แผนปฏิบัตงิ านรายปี ชื่อ นายวีระ บัวจันทร์ ตาแหน่ง เกษตรอาเภอสากเหล็ก
สานักงานเกษตรอาเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
ประจาปีงบประมาณ 2559
แผนการดาเนินการ
ตค พย ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
58 58 58 58 58 59 59 59 59 59 59 59

ปริมาณงาน

สถานที่
ดาเนินการ

1.1 ประชุมสำนักงำนเกษตรอำเภอประจำเดือน (DM)

12 ครั้ง

สนง.เกษตรอำเภอ

1.2 สัมมนำเชิงปฏิบตั ิกำรระดับอำเภอ (DW)

4 ครั้ง

ยังไม่ได้ระบุ

1.3 สัมมนำเชิงปฏิบตั ิกำรระดับจังหวัด (PW)

2 ครั้ง

สนง.เกษตรจังหวัด

1.4 ติดตำม/นิเทศงำน (S)

12 ครั้ง

สนง.เกษตรอำเภอ

1.5 ประชุมคณะกรรมกำร หรื อปฎิบตั ิงำนศูนย์บริ กำรฯ (ศบกต.)

12 ครั้ง

ศบกต.

1.6 ร่ วมงำนคลินิกเกษตร (C)

4 ครั้ง

สำมง่ำม,โพทะเล..ยังไม่ได้ระบุ

2.1 งำนขึ้นทะเบียน/ปรับปรุ งข้อมูลเกษตรกร (ทบก.)

12 ครั้ง

สนง.เกษตรอำเภอ

2.2 จัดเก็บข้อมูล รต.

12 ครั้ง

ทุกตำบล

วันที่ 5 ของเดือน

2.3 รำยงำนข้อมูลพืชฤดูแล้ง

36 ครั้ง

สนง.เกษตรอำเภอ

วันพุธ

2.4 รำยงำนข้อมูลกำรระบำดศัตรู พืช

48 ครั้ง

ศจช.

วันพุธ

2.5 จัดทำรำยงำน ศ.02/ จัดทำรำยงำนข้อมูลพื้นฐำนของศูนย์ฯ

12 ครั้ง

สนง.เกษตรอำเภอ

วันที่ 5 ของเดือน

2.6 จัดทำ/ปรับปรุ งแผนพัฒนำกำรเกษตร ฯ แผนงำน/โครงกำร

2 ครั้ง

ศบกต.

ทุกครั้งที่เกิดภัย

ศบกต.

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน

หมำยเหตุ

ก. งานตามภารกิจ
1. งานตามระบบส่ งเสริมการเกษตร

2. งานจัดการข้ อมูล

2.7 ประกำศเตือนภัย/สำรวจ/รำยงำนควำมเสียหำยจำกภัยธรรมชำติ
3. งานโครงการส่ งเสริมการเกษตรประจาปี งบประมาณ

ปริมาณงาน

สถานที่
ดาเนินการ

- จัดประชุม อกม. /คัดเลือกตัวแทน

1 ครั้ง/10 รำย

ห้องประชุมอำเภอสำกเหล็ก

-จัดเวทีเครื อข่ำยอำสำสมัครเกษตรอำเภอ

1 ครั้ง/10 รำย

ห้องประชุมอำเภอสำกเหล็ก

1 ครั้ง

ศบกต.สำกเหล็ก

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
3.1 โครงกำรพัฒนำเครื อข่ำยงำนส่งเสริ มกำรเกษตร(อำสำสมัครเกษตร)
-ส่งเสริ มและสนับสนุนเครื อข่ำยอำสำสมัครเกษตร

ที่สำคัญ (Zoning)
- จัดทำเวทีสร้ำงองค์ควำมรู้เกษตรกรต้นแบบกำรปลูกพืชหลังนำ
เพือ่ ลดรอบกำรปลูกข้ำว(ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์,แตงโม)
- สรุ ปผลกำรจัดเวที /รวบรวมองค์ควำมรู้

1 ครั้ง

- บันทึกข้อมูลในระบบฐำนข้อมูล
4.1 ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกพืชเศรษฐกิจ
- ตรวจสอบ/ทบทวนข้อมูลกำรปลูกพืชเศรษฐกิจ รำยเดือน (รต.)

ข้ำว อ้อย ปำล์ม

ทุกตำบล

- ตรวจสอบ/ปรับปรุ งฐำนข้อมูลทะเบียนเษตรกร (ทบ.)

12 ครั้ง

สนง.เกษตรอำเภอ

- รวบรวมข้อมูลกำรปลูกพืช (กำรแจ้งปลูก/แจ้งเกิด)

ทุกชนิด

ทุกตำบล

- ประเมินสถำนกำรณ์กำรปลูกพืช

12 ครั้ง

ศบกต.

3 ช่องทำง

ศบกต.

ประชุมคณะกรรมกำร

12 ครั้ง

ศบกต.

ตรวจเยีย่ ม/รับปัญหำและควำมเดือดร้อน

48 ครั้ง

ศบกต.

ติดตำมกำรแก้ไขปัญหำ/ควำมเดือดร้อน

24 ครั้ง

ทุกตำบล

4.2 ศูนย์บริ กำรประชำชนด้ำนกำรเกษตร
ประชำสัมพันธ์กำรดำเนินงำน

4.3 ส่งเสริ มกำรผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์

แผนการดาเนินการ
ตค พย ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
58 58 58 58 58 59 59 59 59 59 59 59

หมำยเหตุ

ปริมาณงาน

สถานที่
ดาเนินการ

จัดทำ/ปรับปรุ งแผนกำรดำเนินงำน

1 ครั้ง

ศูนย์เรี ยนรู้ ฯ

ประชำสัมพันธ์กำรดำเนินงำน

12 ครั้ง

ทุกตำบล

ส่งเสริ มกำรเรี ยนรู้ (ศูนย์เรี ยนรู้กำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรผลิตฯ)

12 ครั้ง

ศูนย์เรี ยนรู้ ฯ

เยีย่ มเยือนให้คำแนะนำเกษตรกร

24 ครั้ง

ทุกตำบล

ติดตำมและเก็บรวบรวมข้อมูลกำรดำเนินงำน

12 ครั้ง

ทุกตำบล

รำยงำนผลกำรดำเนินงำน

2 ครั้ง

สนง.เกษตรอำเภอ

2 ครั้ง

ศบกต.

2 ครั้ง

ศบกต.

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน

5. งานที่ได้ รับมอบหมายอื่นๆ
5.1 มาตรการช่ วยเหลือเกษตรกรที่ได้ รับผลกระทบจากภัยแล้ ง
1) จัดเวทีชุมชนเพือ่ จัดทำแผนพัฒนำอำชีพเกษตรกร
2)จัดทำแผน/โครงกำรพัฒนำอำชีพเกษตรกรตำมควำมต้องกำรของชุมชนเพือ่
บรรเทำภั
ยแล้งอ่ ปีบรรเทำภั
2558/59ยแล้งปี 2558/59
ชุมชนเพื
3) จัดฝึ กอบรมและถ่ำยทอดควำมรู้

1 ครั้ง

4) ติดตำมให้คำแนะนำเกษตรกร

16 ครั้ง

5) สรุ ปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน

1 ครั้ง

5.1 เป็ นวิทยำกร

หลักสูตร

ตำมเป้ ำหมำย

5.2 เข้ำร่ วมสัมมนำ/รับกำรฝึ กอบรม

โครงกำร

ตำมเป้ ำหมำย

5.3 เข้ำร่ วมประชุม

12 ครั้ง

ตำมเป้ ำหมำย

5.4 ปฎิบตั ิงำนที่ได้รับมอบหมำย

12 ครั้ง

ตำมเป้ ำหมำย

แผนการดาเนินการ
ตค พย ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
58 58 58 58 58 59 59 59 59 59 59 59

หมำยเหตุ

