แผนบุคคลรายเดือน

แผนปฏิบัตงิ านรายบุคคล : สานักงานเกษตรอาเภอสามง่าม
สังกัด สานักงานเกษตรอาเภอสามง่าม
ประจาปีงบประมาณ 2557 (เดือน มิถุนายน 2557)
งานทีป่ ฏิบัติ
ปริมาณ

วันที่
1 มิถุนายน 2557
2-6 มิถุนายน 2557 งานธุรการ - งบเดือน
งานธุรการ - สวัสดิการเจ้าหน้าที่
งานธุรการ - ค่าสาธารณูปโภค
งานธุรการ - ขออนุมัติงานโครงการ ฯ
งานธุรการ - แผน/ผล เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
งานธุรการ - ผลปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
งานโครงการ - ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวและพืชอื่น
งานโครงการ - MRCF
2 มิถุนายน 2557 รายงานการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประชุมสานักงานเกษตรอาเภอประจาเดือน (DM)
รายงานสถานการณ์ศัตรูพืช (ข้าว,มันสาปะหลัง)
รายงานข้อมูลสถานการณ์ศัตรูพืชในระบบ
3 มิถุนายน 2557 ประชุมกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
3 มิถุนายน 2557 งานโครงการ - โครงการพัฒนาและเพิม่ ศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน
7 มิถุนายน 2557
8 มิถุนายน 2557
9-13 มิถุนายน 2557 งานธุรการ - งานทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)
งานธุรการ - บันทึก แบบ กสก. โครงการ
งานธุรการ - บันทึกข้อมูลการปลูกข้าวในระบบทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
79 ราย
ทุกวัน
ทุกวัน
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่

สร้อยเพชร
สร้อยเพชร
สร้อยเพชร
สร้อยเพชร
เสาวณีย์
เสาวณีย์

เสาวณีย์
เกษตรอาเภอ
วาสนา

สานักงานเกษตรอาเภอสามง่าม
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่าม
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่าม
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่าม
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่าม
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่าม
ทุกตาบล
ทุกตาบล
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่าม
โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่าม
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่าม
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่าม
ศาลาประชาคมอาเภอสามง่าม
ตาบลรังนก

เสาวณีย์
เสาวณีย์
เสาวณีย์

สานักงานเกษตรอาเภอสามง่าม
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่าม
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่าม

นักวิชการส่งเสริมการเกษตร
นักวิชการส่งเสริมการเกษตร

เสาวณีย์
เกษตรอาเภอ
เจ้าหน้าทีท่ ุกคน
นักวิชการส่งเสริมการเกษตร

แผนบุคคลรายเดือน

แผนปฏิบัตงิ านรายบุคคล : สานักงานเกษตรอาเภอสามง่าม
9-13 มิถุนายน 2557
สังกัด สานักงานเกษตรอาเภอสามง่าม
ประจาปีงบประมาณ 2557 (เดือน มิถุนายน 2557)
วันที่
งานทีป่ ฏิบัติ
ปริมาณ
งานโครงการ - ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวและพืชอื่น
ทุกวัน
งานโครงการ - MRCF
ทุกวัน
งานโครงการ - พัฒนาอาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
ทุกวัน
9 มิถุนายน 2557 รายงานสถานการณ์ศัตรูพืช (ข้าว,มันสาปะหลัง)
1 ครั้ง
รายงานข้อมูลสถานการณ์ศัตรูพืชในระบบ
1 ครั้ง
10 มิถุนายน 2557 งานโครงการ - โครงการพัฒนาและเพิม่ ศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน
1 ครั้ง
14 มิถุนายน 2557
15 มิถุนายน 2557
16-20 มิถุนายน 2557 งานธุรการ - เตรียมเอกสารประกอบการอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
1 ครั้ง
งานโครงการ - ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวและพืชอื่น
ทุกวัน
งานโครงการ - MRCF
ทุกวัน
16 มิถุนายน 2557 รายงานสถานการณ์ศัตรูพืช (ข้าว,มันสาปะหลัง)
1 ครั้ง
รายงานข้อมูลสถานการณ์ศัตรูพืชในระบบ
1 ครั้ง
17 มิถุนายน 2557 งานโครงการ - รับการนิเทศงาน
1 ครั้ง
18-19 มิถุนายน 2557 งานโครงการ - อบรมอาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
79 ราย
21 มิถุนายน 2557
22 มิถุนายน 2557
23 - 27 มิถุนายน 2557 งานธุรการ - ปรับปรุงเว็ปไซด์สานักงาน
1 ครั้ง
งานธุรการ - รายงานการผลิตรายตาบล รายอาเภอ (รต. และ รอ.)
1 ครั้ง
งานธุรการ - รายงานข้อมูล รต. และ รอ. ในระบบ
1 ครั้ง
งานธุรการ - คาสั่งเวรยามสานักงาน
1 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ
นักวิชการส่งเสริมการเกษตร
นักวิชการส่งเสริมการเกษตร
นักวิชการส่งเสริมการเกษตร
นักวิชการส่งเสริมการเกษตร

เสาวณีย์
วาสนา

สร้อยเพชร
นักวิชการส่งเสริมการเกษตร
นักวิชการส่งเสริมการเกษตร
นักวิชการส่งเสริมการเกษตร

เสาวณีย์
เจ้าหน้าทีท่ ุกคน
นักวิชการส่งเสริมการเกษตร

ศราวุธ
นักวิชการส่งเสริมการเกษตร

เสาวณีย์
สร้อยเพชร

สถานที่
ทุกตาบล
ทุกตาบล
ทุกตาบล
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่าม
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่าม
ตาบลรังนก

สานักงานเกษตรอาเภอสามง่าม
ทุกตาบล
ทุกตาบล
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่าม
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่าม
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่าม
ต.หนองโสน,ต.สามง่าม

สานักงานเกษตรอาเภอสามง่าม
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่าม
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่าม
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่าม

แผนบุคคลรายเดือน

แผนปฏิบัตงิ านรายบุคคล : สานักงานเกษตรอาเภอสามง่าม
สังกัด สานักงานเกษตรอาเภอสามง่าม
ประจาปีงบประมาณ 2557 (เดือน มิถุนายน 2557)
วันที่
งานทีป่ ฏิบัติ
ปริมาณ
งานโครงการ - ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวและพืชอื่น
ทุกวัน
งานโครงการ - MRCF
ทุกวัน
23 มิถุนายน 2557 รายงานสถานการณ์ศัตรูพืช (ข้าว,มันสาปะหลัง)
1 ครั้ง
รายงานข้อมูลสถานการณ์ศัตรูพืชในระบบ
1 ครั้ง
28 มิถุนายน 2557
29 มิถุนายน 2557
30 มิถุนายน 2557 ประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือน (MM.)
1 ครั้ง
รายงานสถานการณ์ศัตรูพืช (ข้าว,มันสาปะหลัง)
1 ครั้ง
รายงานข้อมูลสถานการณ์ศัตรูพืชในระบบ
1 ครั้ง
23 - 27 มิถุนายน 2557

ผู้รับผิดชอบ
นักวิชการส่งเสริมการเกษตร
นักวิชการส่งเสริมการเกษตร
นักวิชการส่งเสริมการเกษตร

เสาวณีย์

เกษตรอาเภอ
นักวิชการส่งเสริมการเกษตร

เสาวณีย์

สถานที่
ทุกตาบล
ทุกตาบล
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่าม
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่าม

สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่าม
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่าม

