แผนงานบุคคลรายเดื อน
แผนการปฏิบตั ิ งานรายเดื อน ของสานักงานเกษตรอาเภอเมืองพิจิตร ประจาเดื อน เมษายน 2557
อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
โครงการ/กิจกรรม/
ขั้นตอน/วิธีการ

งบประมาณ สถานที่
วันที่
ปริ มาณงาน
(บาท) ดาเนินการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ผูร้ ับผิดชอบ

ก.งานโครงการ (ระบุ)
1.โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

1 ครั้ง

20,520 ม.7 ต.หัวดง

จนท.ทุกคน
25 ธ.ค 56

2.โครงการพัฒนาคุณภาพสิ นค้าเกษตรสู่
มาตรฐาน
กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพสิ นค้าเกษตร
2.1พัฒนาคุณภาพสิ นค้าเกษตรสุ่ มาตรฐาน
2.1.1 ไม้ผล
1ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิม่ ประสิ ทธิ

50 ราย

30,000 อบต.เมืองเก่า

ภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพดี ผา่ นกระบวนการ

อ.โพธิ์ประทับช้าง

เรี ยนรู้และศึกษาดูงาน (ส้มโอ30 ราย,มะยงชิ ด

สนง.กษอ.เมือง

20 ราย)

อ.สากเหล็ก

จนท.ทุกตาบล
11,12,13,14 มี.ค 57

2.1.2 พืชผัก
1.จัดกระบวนการเรี ยนรู้การผลิตผัก
ปลอดภัยและ GAP
1.1 นจัดกระบวนการเรี ยนรู้สาหรับ
เกษตรกร

20 ราย

8,000

ศูนย์ชยั พัฒนา

2.ถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึ กปฏิบีติแก่
เกษตรกรเรื่ องระบบควบคุมภายใน

นางสุ นิตย์ ก้านจันทร์
19-20 มี.ค 57

20 ราย

8,000 ศาลาวัดดงชะพลู

นายอุทยั โพธิ์ป้อม
20-21 มี.ค 57

2.1ลดความเสี่ ยงเกษตรกรจากการระบาด
ศัตรู พชื

2.1.1พัฒนาสมาชิ กศูนย์จดั การพืชชุมชน

30 ราย

13,500 ม.8ดงป่ าคา

นายยืนยง มีสุข

2.1.2แปลงติดตามสถานการณ์

1 แปลง

2,000

21. พ.ค 57 25 มิ.ย 9 ก.ค

15 ราย

6,000 ต หัวดง

นายถวัลย์ ชัยสุ วริ ัตน์

1 กลดุ่ม

3,500 ต.หัวดง

นายถวัลย์ ชัยสุ วริ ัตน์

1.3 พัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุ มชน
1.3.1 ส่ งเสริ มและพัฒนากลดุ่มยุวเกษตรกร
1 ส่ งเสริ มและพัฒนากลดุ่มยุวเกษตรกร
ขั้นบ่มเพาะต้นแบบ (1 อาเภอ1กลุม่ ยุวเกษตรกร
1.1 อบรมถ่ายทอดความรู้และฝึ กทักษะ
กระบวนการกลดุ่มยุวเกษตรกร
1.2สาธิตและฝึ กอาชี พการเกษตรและ
เคหกิจเกษตรฯ

พ.ค 57

1.3.2 ส่ งเสริ มและพัฒนากลดุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
1 ส่ งเสริ มและพัฒนาการเชื่ อมโยงเครื อข่าย
ผลิตภัณฑ์กลุม่ แม่บา้ นเกษตรกร
1.1จัดเทวีเชื่ อมโยงเครื อข่ายผลิตภัณฑ์กลุม่

10 ราย

P

2,000

นางสุ นิตย์,น.ส.นงนุช

แม่บา้ นเกษตรกรระดับอาเภอ

นายยืนยง,นายถวัลย์
3 เม.ย 57

1.3.3 ส่ งเสริ มาและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
1.ประชุมคณะอนุกรรมการส่ งเสริ มวิสาหกิจ

1 ครั้ง

ชุมชนที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการจังหวัด

P

10,000 ห้องประชุมอ.เมือง

เกษตรอาเภอ

พิจิตร

นางสุ นิตย์ ก้านจันทร์
25 เม.ย 57

2 ส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั แหล่ง

20 ราย

4,000 อ.บึงนาราง

P

นางสุ นิตย์ ก้านจันทร์

เรี ยนรู้วสิ าหกิจชุ มชนดี เด่น
3ค่าใช้จา่ ยในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระบบ

23 เม.ย 57
1 ครั้ง

2,000 สนง.กษอ.เมือง

นางสุ นิตย์ ก้านจันทร์

สารสนเทศวิสาหกิจชุมชน

15 พ.ค 57

3 สายใยรักแห่ งครอบครัว
3.1 พัฒนาอาชี พตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

50 ราย

50,000 ต.หัวดง

P

เกษตรอาเภอ

จนท.ทุกคน.
4 โครงการส่ งเสริ มการผลิตมะนาวนอกฤดู
ในวงบ่อซี เมนต์ ตามแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปี ของจังหวัด ประจาปี งบประมาณ
2557
1 ฝึ กอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลืตมะนาวนอกฤดู

- โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ

405 ราย 87,025 ศุนย์วจิ ยั และ

1 ครั้ง

พัฒนาการเกษตร

เจ้าหน้าที่ทุกคน

พิจิตร

24- 27 ก.พ 57

20,250 ม.7 ต.หัวดง

กษอ,จนท,ทุกคน

P

- โครงการส่ งเสริ มการผลิตมะนาวในวงบอซี เมนต์ 1 ครั้ง
1.โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

เกษตรอาเภอ

1 ครั้ง

20,520 ม.7 ต.หัวดง

จนท.ทุกคน

50 ราย

30,000 อบต.เมืองเก่า

จนท.ทุกตาบล

2.โครงการพัฒนาคุณภาพสิ นค้าเกษตรสู่
มาตรฐาน
กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพสิ นค้าเกษตร
2.1พัฒนาคุณภาพสิ นค้าเกษตรสุ่ มาตรฐาน
2.1.1 ไม้ผล
1ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิม่ ประสิ ทธิ
ภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพดี ผา่ นกระบวนการ

อ.โพธิ์ประทับช้าง

เรี ยนรู้และศึกษาดูงาน (ส้มโอ30 ราย,มะยงชิ ด

สนง.กษอ.เมือง

20 ราย)

อ.สากเหล็ก

2.1.2 พืชผัก
1.จัดกระบวนการเรี ยนรู้การผลิตผัก
ปลอดภัยและ GAP
1.1 นจัดกระบวนการเรี ยนรู้สาหรับ
เกษตรกร

20 ราย

8,000

ศูนย์ชยั พัฒนา

นางสุ นิตย์ ก้านจันทร์

2.ถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึ กปฏิบีติแก่
เกษตรกรเรื่ องระบบควบคุมภายใน

20 ราย

8,000 ศาลาวัดดงชะพลู

นายอุทยั โพธิ์ป้อม

2.1.1พัฒนาสมาชิ กศูนย์จดั การพืชชุมชน

30 ราย

13,500 ม.8ดงป่ าคา

นายยืนยง มีสุข

2.1.2แปลงติดตามสถานการณ์

1 แปลง

2,000

15 ราย

6,000 ต หัวดง

ยายถวัลย์ ชัยสุ วริ ัตน์

1 กลดุ่ม

3,500 ต.หัวดง

นายถวัลย์ ชัยสุ วริ ัตน์

10 ราย

2,000

นางสุ นิตย์,น.ส.นงนุช

2.1ลดความเสี่ ยงเกษตรกรจากการระบาด
ศัตรู พชื

1.3 พัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุ มชน
1.3.1 ส่ งเสริ มและพัฒนากลดุ่มยุวเกษตรกร
1 ส่ งเสริ มและพัฒนากลดุ่มยุวเกษตรกร
ขั้นบ่มเพาะต้นแบบ (1 อาเภอ1กลุม่ ยุวเกษตรกร
1.1 อบรมถ่ายทอดความรู้และฝึ กทักษะ
กระบวนการกลดุ่มยุวเกษตรกร
1.2สาธิตและฝึ กอาชี พการเกษตรและ
เคหกิจเกษตรฯ
1.3.2 ส่ งเสริ มและพัฒนากลุม่ แม่บา้ นเกษตรกร
1 ส่ งเสริ มและพัฒนาการเชื่ อมโยงเครื อข่าย
ผลิตภัณฑ์กลุม่ แม่บา้ นเกษตรกร
1.1จัดเทวีเชื่ อมโยงเครื อข่ายผลิตภัณฑ์กลุม่
แม่บา้ นเกษตรกรระดับอาเภอ

นายยืนยง,นายถวัลย์

1.3.3 ส่ งเสริ มาและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
1.ประชุมคณะอนุกรรมการส่ งเสริ มวิสาหกิจ

1 ครั้ง

ชุมชนที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการจังหวัด
2 ส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั แหล่ง
เรี ยนรู้วสิ าหกิจชุ มชนดี เด่น

10,000 ห้องประชุมอ.เมือง
พิจิตร

20 ราย

4,000 อ.บึงนาราง

เกษตรอาเภอ
นางสุ นิตย์ ก้านจันทร์
นางสุ นิตย์ ก้านจันทร์

3ค่าใช้จา่ ยในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระบบ

1 ครั้ง

2,000 สนง.กษอ.เมือง

นางสุ นิตย์ ก้านจันทร์

50 ราย

50,000 ต.หัวดง

เกษตรอาเภอ

สารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
3 สายใยรักแห่ งครอบครัว
3.1 พัฒนาอาชี พตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

จนท.ทุกคน.
4 โครงการส่ งเสริ มการผลิตมะนาวนอกฤดู
ในวงบ่อซี เมนต์ ตามแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปี ของจังหวัด ประจาปี งบประมาณ
2557
1 ฝึ กอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลืตมะนาวนอกฤดู

405 ราย 87,025 ศุนย์วจิ ยั และ

เกษตรอาเภอ

พัฒนาการเกษตร

เจ้าหน้าที่ทุกคน

พิจิตร
งานตามภาระกิจ
1. ประชุมเกษตรอาเภอประจาเดื อน (WM)

1 ครั้ง

2. ติดตามนิเทศงาน

1 ครั้ง

3. ประชุมสานักงานเกษตรอาเภอประจาเดื อน(DM)

P
P

จนท.ทุกคน

P

1 ครั้ง

กษอ.จนท.ทุกคน

PP

4.สัมมนาเชิ งปฏิบตั ิการ (PW)

จนท.ทุกคน

P

P

งานที่ได้รับมอบหมาย
1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกพิชเศรษฐกิจ

PPPP

PPPP

PP

PPPPP

PPP

จนท.ทุกคน

2. การช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ระสบภัยธรรมชาติ

PP

PP

PP

P

P

จนท.ทุกคน

PP

งานข้อมูลและสารสนเทศ
1. รายงานแผน - ผลถ่ายทอด/จนท/ศ 02
2. รายงานสถานการณ์การระบาดศัดตรู พชื

PPPP
P

P

P

P

3. รายงาน รต. รายเดื อน

PPPP

งานอื่น ๆ

PPPP

1. อาเภอยิม้ เคลื่อนที่

1 ครั้ง

PPPP

PP

PPPPP
P

PPP
กษอ/จนทตาบล

