แบบรายงานความก้ าวหน้ าโครงการส่งเสริ มการเกษตร ปี ๒๕๕๗
ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๗
หน่วยงาน สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
โครงการ/กิจกรรม

ปริ มาณงาน
จํานวน หน่วยวัด

งปม.
(บาท)

สถานที่
ดําเนินงาน

แผนการ
ดําเนินงาน

๓๐,๐๐๐

อบต.เมืองเก่า
อ.โพธิ์ประทับช้ าง

๑๑,๑๒,๑๓,๑๔
มีค. ๕๗

/

จนท.ทุกคน

๓๐,๐๐๐

นางสุนิตย์ ก้ านจันทร์

๘,๐๐๐

นายอุทยั โพธิ์ป้อม

๘,๐๐๐

นายยืนยง มีสขุ

๑๓,๕๐๐
๒,๐๐๐
๕,๐๐๐

ดําเนินการ
เสร็ จสิ ้นแล้ ว

การดําเนินงาน
อยูร่ ะหว่าง
การดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

การเบิก-จ่ายเงิน
โครงการฯ(บาท)

๑.โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้ าเกษตรสูม่ าตรฐาน
กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพสินค้ าเกษตร
๑.๑ พัฒนาคุณภาพสินค้ าเกษตรสูม่ าตรฐาน
๑.๑.๑ไม้ ผล
๑.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ไม้ ผลคุณภาพดีผ่านกระบวนการเรียนรู้และศึกษาดูงาน

๕๐

ราย

(ส้ มโอ ๓๐ ราย,มะยงชิด ๒๐ ราย)

สนง.เกษตรอ.เมือง
อ.สากเหล็ก

๑.๑.๒ พืชผัก
๑.จัดกระบวนการเรียนรู้การผลิตผักปลอดภัยและ GAP
๑.๑จัดกระบวนการเรียนรู้สําหรับเกษตรกร

๒๐

ราย

๘,๐๐๐

บึงนาราง

๑๙,๒๐ มีค.๕๗

๒.ถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึ กปฏิบตั ิแก่เกษตรกร

๒๐

ราย

๘,๐๐๐

ศาลาวัดดงชะพลู

๒๐,๒๑ มีค.๕๗

/
/

๑.๒.๑พัฒนาสมาชิกศูนย์จดั การพืชชุมชน

๓๐

ราย

๑๓,๕๐๐

ม.๘ ต.ดงป่ าคํา

๑๕ พค.๕๗

/

๑.๒.๒แปลงติดตามสถานการณ์

๑

แปลง

๒,๐๐๐

๕ มิย.๕๗

/

๑.๒.๓สนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์ผลิตขยายให้ ศนู ย์จดั การ.

๑

จุด

๕,๐๐๐

๘ กค.. ๕๗

/

เรื่องระบบควบคุมภายใน
๑.๒ ลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช

พืชชุมชน

(ลงชื่อ)............................................................ผู้รายงาน
(......................................................................)

-๒-

โครงการ/กิจกรรม

ปริ มาณงาน
จํานวน หน่วยวัด

งปม.
(บาท)

สถานที่
ดําเนินงาน

แผนการ
ดําเนินงาน

ดําเนินการ
เสร็ จสิ ้นแล้ ว

การดําเนินงาน
อยูร่ ะหว่าง
การดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

การเบิก-จ่ายเงิน
โครงการฯ(บาท)

๑.๓ พัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
๑.๓.๑ส่งเสริมและพัฒนากลุม่ ยุวเกษตรกร
๑.ส่งเสริมและพัฒนากลุม่ ยุวเกษตรกร (ขั ้นบ่มเพาะ
ต้ นแบบ) (๑ อําเภอ๑ กลุม่ ยุวเกษตรกร)
๑.๑ อบรมถ่ายทอดความรู้และฝึ กทักษะกระบวนการ
กลุม่ ยุวเกษตรกร
๑.๒ สาธิตและฝึ กอาชีพการเกษตรและเคหกิจเกษตรฯ

๑๕

ราย

๖,๐๐๐

ต.หัวดง

๒๖ มิย. ๕๗

/

นายถวัลย์ ชัยสุวิรัตน์

๖,๐๐๐

๑

กลุม่

๓,๕๐๐

ต.หัวดง

๙ กค. ๕๗

/

นายถวัลย์ ชัยสุวิรัตน์

๓,๕๐๐

๑๐

ราย

๒,๐๐๐

สนง.เกษตรอ.เมือง

๓ เมย.๕๗

/

นางสุนิตย์ ก้ านจันทร์

๒,๐๐๐

๑

ครัง้

๑๐,๐๐๐ ห้ องประชุม อ.เมืองพิจิตร

๒๘ พค.๕๗

/

เกษตรอําเภอ

๑๐,๐๐๐

๑.๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนากลุม่ แม่บ้านเกษตรกร
๑.ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงเครื อข่ายผลิตภัณฑ์
กลุม่ แม่บ้านเกษตรกร
๑.๑จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายผลิตภัณฑ์กลุม่ แม่บ้าน
เกษตรกรระดับอําเภอ
๑.๓.๓ ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
๑. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่
แต่งตั ้งโดยคณะกรรมการจังหวัด
๒.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั แหล่งเรี ยนรู้

นางสุนิตย์ ก้ านจันทร์

๒๐

ราย

๔,๐๐๐

อ.บึงนาราง

๒๑ มี.ค.๕๗

/

นางสุนิตย์ ก้ านจันทร์

วิสาหกิจชุมชนดีเด่น

(ลงชื่อ)...............................................................)
(...............................................................................).

๔,๐๐๐

-๓-

โครงการ/กิจกรรม
๓. ค่าใช้ จา่ ยในการจัดเก็บข้ อมูลพื ้นฐานระบบสารสนเทศ

ปริ มาณงาน
จํานวน หน่วยวัด

งปม.
(บาท)

สถานที่
ดําเนินงาน

แผนการ
ดําเนินงาน

ดําเนินการ
เสร็ จสิ ้นแล้ ว

การดําเนินงาน
อยูร่ ะหว่าง
การดําเนินงาน

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

การเบิก-จ่ายเงิน
โครงการฯ(บาท)

๑

ครัง้

๒,๐๐๐

สนง.เกษตรอ.เมือง

๑๕ พค.๕๗

/

นางสุนิตย์ ก้ านจันทร์

๒,๐๐๐

๕๐

ราย

๕๐,๐๐๐

ต.หัวดง

๒๗ มิ.ย.๕๗
๑๐ กค.๕๗

/

นายถวัลย์ ชัยสุวิรัตน์

๕๐,๐๐๐

๔๐๕

ราย

๘๗,๐๒๕

ศูนย์วิจยั และพัฒนาการ

๒๔,๒๕,๒๖,๒๗

/

เกษตรอําเภอ,

๖๔,๓๕๐

เกษตรพิจิตร

กพ.๕๗

เจ้ าหน้ าที่ทกุ คน

(เงินยืมจัดอบรม)

ศูนย์ถ่ายทอดฯ ต.ท่าฬ่อ

๒๗,๒๙,๓๐ พค.๕๗

วิสาหกิจชุมชน
๒ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
๒.๑ พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๓.โครงการส่งเสริมการผลิตมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์
ตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี ของจังหวัดพิจิตร ปี ๒๕๕๗
๑.ฝึ กอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตามะนาว
นอกฤดู
๔.โครงการศูนย์ชยั พัฒนาการเกษตรสิรินทร ปี ๒๕๕๗
๔.๑ จัดทําเวทีชมุ ชน,อบรมและศึกษาดูงาน

๑๕

ราย

๖,๐๐๐

/

นายถวัลย์ ชัยสุวิรัตน์
น.ส.นงนุช เถื่อนด้ วง

(ลงชื่อ)............................................................ผู้รายงาน
(................................................................................

๖,๐๐๐

-๔-

โครงการ/กิจกรรม

ปริ มาณงาน
จํานวน หน่วยวัด

งปม.
(บาท)

สถานที่
ดําเนินงาน

แผนการ
ดําเนินงาน

๓๐,๐๐๐

อบต.เมืองเก่า
อ.โพธิ์ประทับช้ าง

๑๑,๑๒,๑๓,๑๔
มีค. ๕๗

/

จนท.ทุกคน

๓๐,๐๐๐

นางสุนิตย์ ก้ านจันทร์

๘,๐๐๐

นายอุทยั โพธิ์ป้อม

๘,๐๐๐

นายยืนยง มีสขุ

๑๓,๕๐๐
๒,๐๐๐
๕,๐๐๐

ดําเนินการ
เสร็ จสิ ้นแล้ ว

การดําเนินงาน
อยูร่ ะหว่าง
การดําเนินงาน

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

การเบิก-จ่ายเงิน
โครงการฯ(บาท)

๑.โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้ าเกษตรสูม่ าตรฐาน
กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพสินค้ าเกษตร
๑.๑ พัฒนาคุณภาพสินค้ าเกษตรสูม่ าตรฐาน
๑.๑.๑ไม้ ผล
๑.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ไม้ ผลคุณภาพดีผ่านกระบวนการเรียนรู้และศึกษาดูงาน

๕๐

ราย

(ส้ มโอ ๓๐ ราย,มะยงชิด ๒๐ ราย)

สนง.เกษตรอ.เมือง
อ.สากเหล็ก

๑.๑.๒ พืชผัก
๑.จัดกระบวนการเรียนรู้การผลิตผักปลอดภัยและ GAP
๑.๑จัดกระบวนการเรียนรู้สําหรับเกษตรกร

๒๐

ราย

๘,๐๐๐

บึงนาราง

๑๙,๒๐ มีค.๕๗

๒.ถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึ กปฏิบตั ิแก่เกษตรกร

๒๐

ราย

๘,๐๐๐

ศาลาวัดดงชะพลู

๒๐,๒๑ มีค.๕๗

/
/

๑.๒.๑พัฒนาสมาชิกศูนย์จดั การพืชชุมชน

๓๐

ราย

๑๓,๕๐๐

ม.๘ ต.ดงป่ าคํา

๑๕ พค.๕๗

/

๑.๒.๒แปลงติดตามสถานการณ์

๑

แปลง

๒,๐๐๐

๕ มิย.๕๗

/

๑.๒.๓สนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์ผลิตขยายให้ ศนู ย์จดั การ.

๑

จุด

๕,๐๐๐

๘ กค.. ๕๗

/

เรื่องระบบควบคุมภายใน
๑.๒ ลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช

พืชชุมชน

-๕-

โครงการ/กิจกรรม

ปริ มาณงาน
จํานวน หน่วยวัด

งปม.
(บาท)

สถานที่
ดําเนินงาน

แผนการ
ดําเนินงาน

ดําเนินการ
เสร็ จสิ ้นแล้ ว

การดําเนินงาน
อยูร่ ะหว่าง
การดําเนินงาน

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

การเบิก-จ่ายเงิน
โครงการฯ(บาท)

๑.๓ พัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
๑.๓.๑ส่งเสริมและพัฒนากลุม่ ยุวเกษตรกร
๑.ส่งเสริมและพัฒนากลุม่ ยุวเกษตรกร (ขั ้นบ่มเพาะ
ต้ นแบบ) (๑ อําเภอ๑ กลุม่ ยุวเกษตรกร)
๑.๑ อบรมถ่ายทอดความรู้และฝึ กทักษะกระบวนการ
กลุม่ ยุวเกษตรกร
๑.๒ สาธิตและฝึ กอาชีพการเกษตรและเคหกิจเกษตรฯ

๑๕

ราย

๖,๐๐๐

ต.หัวดง

๒๖ มิย. ๕๗

/

นายถวัลย์ ชัยสุวิรัตน์

๖,๐๐๐

๑

กลุม่

๓,๕๐๐

ต.หัวดง

๙ กค. ๕๗

/

นายถวัลย์ ชัยสุวิรัตน์

๓,๕๐๐

๑๐

ราย

๒,๐๐๐

สนง.เกษตรอ.เมือง

๓ เมย.๕๗

/

นางสุนิตย์ ก้ านจันทร์

๒,๐๐๐

๑

ครัง้

๑๐,๐๐๐ ห้ องประชุม อ.เมืองพิจิตร

๒๘ พค.๕๗

/

เกษตรอําเภอ

๑๐,๐๐๐

๑.๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนากลุม่ แม่บ้านเกษตรกร
๑.ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงเครื อข่ายผลิตภัณฑ์
กลุม่ แม่บ้านเกษตรกร
๑.๑จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายผลิตภัณฑ์กลุม่ แม่บ้าน
เกษตรกรระดับอําเภอ
๑.๓.๓ ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
๑. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่
แต่งตั ้งโดยคณะกรรมการจังหวัด
๒.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั แหล่งเรี ยนรู้
วิสาหกิจชุมชนดีเด่น

นางสุนิตย์ ก้ านจันทร์

๒๐

ราย

๔,๐๐๐

อ.บึงนาราง

๒๑ มี.ค.๕๗

/

นางสุนิตย์ ก้ านจันทร์

๔,๐๐๐

-๖-

โครงการ/กิจกรรม
๓. ค่าใช้ จา่ ยในการจัดเก็บข้ อมูลพื ้นฐานระบบสารสนเทศ

ปริ มาณงาน
จํานวน หน่วยวัด

งปม.
(บาท)

สถานที่
ดําเนินงาน

แผนการ
ดําเนินงาน

ดําเนินการ
เสร็ จสิ ้นแล้ ว

การดําเนินงาน
อยูร่ ะหว่าง
การดําเนินงาน

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

การเบิก-จ่ายเงิน
โครงการฯ(บาท)

๑

ครัง้

๒,๐๐๐

สนง.เกษตรอ.เมือง

๑๕ พค.๕๗

/

นางสุนิตย์ ก้ านจันทร์

๒,๐๐๐

๕๐

ราย

๕๐,๐๐๐

ต.หัวดง

๒๗ มิ.ย.๕๗
๑๐ กค.๕๗

/

นายถวัลย์ ชัยสุวิรัตน์

๕๐,๐๐๐

๔๐๕

ราย

๘๗,๐๒๕

ศูนย์วิจยั และพัฒนาการ

๒๔,๒๕,๒๖,๒๗

/

เกษตรอําเภอ,

๖๔,๓๕๐

เกษตรพิจิตร

กพ.๕๗

เจ้ าหน้ าที่ทกุ คน

(เงินยืมจัดอบรม)

ศูนย์ถ่ายทอดฯ ต.ท่าฬ่อ

๒๗,๒๙,๓๐ พค.๕๗

วิสาหกิจชุมชน
๒ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
๒.๑ พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๓.โครงการส่งเสริมการผลิตมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์
ตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี ของจังหวัดพิจิตร ปี ๒๕๕๗
๑.ฝึ กอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตามะนาว
นอกฤดู
๔.โครงการศูนย์ชยั พัฒนาการเกษตรสิรินทร ปี ๒๕๕๗
๔.๑ จัดทําเวทีชมุ ชน,อบรมและศึกษาดูงาน

๑๕

ราย

๖,๐๐๐

/

นายถวัลย์ ชัยสุวิรัตน์
น.ส.นงนุช เถื่อนด้ วง

๖,๐๐๐

-๗-

โครงการ/กิจกรรม

ปริ มาณงาน
จํานวน หน่วยวัด

งปม.
(บาท)

สถานที่
ดําเนินงาน

แผนการ
ดําเนินงาน

๓,๒๐๐

ศูนย์บริ การ ๑๖ ตําบล

สค.-กย๕๗

ดําเนินการ
เสร็ จสิ ้นแล้ ว

การดําเนินงาน
อยูร่ ะหว่าง
การดําเนินงาน

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

การเบิก-จ่ายเงิน
โครงการฯ(บาท)

๕. การขึ ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวนาปี ปี ๒๕๕๗/๕๘
๕.๑ การประชาสัมพันธ์

๑๖

ป้าย

/

เกษตรอําเภอ

๓,๒๐๐

เจ้ าหน้ าที่ตําบลทุกคน

๕.๒ การประชุมชี ้แจงตัวแทน อกม.

๑๓๕

ราย

๑๓,๕๐๐

หอประชุม อ.เมืองพิจิตร

สค.-กย.๕๗

/

เกษตรอําเภอ
เจ้ าหน้ าที่ตําบลทุกคน

๕.๓ ขึ ้นทะเบียนเกษตรกร

๑

ครัง้

๓๑,๙๐๐ สนง.เกษตรอําเภอเมือง

สค.-กย.๕๗

/

เกษตรอําเภอ

พิจิตร

๕.๔ ตรวจวัดพื ้นที่จริง

วันละ๒๐

ครัวเรื อน

๕๗,๗๐๐

เจ้ าหน้ าที่ตําบลทุกคน

ทุกตําบล

สค.-กย.๕๗

/

เกษตรอําเภอ
เจ้ าหน้ าที่ตําบลทุกคน

๕.๕ ตรวจเยี่ยม การปลูก วัดแปลง

วันละ๑๐

ครัวเรื อน

๗๙,๕๐๐

ทุกตําบล

สค.-กย.๕๗

/

เกษตรอําเภอ
เจ้ าหน้ าที่ตําบลทุกคน

๑๓,๕๐๐

