แบบรายงานความก้ าวหน้ าโครงการส่งเสริ มการเกษตร ปี ๒๕๕๘
ประจําเดือน มกราคม ๒๕๕๘
หน่วยงาน สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
โครงการ/กิจกรรม

ปริ มาณงาน
จํานวน หน่วยวัด

งปม.
(บาท)

สถานที่
ดําเนินงาน

๓,๐๐๐

สนง.เกษตรอ.เมือง
พิจิตร

แผนการ
ดําเนินงาน

ดําเนินการ
เสร็ จสิ ้นแล้ ว

การดําเนินงาน
อยูร่ ะหว่าง
การดําเนินงาน

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

๑.โครงการอาสาสมัครเกษตร
-เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/สร้ างและพัฒนาสูค่ วามเป็ น
Smart Farmer ต้ นแบบ (อกม.)

๑๕

ราย

นางสุนิตย์ ก้ านจันทร์

/

๒.โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับ
สินค้ าเกษตรที่สําคัญ
๒.๑ บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจการเกษตรที่สําคัญ
(Zoning)
๒.๑.๑ ดําเนินงานจัดระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจ

๑

จุด

๒๐,๐๐๐

ม.๘ ต.ดงป่ าคํา

/

นายยืนยง มีสขุ

๑

จุด

๒,๖๐๐

ม.๘ ต.ดงป่ าคํา

/

นายยืนยง มีสขุ

๑

ศูนย์

๒๐,๐๐๐

ม.๘ ต.ดงป่ าคํา

/

นายยืนยง มีสขุ

ตามความเหมาะสม (ศูนย์นําร่อง)
๒.๑.๒ บริหารจัดการและขับเคลื่อนการดําเนินงาน
โครงการ
๓.โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้ าเกษตรสูม่ าตรฐาน
๓.๑ เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้ นทุนการผลิตสินค้ าเกษตร
๓.๑.๑ ส่งเสริมการใช้ ป๋ ยเพื
ุ ่อลดต้ นทุนการผลิต
๑.สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของศูนย์
จัดการดินปุ๋ยชุมชน

(ลงชื่อ)..................ศรี สดุ า เสือครุฑ.....................ผู้รายงาน
(........นางศรี สดุ า เสือครุฑ.......)

การเบิก-จ่ายเงิน
โครงการฯ(บาท)

-๒-

โครงการ/กิจกรรม
๒. จัดทําฐานข้ อมูลศูนย์จดั การดินปุ๋ยชุมชน
๓.จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านดินปุ๋ยและการใช้ ป๋ ยุ
เพื่อลดต้ นทุนการผลิต
๔.จัดทําแปลงเรียนรู้และจุดสาธิตการใช้ ป๋ ยเพื
ุ ่อ
ลดต้ นทุนการผลิต สาธิตการวิเคราะห์ดินและให้ คําแนะนําปุ๋ย
๕.จัดงานวันเก็บเกี่ยว
๖.จัดกระบวนการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรี ย์

ปริ มาณงาน
จํานวน หน่วยวัด

๑

ศูนย์

งปม.
(บาท)

สถานที่
ดําเนินงาน

๒,๐๐๐

ม.๘ต.ดงป่ าคํา

แผนการ
ดําเนินงาน

ดําเนินการ
เสร็ จสิ ้นแล้ ว

การดําเนินงาน
อยูร่ ะหว่าง
การดําเนินงาน

/

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
นายยืนยง มีสขุ

๒๐
๑

ราย
แปลง

๖,๐๐๐
๖,๐๐๐

ม.๘ ต.ดงป่ าคํา
ม.๘ ต.ดงป่ าคํา

/
/

นายยืนยง มีสขุ
นายยืนยง มีสขุ

๑

ศูนย์

๑,๐๐๐

ม.๘ ต.ดงป่ าคํา

นายยืนยง มีสขุ

๒๐

ราย

๒,๐๐๐

ม.๘ ต.ดงป่ าคํา

/
/

๓๐

ราย

๑๒,๐๐๐

ม.๘ ต.ดงป่ าคํา

/

นายยืนยง มีสขุ

๑

ศูนย์

๒,๐๐๐

ม.๘ ต.ดงป่ าคํา

/

นายยืนยง มีสขุ

๔. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้ าเกษตรสูม่ าตรฐาน
๔.๑ ลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช
๔.๑.๑ พัฒนาศักยภาพศูนย์จดั การศัตรูพืชชุมชน
-จัดกระบวนการเรี ยนรู้ให้ แก่ ศจช.หลักที่มี
ศักยภาพระดับดี
๔.๑.๒ ปรับพฤติกรรมการใช้ สารเคมีของเกษตรกร
-ตรวจสุขภาพเกษตรกรร่วมกับหน่วยงาน

นายยืนยง มีสขุ

ด้ านสาธารณสุข

(ลงชื่อ)................ศรี สดุ า เสือครุฑ.......................ผู้รายงาน
(................นางศรี สดุ า เสือครุฑ..............).

การเบิก-จ่ายเงิน
โครงการฯ(บาท)

-๓-

โครงการ/กิจกรรม

ปริ มาณงาน
จํานวน หน่วยวัด

งปม.
(บาท)

สถานที่
ดําเนินงาน

สนง.เกษตรอําเภอ

แผนการ
ดําเนินงาน

ดําเนินการ
เสร็ จสิ ้นแล้ ว

การดําเนินงาน
อยูร่ ะหว่าง
การดําเนินงาน

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

๔.๑.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริ มการเกษตร
--ขับเคลื่อนการดําเนินงานสํานักงานเกษตร
อําเภอ Smart Office
๑.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ ๑๐/๑๐
Mbps ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ Ports
๒.จ้ างเหมาเดินสายสัญญาณระบบเครื อ

๑
๑

ชุด
ชุด

๒,๕๐๐
๔,๘๐๐

/

เกษตรอําเภอเมือง

/

พิจิตร

๓.จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า

๑

ชุด

๓,๕๐๐

/

๔.เครื่องอ่าน Smart Card

๑

ชุด

๑,๔๐๐

๕.เครื่องอ่าน Barcode

๒

ชุด

๓,๕๐๐

๖.กล้ อง Web Camera

๑

ชุด

๑,๐๐๐

/
/
/

๑

ชุด

๕๐๐

/

ข่าย UTP
๒๐ นิ ้ว

๗. สายหรืออุปกรณ์แยกสัญญาณจอภาพ
แบบ ๑ lnput ๒ Output

(ลงชื่อ)........ ศรี สดุ า เสือครุฑ...........................ผู้รายงาน
(.........นางศรี สดุ า เสือครุฑ....................)

การเบิก-จ่ายเงิน
โครงการฯ(บาท)

