แผนปฏิบตั ิงานโครงการปี งบประมาณ พ.ศ.2557
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่ าม จังหวัดพิจิตร
ที่

โครงการ/ กิจกรรม

สถานที่
ปริ มาณงาน งบประมาณ
(หน่วยนับ) ทั้งหมด(บาท) ดาเนินงาน

เดือน
ก.ย.56 ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 มี.ค.57 เม.ย.57 พ.ค.57 มิ.ย.57 ก.ค.57 ส.ค.57 ก.ย.57

ผูร้ ับผิดชอบ

ก. งานโครงการ
ยุทธศาสตร์ ท1ี่ เร่ งรัดการพัฒนาประเทศและ
เตรียมความพร้ อมสู่ ปราชาคมอาเซี่ ยน
- แผนงานรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี่ยน
โครงการพัฒนาเป็ นศูนย์ กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
1
รอง

รับประชาคมอาเซี่ ยน
กิจกรรมหลัก ส่ งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พชื
1.1 พัฒนาเป็ นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
รองรับ
ประชาคมอาเซี ยน
1.1.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถัว่ เขียวตาม
20 ราย
โรงเรี ยนเกษตรกร
40 ไร่
- ครั้งที่ 1
- ครั้งที่ 2
1.2.2 ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถวั่ เขียว
1 ศูนย์
- สนับสนุนปัจจัย
- จัดทาแปลง
- ติดตามผลสรุ ป
1.2.3 เชื่อมโยงเกษตรกรผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์กบั เกษตรกร 1 ราย
ผูป้ ลูกถัว่ เขียวฤดูแล้ง
- เตรี ยมเกษตรกร
- ประชุมเชื่ อมโยง
- รายงานผล

8,000

หมู่ 6,12
ต.หนองโสน

25,500

หมู่ 6,12
ต.หนองโสน

4,000

หมู่ 6,12
ต.หนองโสน

นายเปรมชัย เชื้อแก้ว

นายเปรมชัย เชื้อแก้ว

ที่

โครงการ/ กิจกรรม

ปริ มาณงาน งบประมาณ
สถานที่
(หน่วยนับ) ทั้งหมด(บาท) ดาเนินงาน

2 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่ มาตรฐาน
กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
2.1 พัฒนาคุณภาพสิ นค้าเกษตรสู่ มาตรฐาน
2.1.1 ไม้ผล
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การผลิตไม้ผลคุณภาพดีผา่ นกระบวนการเรี ยน
รู้และศึกษาดูงาน
- เตรี ยมเกษตรกร
- อบรมเกษตรกร
- นาเกษตรกรศึกษาดูงาน
2.1.2 พืชผัก
1. จัดกระบวนการเรี ยนรู้การผลิตผักปลอดภัย
และ GAP
1.1 จัดกระบวนการเรี ยนรู้สาหรับเกษตรกร
- เตรี ยมเกษตรกร
- จัดเวทีชุมชน
- จัดกระบวนการเรี ยนรู ้
- สรุ ปผลรายงาน
2.2 ลดความเสี่ ยงเกษตรกรจากการระบาดศตรู พืช
2.2.1 พัฒนาสมาชิกศูนย์จดั การพืชชุมชน
ครั้งที่ 1 การควบคุมศัตรู พืช
ครั้งที่ 2 การใช้สารอย่างถูกต้อง
ครั้งที่ 3 การผลิตสารชีวภัณฑ์และการ
ภายในกลุ่มฯ และบุคคลอื่น
2.2.2 สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ผลิตขยายให้ ศจช.
- สนับสนุนอุปกรณ์การผลิต
2.2.3 แปลงติดตามสถานการณ์
- ชี้แจงเกษตรกร
- จัดทาแปลงติดตามศัตรู พืช
- รายงานสถานการณ์ทุกสัปดาห์

20 ราย

12,000

หมู่ 9
ต.หนองโสน

เดือน
ก.ย.56 ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 มี.ค.57 เม.ย.57 พ.ค.57 มิ.ย.57 ก.ค.57 ส.ค.57 ก.ย.57

ผูร้ ับผิดชอบ

นายเปรมชัย เชื้อแก้ว

นายเปรมชัย เชื้อแก้ว

20 ราย

8,000

หมู่ 15
ต.หนองโสน

30 ราย

13,500 หมู่ 9 ต.รังนก

น.ส.วาสนา มัน่ ทับ

1 ศจช.

5,000 หมู่ 9 ต.รังนก

น.ส.วาสนา มัน่ ทับ

1 แปลง

2,000 หมู่ 9 ต.รังนก

น.ส.วาสนา มัน่ ทับ

ที่

โครงการ/ กิจกรรม

สถานที่
ปริ มาณงาน งบประมาณ
ทั
ง
หมด(บาท)
ด
าเนินงาน
(หน่วยนับ) ้

2.3 พัฒนาองค์กรเกษตรกร และ วิสาหกิจชุมชน
2.3.1 ส่งเสริ มและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร
1. ส่ งเสริ มและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร(ขั้นบ่มเพาะ
ต้นแบบ) (1 อาเภอ 1 กลุ่มยุวเกษตรกร)
1.1 อบรมถ่ายทอดความรู ้ และฝึ กทักษะกระ
15 ราย
บวนการกลุ่มยุวเกษตรกร
- เตรี ยมความพร้อม
- อบรมเกษตรกร
- รายงานผล
1.2 สาธิตและฝึ กอาชีพการเกษตรและเคหกิจฯ 1 กลุ่ม
- สนับสนุนตามความต้องการของกลุ่มฯ
- ติดต่อผลการฝึ กอาชีพและรายงานฯ
2.3.2 ส่งเสริ มและพัฒนากลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
1. ส่ งเสริ มและพัฒนาการเชื่ อมโยงเครื อข่าย
ผลิตภักลุ
ณ ่มแม่บา้ นเกษตรกร
1.1 จัดเวทีเชื่ อมโยงเครื อข่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่ 10 ราย
บ้านเกษตรกรระดับอาเภอ
- เตรี ยมการฯ
- จัดประชุมเชื่อมโยง
- รายงานผล
2.3.3 ส่งเสริ มและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
1. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน 1 ครั้ง
- เตรี ยมการฯ
- จัดประชุมเชื่อมโยง
- รายงานผล

เดือน
ก.ย.56 ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 มี.ค.57 เม.ย.57 พ.ค.57 มิ.ย.57 ก.ค.57 ส.ค.57 ก.ย.57

ผูร้ ับผิดชอบ

6,000

หมู่ 2
ต.กาแพงดิน

นายศราวุธ จันทรมณี

3,500

หมู่ 2
ต.กาแพงดิน

นายศราวุธ จันทรมณี

2,000 หมู่ 6 ต.สามง่าม
หมู่ 5 ต.กาแพงดิน

10,000 หมู่ 5 ต.สามง่าม

น.ส.วาสนา มัน่ ทับ

นายสุ พจน์ บุศยาจารย์
น.ส.วาสนา มัน่ ทับ

ที่

สถานที่
เดือน
ปริ มาณงาน งบประมาณ
ผูร้ ับผิดชอบ
ทั
ง
หมด(บาท)
ด
าเนิ
น
งาน
ก.ย.56
ต.ค.56
พ.ย.56
ธ.ค.56
ม.ค.57
ก.พ.57
มี
.
ค.57 เม.ย.57 พ.ค.57 มิ.ย.57 ก.ค.57 ส.ค.57 ก.ย.57
(หน่วยนับ) ้
4,000
หมู่ 4, 8
นายเปรมชัย เชื้อแก้ว
2. ส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั แหล่งเรี ยนรู ้ 20 ราย
ต.หนองโสน
น.ส.วาสนา มัน่ ทับ
วิสาหกิจชุมชนดีเด่น
- เตรี ยมการฯ
- จัดเวทีแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
- รายงานผล
2,000 สนง.กษอ.ฯ
นายสุ พจน์ บุศยาจารย์
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระบบ
1 อาเภอ
น.ส.สร้อยเพชร นิ่มทอง
สนเทศวิสาหกิจชุมชน
- จัดซื้ อจัดจ้างวัสดุสานักงาน
โครงการ/ กิจกรรม

ข. งานตามภารกิจ
1 ระบบส่ งเสริมการเกษตร
1.1 ประชุม DM
- ประชุม
- รายงานผลฯ
1.2 ประชุม DW
- ประชุม
- รายงานผลฯ
1.3 ประชุม MM
- ประชุม
- นาผลมาประชุมต่อ
1.4 แผนปฏิบตั ิงาน
1.4.1 แผนปฏิบตั ิงานรายงานเดือนรายบุคคล
- จัดทา
- รายงานเข้าระบบฯ
1.4.2 แผนปฏิบตั ิงาน ศบกต.
- รายงานปรับปรุ งข้อมูล ศบกต.
- แผน / ผล เจ้าหน้าที่
- แผน ศ.02
- แผนประชุมคณะกรรมการประจา ศบกต.
- แผนรายปี 3 ปี

จนท.ทุกท่าน
12 ครั้ง

สนง.กษอ.

4 ครั้ง

สนง.กษอ.

จนท.ทุกท่าน

12 ครั้ง

สนง.กษจ.

นายสุ พจน์ บุศยาจารย์

จนท.ทุกท่าน
1 ครั้ง/เดือน

สนง.กษอ.

จนท.ทุกท่าน
1 ครั้ง/เดือน

สนง.กษอ.

ที่

โครงการ/ กิจกรรม
1.4.3 การรายงานการปลูกพืชฤดูแล้ง
- เก็บข้อมูล
- รายงาน
1.4.4 รายงานสถานการณ์ศตั รู พืชระบาด
- เก็บข้อมูล
- รายงาน
1.4.5 รายงาน รต. / รอ.
- รายงาน

สถานที่
ปริ มาณงาน งบประมาณ
ทั
ง
หมด(บาท)
ด
าเนินงาน
(หน่วยนับ) ้
ทุกสัปดาห์
สนง.กษอ.

เดือน
ก.ย.56 ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 มี.ค.57 เม.ย.57 พ.ค.57 มิ.ย.57 ก.ค.57 ส.ค.57 ก.ย.57

ผูร้ ับผิดชอบ
จนท.ทุกท่าน

ทุกสัปดาห์

สนง.กษอ.

จนท.ทุกท่าน

1 ครั้ง/เดือน

สนง.กษอ.

จนท.ทุกท่าน

1.4.6 การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิธรรมชาติ
- รายงานการเกิดภัย (ตามสภาวะที่เกิด)
- ขั้นตอนการช่วยเหลือ
- สารวจความเสี ยหาย, ประเมินผลความเสี ยหาย,
จัดพิมพ์เอกสาร
1.5 นิเทศงาน
1 ครั้ง/เดือน

สนง.กษอ.

จนท.ทุกท่าน

สนง.กษอ.

จนท.ทุกท่าน

ค. งานที่ได้รับมอบหมาย
1 งานโครงการตามนโยบายของรัฐบาล
1.1 ส่ งเสริ มการเกษตรระบบใหม่ (MRCF)
1 จุด/
- หนึ่ งตาบล 1 จุด
1 ตาบล
- กาหนดทิศทางการพัฒนา จุดดาเนิ นการบูรณาการ
- จัดทาแผนการปฏิบตั ิงาน
- ติดตามผลและรายงาน
1.2 โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)
- รับคาร้องขอขึ้นทะเบียน
- บันทึกข้อมูล
- จัดพิมพ์รูปเล่ม
- รายงานผล
- แก้ไขและเพิ่มเติม ข้อมูลการทาการเกษตร

นายศราวุธ จันทรมณี

ต.กาแพงดิน
ต.สามง่าม
ต.รังนก
ต.เนิ นปอ
ต.หนองโสน

น.ส.ผ่องพรรณ บุญทริ ก

ทุกตาบล

นายศราวุธ จันทรมณี

น.ส.วาสนา มัน่ ทับ
นายศราวุธ จันทรมณี
นายเปรมชัย เชื้อแก้ว
นายสุพจน์ บุศยาจารย์

น.ส.ผ่องพรรณ บุญทริ ก

น.ส.วาสนา มัน่ ทับ
นายศราวุธ จันทรมณี
นายเปรมชัย เชื้อแก้ว
นายสุพจน์ บุศยาจารย์

ที่

โครงการ/ กิจกรรม

สถานที่
ปริ มาณงาน งบประมาณ
ทั
ง
หมด(บาท)
ด
าเนินงาน
(หน่วยนับ) ้

1.3 โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกพืชเศรษฐกิจ
1.3.1 ข้าว
2 รอบ/ปี
- รับคาร้องขอ
- จัดพิมพ์
- ประชาคม
- ออกใบรับรอง
- สรุ ปรายงานผล

ต.กาแพงดิน
ต.สามง่าม
ต.รังนก
ต.เนิ นปอ
ต.หนองโสน

เดือน
ก.ย.56 ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 มี.ค.57 เม.ย.57 พ.ค.57 มิ.ย.57 ก.ค.57 ส.ค.57 ก.ย.57

ผูร้ ับผิดชอบ
นายศราวุธ จันทรมณี
น.ส.ผ่องพรรณ บุญทริ ก

น.ส.วาสนา มัน่ ทับ
นายศราวุธ จันทรมณี
นายเปรมชัย เชื้อแก้ว
น.ส.เสาวณี ย ์ พรมชี
นายสุพจน์ บุศยาจารย์

1.3.2 มันสาปะหลัง
- รับคาร้องขอ
- จัดพิมพ์
- ประชาคม
- ออกใบรับรอง
- สรุ ปรายงานผล

1 รอบ/ปี

1.3.3 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
- รับคาร้องขอ
- จัดพิมพ์
- ประชาคม
- ออกใบรับรอง
- สรุ ปรายงานผล
1.3.4 ยางพารา
- รับคาร้องขอ
- จัดพิมพ์
- ประชาคม
- ออกใบรับรอง
- สรุ ปรายงานผล

1 รอบ/ปี

ต.เนิ นปอ
ต.หนองโสน

นายศราวุธ จันทรมณี
นายเปรมชัย เชื้อแก้ว
น.ส.เสาวณี ย ์ พรมชี
นายสุพจน์ บุศยาจารย์

ต.เนิ นปอ
ต.หนองโสน

นายศราวุธ จันทรมณี
นายเปรมชัย เชื้อแก้ว
น.ส.เสาวณี ย ์ พรมชี
นายสุพจน์ บุศยาจารย์

1 รอบ/ปี

ต.เนิ นปอ
ต.หนองโสน

นายศราวุธ จันทรมณี
นายเปรมชัย เชื้อแก้ว
น.ส.เสาวณี ย ์ พรมชี
นายสุพจน์ บุศยาจารย์

ที่

โครงการ/ กิจกรรม

2 โครงการยุทธศาสตร์ จังหวัด
2.1 โครงการส่งเสริ มการผลิตมะนาวนอกฤดูใน
วงบ่อซีเมนต์
2.1.1 อบรมเกษตรกร
- เตรี ยมการฯ
- จัดอบรม
- รายงานผล
2.1.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิต
- เตรี ยมการฯ
- จ่ายวัสดุอุปกรณ์สนับสนุน
- เกษตรกรปลูกมะนาว
- ติดตามรายงานผล
2.2 โครงการส่งเสริ มการผลิตและกระจายอ้อย
2.2.1 สนับสนุนท่อนพันธุ์ออ้ ย
- เตรี ยมการฯ
- สนับสนุนท่อนพันธุ์
- ติดตามรายงานผล
2.2.2 จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ เกษตรกรผูป้ ลูกอ้อย
- ประชุมชี้แจง
- จัดอบรม ครั้งที่ 1
- จัดอบรม ครั้งที่ 2
- จัดอบรม ครั้งที่ 3
- ติดตามรายงานผล
2.2.3 ส่งเสริ มการใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์ เคมีและสารชีว
- นัดหมายเกษตรกร
- จ่ายปุ๋ ยฯ และสารชีวภัณฑ์
2.2.4 สารชีวภัณฑ์ป้องกันกาจัดโรคแมลง

สถานที่
ปริ มาณงาน งบประมาณ
ทั
ง
หมด(บาท)
ด
าเนินงาน
(หน่วยนับ) ้

237 คน

6 กลุ่ม
300 คน

เดือน
ก.ย.56 ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 มี.ค.57 เม.ย.57 พ.ค.57 มิ.ย.57 ก.ค.57 ส.ค.57 ก.ย.57

ผูร้ ับผิดชอบ

หมู่ 2 ต.หนองโสน
หมู่ 2 ต.เนิ นปอ
หมู่ 5 ต.สามง่าม

จนท.ทุกท่าน

ทุกหมู่บา้ น

จนท.ทุกท่าน

ต.หนองโสน
ต.เนิ นปอ

นายเปรมชัย เชื้อแก้ว

นายศราวุธ จันทรมณี
นายสุ พจน์ บุศยาจารย์

3 ครั้ง

ต.หนองโสน
ต.เนิ นปอ

นายเปรมชัย เชื้อแก้ว

นายศราวุธ จันทรมณี
นายสุ พจน์ บุศยาจารย์

นายเปรมชัย เชื้อแก้ว

750 ไร่

ต.หนองโสน
ต.เนิ นปอ

นายศราวุธ จันทรมณี
นายสุ พจน์ บุศยาจารย์

ที่

โครงการ/ กิจกรรม
2.2.5 แปลงสาธิตระบบน้ าหยดในไร่ ออ้ ย
- คัดเลือกเกษตรกร
- วางระบบน้ า
- ติดตามรายงานผล
2.2.6 ติดตามประเมินผลโครงการ
- เบี้ยเลี้ ยง

สถานที่
เดือน
ปริ มาณงาน งบประมาณ
ผูร้ ับผิดชอบ
(หน่วยนับ) ทั้งหมด(บาท) ดาเนินงาน ก.ย.56 ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 มี.ค.57 เม.ย.57 พ.ค.57 มิ.ย.57 ก.ค.57 ส.ค.57 ก.ย.57
หมู่ 18
นายเปรมชัย เชื้อแก้ว
1 จุด
ต.หนองโสน

6 จุด

36,000

สนง.กษอ.

นายเปรมชัย เชื้อแก้ว

นายศราวุธ จันทรมณี
นายสุ พจน์ บุศยาจารย์

2.3 โครงการส่งเสริ มมาตรฐานการแปรรู ปสิ นค้า
เกษตร
เข้าสู่ ระบบ GMP
2.3.1 อบรมหลักสูตรการพัฒนาสิ นค้าเข้าสู่ ระบบ
30 คน
GMP อบรมและศึกษาดูงาน
- เตรี ยมเกษตรกร
- อบรมศึกษาดูงาน
2.3.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
30 คน
1) อบรมหลักสูตรพัฒนาการผลิตอาหารแปรรู ป
2 วัน
- เตรี ยมเกษตรกร
- อบรม
2) พัฒนาบรรจุภณั ฑ์ตน้ แบบที่เป็ นมิตรกับ
2 ผลิตภัณฑ์

หมู่ 5 ต.
หมู่ 6 ต.สาม

น.ส.วาสนา มัน่ ทับ

นายศราวุธ จันทรมณี
น.ส.ผ่องพรรณ บุญทริ ก

หมู่ 5 ต.
หมู่ 6 ต.สาม

น.ส.วาสนา มัน่ ทับ

นายศราวุธ จันทรมณี
น.ส.ผ่องพรรณ บุญทริ ก

หมู่ 5 ต.
กาแพงดิน
หมู่ 6 ต.สาม

สิ่ งแวดล้อม

น.ส.วาสนา มัน่ ทับ

นายศราวุธ จันทรมณี
น.ส.ผ่องพรรณ บุญทริ ก

2.3.3 การปฏิบตั ิงานในพื้นที่
- การติดตามประเมินผล

4 คน

7,428

หมู่ 5 ต.
หมู่ 6 ต.สาม

น.ส.วาสนา มัน่ ทับ

นายศราวุธ จันทรมณี
น.ส.ผ่องพรรณ บุญทริ ก

2.3.4 สนับสนุนอุปกรณ์การผลิตที่จาเป็ น

2 กลุ่ม

หมู่ 5 ต.
หมู่ 6 ต.สาม
ง่าม

น.ส.วาสนา มัน่ ทับ

นายศราวุธ จันทรมณี

ที่

โครงการ/ กิจกรรม

ง.งานบริหารธุรการและการเงิน
1 บริหารจัดการดาเนินโครงการต่ างๆ ที่ได้ รับ
- กาหนดแผนประสานงาน
- จัดซื้ อจัดจ้าง
- รายงานผล
2 เบิกจ่ ายค่าสาธารณูปโภค และสวัสดิการ
- ค่าน้ า ค่าไฟฟ้ า ค่าโทรศัพท์
- ค่าอินเตอร์เน็ต
- ค่ารักษาพยาบาล
- ค่าการศึกษาบุตร

สถานที่
ปริ มาณงาน งบประมาณ
ทั
ง
หมด(บาท)
ด
าเนินงาน
(หน่วยนับ) ้

เดือน
ก.ย.56 ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 มี.ค.57 เม.ย.57 พ.ค.57 มิ.ย.57 ก.ค.57 ส.ค.57 ก.ย.57

ผูร้ ับผิดชอบ
นายสุ พจน์ บุศยาจารย์

สนง.กษอ.

สนง.กษอ.
9,000

ราวุธ จันทรมณี

ราวุธ จันทรมณี

ร้อยเพชร นิ่ มทอง

องพรรณ บุญทริ ก

องพรรณ บุญทริ ก

องพรรณ บุญทริ ก

ราวุธ จันทรมณี

ราวุธ จันทรมณี

ราวุธ จันทรมณี

ราวุธ จันทรมณี

ราวุธ จันทรมณี

องพรรณ บุญทริ ก

ราวุธ จันทรมณี

องพรรณ บุญทริ ก

ราวุธ จันทรมณี

องพรรณ บุญทริ ก

ราวุธ จันทรมณี

องพรรณ บุญทริ ก

ราวุธ จันทรมณี

