แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2558

นางจริญญารัตช ฟูพงษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพิจิตร สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
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 หรือปฎิบัติงานศูนยบริการฯ (ศบกต.)
1.6 รวมงานคลินิกเกษตร (C)
2. งานจัดการขอมูล
2.1 งานขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงขอมูลเกษตรกร (ทบก.)
2.2 จัดเก็บขอมูล รต.
2.3 รายงานขอมูลพืชฤดูแลง
2.4 รายงานขอมูลการระบาดศัตรูพืช
2.5 จัดทํารายงาน ศ.02/ จัดทํารายงานขอมูลพื้นฐานของศูนยฯ
2.6 จัดทํา/ปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตร ฯ แผนงาน/โครงการ
2.7 ประกาศเตือนภัย/สํารวจ/รายงานความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
3. งานโครงการสงเสริมการเกษตรประจําปงบประมาณ
3.1 โครงการอาสาสมัครเกษตร
- สํารวจ/ตรวจสอบขอมูล อกม. จัดทําบัญชีรายชื่อ
- จัดประชุม อกม. /คัดเลือกตัวแทน
- รวบรวมประวัติตัวแทน อกม. บันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูล
- พัฒนา อกม. เปน Smart Farmer ตนแบบ
- คัดเลือก อกม. ตนแบบ

ปริมาณงาน

สถานที่
ดําเนินการ

แผนการดําเนินการ
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12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ
โพทะเล บางมูลนาก
4 ครั้ง
ตะพานหิน ดงเจริญ

2 ครั้ง
สนง.เกษตร
12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ
12 ครั้ง
ศบกต.
ทั
บ
คล
อ ตะพานหิน
4 ครั้ง
ี ึ

12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ
12 ครั้ง ต.ปากทาง,ต.ยานยาว
24 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ
ศจช.
48 ครั้ง
12 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ
2 ครั้ง
ศบกต.
2 รอบ
ศบกต.

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
9,10 ราย
9,10 ราย

9,10 หมูบาน
ศบกต.
ต.ปากทาง,ต.ยานยาว
ต.ปากทาง,ต.ยานยาว
ต.ปากทาง,ต.ยานยาว

วันที่ 30 ของ

วันพุธ
วันพุธ

วันที่ 10 ของ

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
- วิเคราะหศักยภาพ อกม. ตนแบบ
- อกม. จัดทําแผนพัฒนาตนเองสู Smart Farmer ตนแบบ
- อกม. พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาสู Smart Farmer ตนแบบ
- สรางเครือขาย อกม.
- ประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ตนแบบ
- บันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูล
- สรุปผลการดําเนินงาน

ปริมาณงาน

สถานที่
ดําเนินการ

8 ราย ต.ปากทาง,ต.ยานยาว
8 ราย
ศูนยเรียนรู ฯ
8 ราย
ศูนยเรียนรู ฯ
1 เครือขาย
ศบกต.
สนง.เกษตรอําเภอ
1 ครั้ง
สนง.เกษตรอําเภอ
1 ครั้ง
สนง.เกษตรอําเภอ
1 ครั้ง

3.2 ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (MRCF)
โครงการ Zoning
- เตรียมการและกําหนดขอบเขตพื้นที่เปาหมาย
สนง.เกษตรอําเภอ
วิเคราะหสถานการณ (รวบรวม M และจัดทํา R)
1 ครั้ง
-ประชุมชี้แจงผูนํา (นําเสนอ M และ R)
1 ครั้ง
ศบกต.
- เสริมสรางความรูความเขาใจใหกับเกษตรกร
สื่อสาร ประชาสัมพันธ
2 ชองทาง
ศบกต.
บูรณาการและจัดทําโครงการ สงเสริมและพัฒนาในพื้นที่เปาหมาย
1 ครั้ง
ศบกต.
1 แผน
ศบกต.
- จัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการ
1 ครั้ง
ศบกต.
-บูรณาการแผนงาน/โครงการ
1 ครั้ง
ศบกต.
- จัดทําโครงการสนับสนุน
-สงเสริมและสนับสนุนเกษตรกร
1 กลุม หมูบานเปาหมาย
สนับสนุนปจจัยการผลิต
- สรางและพัฒนาศูนยเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
12 ครั้ง
ศูนยเรียนรู ฯ
พัฒนาแปลงเรียนรู
5 ราย
ศูนยเรียนรู ฯ
พัฒนาเกษตรกรเจาของแปลง
5 หลักสูตร ศูนยเรียนรู ฯ
จัดทําหลักสูตรการเรียนรู
3 ครั้ง
ศูนยเรียนรู ฯ
จัดการถายทอดความรู
12 ครั้ง
ศูนยเรียนรู ฯ
ติดตาม/ประเมินผลการดําเนินงาน
2 ครั้ง สนง.เกษตรอําเภอ
รายงานผลการดําเนินงาน
3.3 โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช

แผนการดําเนินการ
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งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
- รวบรวมขอมูลการดําเนินงาน
- วิเคราะหศักยภาพของ ศจช.
- จัดทําหลักสูตรและแผนการเรียนรู
- ทบทวนวิทยากรและฐานการเรียนรู
- จัดหาปจจัยการควบคุมศัตรูพืช
- ถายทอดความรูตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร
- สํารวจแปลงติดตามสถานการณศัตรูพืช
- ประกาศเตือนการระบาด
- ปรับพฤติกรรมเกษตรกร
- ติดตามผลการดําเนินงาน
4. งานตามนโยบาย
4.1 ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจ
- ตรวจสอบ/ทบทวนขอมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจ รายเดือน (รต.)
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเษตรกร (ทบ.)
- รวบรวมขอมูลการปลูกพืช (การแจงปลูก/แจงเกิด)
- ประเมินสถานการณการปลูกพืช
4.2 ศูนยบริการประชาชนดานการเกษตร
ประชาสัมพันธการดําเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจเยี่ยม/รับปญหาและความเดือดรอน
ติดตามการแกไขปญหา/ความเดือดรอน
4.3 สงเสริมการผลิตปุยอินทรีย
จัดทํา/ปรับปรุงแผนการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธการดําเนินงาน
สงเสริมการเรียนรู (ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ)
สนับสนุนปจจัยหรือสรางแรงจูงใจ (บูรณาการ)
เยี่ยมเยือนใหคําแนะนําเกษตรกร
ติดตามและเก็บรวบรวมขอมูลการดําเนินงาน
รายงานผลการดําเนินงาน

ปริมาณงาน

สถานที่
ดําเนินการ

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
3 ครั้ง
12 ครั้ง
2 รอบ
12 ครั้ง
12 ครั้ง

ศูนย ศจช.
ศูนย ศจช.
ศูนย ศจช.
ศูนย ศจช.
ศบกต.
ศูนยเรียนรู ฯ
ศูนย ศจช.
ศบกต.
ศูนยเรียนรู ฯ
ศูนย ศจช.

3 ชนิด
12 ครั้ง
3 ชนิด
12 ครั้ง

ต.ปากทาง,ต.ยานยาว

3 ชองทาง
12 ครั้ง
48 ครั้ง
24 ครั้ง

ศบกต.
ศบกต.
ศบกต.

1 ครั้ง
12 ครั้ง
12 ครั้ง
3 ครั้ง
24 ครั้ง
2 ครั้ง
2 ครั้ง

สนง.เกษตรอําเภอ
ต.ปากทาง,ต.ยานยาว

ศบกต.

ต.ปากทาง,ต.ยานยาว

ศูนยเรียนรู ฯ
ต.ปากทาง,ต.ยานยาว

ศูนยเรียนรู ฯ
ต.ปากทาง,ต.ยานยาว
ต.ปากทาง,ต.ยานยาว
ต.ปากทาง,ต.ยานยาว

สนง.เกษตรอําเภอ

แผนการดําเนินการ
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งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
5. งานที่ไดรับมอบหมายอื่นๆ
5.1 เปนวิทยากร
5.2 เขารวมสัมมนา/รับการฝกอบรม
5.3 เขารวมประชุม
5.4 ปฎิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย

ปริมาณงาน

สถานที่
ดําเนินการ

หลักสูตร
โครงการ
ครั้ง
ครั้ง

ตามเปาหมาย
ตามเปาหมาย
ตามเปาหมาย
ตามเปาหมาย

แผนการดําเนินการ
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