แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2558
นายชิน ศรีนาราง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอโพธิ์ประทับช้าง สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
ก. งานตามภารกิจ
1. งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
1.๑ ประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอประจําเดือน (DM)
1.๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ (DW)
1.๓ สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)
1.๔ ติดตาม/นิเทศงาน (S)
1.๕ ประชุมคณะทํางานศูนย์บริการฯ (ศบกต.)
2. งานจัดการข้อมูล
2.1 ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร (ทบก.)
2.2 จัดเก็บข้อมูล รต.
2.3 รายงานข้อมูลพืชฤดูแล้ง
2.4 รายงานข้อมูลการระบาดศัตรูพืช
2.5 รายงาน ศ.02 และข้อมูลพื้นฐาน
2.6 งานแผนพัฒนาการเกษตร (ศบกต.)
2.7 งานแผนงาน/โครงการ
2.8 งานข้อมูลภัยธรรมชาติ
3. งานโครงการส่งเสริมการเกษตรประจําปีงบประมาณ
3.1 โครงการอาสาสมัครเกษตร
- สํารวจ/ตรวจสอบข้อมูล อกม. จัดทําบัญชีรายชื่อ

ปริมาณงาน

12 ครั้ง
4 ครั้ง

สถานที่
ดําเนินการ

แผนการดําเนินการ
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
57 57 57 58 58 58 58 58 58 58 58 58

หมายเหตุ

สนง.เกษตรอําเภอ
โพธิ์ประทับช้าง วชิรฯ
เมือง สากเหล็ก

2 ครั้ง
12 ครั้ง
12 ครั้ง

สนง.เกษตรจังหวัด

๒๕ หมู่บ้าน
๒๕ หมู่บ้าน
๒๕ หมู่บ้าน
๒๕ หมู่บ้าน
๒๕ หมู่บ้าน
๒๕ หมู่บ้าน
๒๕ หมู่บ้าน
๒๕ หมู่บ้าน

สนง.เกษตรอําเภอ
๒๕ หมู่บ้าน

1 ครั้ง
1 ครั้ง

สนง.เกษตรอําเภอ

สนง.เกษตรอําเภอ
ศบกต.

สนง.เกษตรอําเภอ
แปลงพยากรณ์
สนง.เกษตรอําเภอ
ศบกต.
ศบกต.
ศบกต.

๒๕ ราย

วันที่ 30 ของเดือน

วันพุธ
วันพุธ
วันที่ 10 ของเดือน

- จัดประชุม อกม. /คัดเลือกตัวแทน
- บันทึกข้อมูลตัวแทน อกม.ในระบบฐานข้อมูล
- พัฒนา อกม. เป็น Smart Farmer ต้นแบบ
- คัดเลือก อกม. ต้นแบบ
- วิเคราะห์ศักยภาพ อกม. ต้นแบบ
- จัดทําแผนพัฒนา อกม.สู่ Smart Farmer ต้นแบบ
- พัฒนา อกม.ตามแผนสู่ Smart Farmer ต้นแบบ
- สร้างเครือข่าย อกม.
- ประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ต้นแบบ
- บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
- สรุปผลการดําเนินงาน
3.๒ ลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช
- รวบรวมข้อมูลการดําเนินงาน
- วิเคราะห์ศักยภาพของ ศจช.
- จัดทําหลักสูตรและแผนการเรียนรู้
- ทบทวนวิทยากรและฐานการเรียนรู้
- จัดหาปัจจัยการควบคุมศัตรูพืช
- ถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร
- สํารวจแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช
- ประกาศเตือนการระบาด
- ปรับพฤติกรรมเกษตรกร (ตรวจสุขภาพเกษตรกร)
- ติดตามผลการดําเนินงาน
๓.๓ โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
- คัดเลือกกลุ่มเกษตรกร
- จัดทําฐานข้อมูล ศดปช.
- สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของ ศดปช.

สนง.เกษตรอําเภอ

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 เครือข่าย
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ศูนย์ฯ
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
๒ ครั้ง
12 ครั้ง
2 รอบ
2 ครั้ง
1๐ ครั้ง

ม.๑๒ ต.ดงเสือเหลือง
ศจช. ต.ดงเสือเหลือง

๑ ศูนย์/๒๐ราย

ม.๗ ต.ดงเสือเหลือง

1 ครั้ง
๑ ศูนย์
๑ ศูนย์

ม.๗ ต.ดงเสือเหลือง

สนง.เกษตรอําเภอ
สนง.เกษตรอําเภอ
สนง.เกษตรอําเภอ
สนง.เกษตรอําเภอ
สนง.เกษตรอําเภอ
สนง.เกษตรอําเภอ
ศบกต.
สนง.เกษตรอําเภอ
สนง.เกษตรอําเภอ
สนง.เกษตรอําเภอ
ศจช. ต.ดงเสือเหลือง
ศจช. ต.ดงเสือเหลือง
ศจช. ต.ดงเสือเหลือง
ศจช. ต.ดงเสือเหลือง
ศจช. ต.ดงเสือเหลือง
ศจช. ต.ดงเสือเหลือง
ศจช. ต.ดงเสือเหลือง
ศจช. ต.ดงเสือเหลือง
ศจช. ต.ดงเสือเหลือง

ม.๗ ต.ดงเสือเหลือง
ม.๗ ต.ดงเสือเหลือง

- ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
- จดทาแปลงเรยนรูและจุดสาธตการใชปุยเพอลดตนทุนการ
ผลิต
- จัดงานวันเก็บเกี่ยว
- จัดกระบวนการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
- จัดทําแปลงเรียนรู้และจุดสาธิตการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
4. งานตามนโยบาย
4.1 ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
- ตรวจสอบข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจ รายเดือน (รต.)
- ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเษตรกร (ทบก.)
- รวบรวมข้อมูลการปลูกพืช (การแจ้งปลูก/แจ้งเกิด)
- ประเมินสถานการณ์การปลูกพืช
4.2 ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร
- ประชาสัมพันธ์การดําเนินงาน
- ทบทวนการดําเนินงาน
- ตรวจเยี่ยม/รับปัญหาและความเดือดร้อน
- ติดตามการแก้ไขปัญหา/ความเดือดร้อน
4.3 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
- จัดทํา/ปรับปรุงแผนการดําเนินงาน
- ประชาสัมพันธ์การดําเนินงาน
- ส่งเสริมการเรียนรู้ (ศูนย์เรียนรู้ฯ)
- สนับสนุนปัจจัยหรือสร้างแรงจูงใจ (บูรณาการ)
- รายงานผลการดําเนินงาน
5. งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ
5.1 โครงการคลองสวยน้ําใส
5.2 คณะกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจน
5.3 โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
5.4 คณะกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้าน

๓ ครั้ง
๑ แปลง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
๑ แปลง

ม.๗ ต.ดงเสือเหลือง

3 ชนิด
12 ครั้ง
3 ชนิด
12 ครั้ง

๒๕ หมู่บ้าน
สนง.เกษตรอําเภอ
๒๕ หมู่บ้าน
ศบกต.

3 ช่องทาง
5 ครั้ง
๑๒ ครั้ง
๒ ศูนย์ฯ

ศบกต.
ศบกต.
ศบกต.
๒๕ หมู่บ้าน

๒ ตําบล
๒๔ ครั้ง
12 ครั้ง
3 ครั้ง
2 ครั้ง

สนง.เกษตรอําเภอ
๒ ตําบล

ม.๗ ต.ดงเสือเหลือง
ม.๗ ต.ดงเสือเหลือง
ม.๗ ต.ดงเสือเหลือง
ม.๗ ต.ดงเสือเหลือง

ศูนย์เรียนรู้ ฯ
ส่วนราชการ
สนง.เกษตรอําเภอ
๒ ตําบล
๒ ตําบล
๒ ตําบล
ที่ว่าการอําเภอ

