แผนปฏิบัติงานประจําป%งบประมาณ 2558
นายปรารถ คันธวัน เกษตรอําเภอบางมูลนาก สํานักงานเกษตรอําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
ก. งานตามภารกิจ
1. งานตามระบบสงเสริมการเกษตร
1.1 ประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอประจําเดือน (DM)
1.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ (DW)
1.3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)
1.4 ติดตาม/นิเทศงาน (S)
1.5 ประชุมคณะกรรมการ หรือปฎิบัติงานศูนย:บริการฯ (ศบกต.)
2. งานจัดการขอมูล
2.1 งานขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข>อมูลเกษตรกร (ทบก.)
2.2 จัดเก็บข>อมูล รต.
2.3 รายงานข>อมูลพืชฤดูแล>ง
2.4 รายงานข>อมูลการระบาดศัตรูพืช
2.5 จัดทํารายงาน ศ.02/ จัดทํารายงานข>อมูลพื้นฐานของศูนย:ฯ
2.6 จัดทํา/ปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตร ฯ แผนงาน/โครงการ
2.7 ประกาศเตือนภัย/สํารวจ/รายงานความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
3. งานโครงการสงเสริมการเกษตรประจําป%งบประมาณ
3.1 โครงการอาสาสมัครเกษตร
- สํารวจ/ตรวจสอบข>อมูล อกม. จัดทําบัญชีรายชื่อ
- จัดประชุม อกม. /คัดเลือกตัวแทน
- รวบรวมประวัติตัวแทน อกม. บันทึกข>อมูลในระบบฐานข>อมูล
- พัฒนา อกม. เปJน Smart Farmer ต>นแบบ

ปริมาณงาน

12 ครั้ง
4 ครั้ง

สถานที่
ดําเนินการ

สนง.เกษตร
โพทะเล
อําบางมู
เภอลนาก
ตะพานหิน ดงเจริญ

2 ครั้ง
12 ครั้ง
12 ครั้ง

สนง.เกษตร
จังหวัด
สนง.เกษตร
อําเภอ
ศบกต.

12 ครั้ง
12 ครั้ง
24 ครั้ง
48 ครั้ง
12 ครั้ง
2 ครั้ง
2 รอบ

สนง.เกษตร

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
97 ราย

แผนการดําเนินการ
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. หมายเหตุ
57 57 57 58 58 58 58 58 58 58 58 58

สนง.เกษตร

วันที่ 30 ของ
วัเดืนอพุนธ

วันพุธ
สนง.เกษตร
ศบกต.
ศบกต.

ศบกต.
สนง.เกษตร
อําเภอ
สนง.เกษตร
อําเภอ

วันที่ 10 ของ
เดือน

แผนปฏิบัติงานประจําป%งบประมาณ 2558
นายปรารถ คันธวัน เกษตรอําเภอบางมูลนาก สํานักงานเกษตรอําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
- คัดเลือก อกม. ต>นแบบ
- วิเคราะห:ศักยภาพ อกม. ต>นแบบ
- อกม. จัดทําแผนพัฒนาตนเองสูR Smart Farmer ต>นแบบ
- อกม. พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาสูR Smart Farmer ต>นแบบ
- สร>างเครือขRาย อกม.
- ประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ต>นแบบ
- บันทึกข>อมูลในระบบฐานข>อมูล
- สรุปผลการดําเนินงาน
3.2 ศูนย:เรียนรู>การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค>าเกษตร (MRCF)
โครงการ Zoning
เตรียมการและกําหนดขอบเขตพื้นที่เปZาหมาย
วิเคราะห:สถานการณ: (รวบรวม M และจัดทํา R)
ประชุมชี้แจงผู>นํา (นําเสนอ M และ R)
เสริมสร>างความรู>ความเข>าใจให>กับเกษตรกร
สื่อสาร ประชาสัมพันธ:
จัดเวทีเกษตรกรในพื้นที่เปZาหมาย (C และ F)
รับสมัครเกษตรกรในพื้นที่เปZาหมาย (C และ F)
บูรณาการและจัดทําโครงการ สRงเสริมและพัฒนาในพื้นที่เปZาหมาย
จัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการ
บูรณาการแผนงาน/โครงการ
จัดทําโครงการสนับสนุน
สนับสนุนป\จจัยการผลิต

ปริมาณงาน

สถานที่
ดําเนินการ

97 ราย
สนง.เกษตร
อําเภอ
97 ราย
สนง.เกษตร
97 ราย ศูนย:อํเารีเภอ
ยนรู> ฯ
97 ราย ศูนย:เรียนรู> ฯ
1 เครือขRาย
ศบกต.
1 ครั้ง
สนง.เกษตร
1 ครั้ง
สนง.เกษตร
1 ครั้ง
สนง.เกษตร
อําเภอ

1 ครั้ง
1 ครั้ง

สนง.เกษตร
ศบกต.

2 ชRองทาง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 แผน
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 กลุRม

ศบกต.
ศบกต.
ศบกต.
ศบกต.
ศบกต.
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ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. หมายเหตุ
57 57 57 58 58 58 58 58 58 58 58 58

แผนปฏิบัติงานประจําป%งบประมาณ 2558
นายปรารถ คันธวัน เกษตรอําเภอบางมูลนาก สํานักงานเกษตรอําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
สร>างและพัฒนาศูนย:เรียนรู>เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค>าเกษตร
พัฒนาแปลงเรียนรู>
พัฒนาเกษตรกรเจ>าของแปลง
จัดทําหลักสูตรการเรียนรู>
จัดการถRายทอดความรู>
ติดตาม/ประเมินผลการดําเนินงาน
รายงานผลการดําเนินงาน
4. งานตามนโยบาย
4.1 ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู>ปลูกพืชเศรษฐกิจ
- ตรวจสอบ/ทบทวนข>อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจ รายเดือน (รต.)
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงฐานข>อมูลทะเบียนเษตรกร (ทบ.)
- รวบรวมข>อมูลการปลูกพืช (การแจ>งปลูก/แจ>งเกิด)
- ประเมินสถานการณ:การปลูกพืช
4.2 ศูนย:บริการประชาชนด>านการเกษตร
ประชาสัมพันธ:การดําเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจเยี่ยม/รับป\ญหาและความเดือดร>อน
ติดตามการแก>ไขป\ญหา/ความเดือดร>อน
4.3 สRงเสริมการผลิตปุ^ยอินทรีย:
จัดทํา/ปรับปรุงแผนการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ:การดําเนินงาน
สRงเสริมการเรียนรู> (ศูนย:เรียนรู>การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ)
สนับสนุนป\จจัยหรือสร>างแรงจูงใจ (บูรณาการ)

ปริมาณงาน

สถานที่
ดําเนินการ

4 ฐาน
4 ราย
4 หลักสูตร
3 ครั้ง
12 ครั้ง
2 ครั้ง

ศูนย:เรียนรู> ฯ
ศูนย:เรียนรู> ฯ
ศูนย:เรียนรู> ฯ
ศูนย:เรียนรู> ฯ
ศูนย:เรียนรู> ฯ
สนง.เกษตร

3 ชนิด
12 ครั้ง
3 ชนิด
12 ครั้ง

สนง.เกษตร
ศบกต.

3 ชRองทาง
12 ครั้ง
30 ครั้ง
30 ครั้ง

ศบกต.
ศบกต.
ศบกต.

1 ครั้ง
12 ครั้ง
2 ครั้ง
3 ครั้ง

ศูนย:เรียนรู> ฯ
1 หมูRบ>าน
ศูนย:เรียนรู> ฯ
1 หมูRบ>าน

แผนการดําเนินการ
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แผนปฏิบัติงานประจําป%งบประมาณ 2558
นายปรารถ คันธวัน เกษตรอําเภอบางมูลนาก สํานักงานเกษตรอําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
เยี่ยมเยือนให>คําแนะนําเกษตรกร
ติดตามและเก็บรวบรวมข>อมูลการดําเนินงาน
รายงานผลการดําเนินงาน
5. งานที่ไดรับมอบหมายอื่นๆ
5.1 เปJนวิทยากร
5.2 เข>ารRวมสัมมนา/รับการฝ`กอบรม
5.3 เข>ารRวมประชุม
5.4 ปฎิบัติงานที่ได>รับมอบหมาย

ปริมาณงาน

สถานที่
ดําเนินการ

10 ครั้ง
2 ครั้ง
1 ครั้ง

1 หมูRบ>าน
1 หมูRบ>าน
สนง.เกษตร

หลักสูตร
โครงการ
ครั้ง
ครั้ง

ตามเปZาหมาย
ตามเปZาหมาย
ตามเปZาหมาย
ตามเปZาหมาย

แผนการดําเนินการ
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