แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2558

นางศรีสุดา เสือครุฑ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพิจิตร
สถานที่
แผนการดําเนินการ
ปริมาณงาน
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
ดําเนินการ 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

ก. งาน/โครงการ
ก.๑ โครงการประจําป
งานตามแผนงบประมาณ ป ๒๕๕๘

๑.โครงการอาสาสมัครเกษตร
-เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู/สรางและพัฒนาสูความเปน Smart Farmer
ตนแบบ (อกม.)
๒. โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตร
ที่สําคัญ
๒.๑ บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจการเกษตรที่สําคัญ (Zoning)
๒.๑.๑ ดําเนินงานจัดระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสม
(ศุนยนํารอง)
๒.๑.๒ บริหารจัดการและขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการ
๓.โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน
๓.๑ เพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตสินคาเกษตร
๓.๑.๑ สงเสริมการใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต
๑ สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของศูนยจัดการดินปุยชุมชน
๒ จัดทําฐานขอมูลศูนยจัดการดินปุยชุมชน
๓. จัดกระบวนการเรียนรูดานดินปุยและการใชปุยเพื่อลดตนทุน

๑๕ ราย

สนง เกษตรอ.เมืองพิจิตร

๑ จุด

ม.๘ ต.ดงปาคํา

๑ จุด

ม.๘ ต.ดงปาคํา

๑ ศูนย
๑ ศูนย
๒๐ ราย

ม.๘ ต.ดงปาคํา
ม.๘ ต.ดงปาคํา
ม.๘ ต.ดงปาคํา

๑ แปลง
๑ ศูนย
๒๐ ราย
๑ ศูนย

ม.๘ ต.ดงปาคํา
ม.๘ ต.ดงปาคํา
ม.๘ ต.ดงปาคํา
ม.๘ ต.ดงปาคํา

การผลิต
๔. จัดทําแปลงเรียนรูและจุดสาธิตการใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต
สาธิตการวิเคราะหดินและใหคําแนะนําปุย
๕.จัดงานวันเก็บเกี่ยว
๖.จัดกระบวนการเรียนรูการผลิตปุยอินทรีย
๗. จัดทําแปลงเรียนรูและจุดสาธิตและใขปุยอินทรีย

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
๔.โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน
๔.๑ ลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช
๔.๑.๑ พัฒนาศักยภาพศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน
-จัดกระบวนการเรียนรูใหแก ศจช.หลักที่มีศักยภาพ
ระดับดี
๔.๑.๒ ปรับพฤติกรรมการใชสารเคมีของเกษตรกร
-ตรวจสุขภพเกษตรกรร วมกับหนวยงานดานสาธารณสุข
๔.๑.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการสงเสริมการเกษตร
-ขับเคลื่อนการดําเนินงานสํานักงานเกาตรอําเภอ
Smart Office
-จางเหมาเดินสายสัญญาณระบบเครือขาย
ข. งานตามภารกิจพื้นฐาน
๑. จัดทําแผนบริหารงานการเงิน - บัญชี -พัสดุประจําป
๒.ดําเนินการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินงบประมาณฯ
๓. ศึกษาระเบียบการเบิกจายเงิน
๔. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจายเงิน
๕. ควบคุมการเบิกจายงบประมาณตาง ๆ ที่ไดรับจัดสรร
๖. จัดทํารายงานการเบิกจายเงินโครงการตางๆ ทุกเดือน
๗. ดําเนินการจัดซื้อ/จางวัสดุโครงการตาง ๆ
๘. จัดทําทะเบียนคุมการรับจายวัสดุ
๙. จัดทําใบเบิกวัสดุ
งานธุรการ
๑. รับ-สงหนังสือราชการตาง ๆ
๒. เสนอหนังสือผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
๓. มอบหนังสือที่เสนอเสร็จเรียบรอยแลวใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
๔.รวบรวมเอกสารที่ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวเขาแฟม
๕. จดบันทึกรายงานการประชุม DM }WM พรอมรายงานจังหวัด

ปริมาณงาน

สถานที่
ดําเนินการ

๓๐ ราย

ม.๘ ต.ดงปาคํา

๑ ศูนย

ม.๘ ต.ดงปาคํา

๑ ชุด

ม.๘ ต.ดงปาคํา

๑ ครั้ง
๙ ครั้ง
๑๒ ครั้ง
๙ ครั้ง
๙ ครั้ง
๙ ครั้ง
๙ ครั้ง
๙ ครั้ง
๙ ครั้ง

สนง.กษอ.
สนง.กษอ.
สนง.กษอ.
สนง.กษอ.
สนง.กษอ.
สนง.กษอ.
สนง.กษอ.
สนง.กษอ.
สนง.กษอ.

ตฃอดป
ตฃอดป
ตฃอดป
ตฃอดป
๑๒ ครั้ง

สนง.กษอ.
สนง.กษอ.
สนง.กษอ.
สนง.กษอ.
สนง.กษอ.

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

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
กรมฯ ระบบ Online
๖. จัดทํางบเดือนวันทําการของขาราชการ รายงานจังหวัด ,กรมฯ
ระบบ Online
๗. ดูแลรักษาเครื่องคอมฯ ของสํานักงานใหสามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ
๘. ดูแลความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอยของสํานักงาน
งานพัสดุ
๑. จัดทําทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑของสํานักงาน
๒. ตรวจสอบการรับ-จายวัสดุครุภัณฑระหวางป
๓. รายงานพัสดุครุภัณฑประจําป
๔. จําหนายพัสดุครุภัณฑ
ค.งานที่ไดรับมอบหมาย
๑. ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
๒. ปฏิบติงานตามคําสั่งจังหวัด/อําเภอ
๓.บันทึกขอมูลเกษตรกรผูปลลูกขาวนาป ป ๒๕๕๗/๕๘
๔. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๕. บันทึกแบบ กสก. ตาง ๆ
๖. บันทึก/ปรับปรุง ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.๐๑)
๗. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

ปริมาณงาน

สถานที่
ดําเนินการ

๑๒ ครั้ง

สนง.กษอ.

ตลอดป

สนง.กษอ.

ตลอดป

สนง.กษอ.

๑๒ ครั้ง
๑ ครั้ง
๑ ครั้ง
๑ ครั้ง

สนง.กษอ.
สนง.กษอ.
สนง.กษอ.
สนง.กษอ.

๒ ครั้ง
ตลอดป

สนง.กษอ.
สนง.กษอ.

ตลอดป

สนง.กษอ.

ตลอดป
ตลอดป

สนง.กษอ.
สนง.กษอ.

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

