แผนปฏิบัตงิ านสานักงานเกษตรอาเภอสามง่ าม
ประจาปี งบประมาณ 2558
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ ตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่
แผนการดาเนินงาน
ดาเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
ก.งานโครงการประจาปี 2558
1.โครงการอาสาสมัครเกษตร
1.1.คัดเลือกอาสาสมัครเกษตร (อกม.) 79 คน
-คัดเลือก อกม.รายหมู่บ้าน
12
-บันทึกข้ อมูลประวัติ อกม.และจัดทาบัตร
16
ประจาตัว
12
-มอบบัตรประจาตัว อกม.รายหมูบ่ ้ าน
20
19
1.2.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้/พัฒนาสู่ 15คน
3
ความเป็ นSmart Farmerต้ นแบบ
-คัดเลือกอกม./ประเมิน
3
-จัดทาแผนพัฒนาฯ
3
-พัฒนาเพิ่มศักยภาพตามแผนการพัฒนา
3
3
สูก่ ารเป็ นSmart Farmer

ผู้รับผิด
ชอบ

กาแพงดิน
สามง่าม
รังนก
เนินปอ
หนองโสน

----- ------ ---- ----

ศราวุธ
พรสวรรค์
วาสนา
ศราวุธ
เปรมชัย

3,000
กาแพงดิน
สามง่าม
รังนก
เนินปอ
หนองโสน

--------- ----

ศราวุธ
พรสวรรค์
วาสนา
ศราวุธ
เปรมชัย

แผนปฏิบัตงิ านสานักงานเกษตรอาเภอสามง่ าม
ประจาปี งบประมาณ 2558
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ ตอน

ปริมาณงาน งบประมาณ

-สร้ างเครื อข่าย
-บันทึกข้ อมูลในระบบฐานข้ อมูล
-สรุปผลการดาเนิการ
2.โครงการพัฒนาเป็ นศูนย์ กลางการผลิต
เมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน
2.1.พัฒนาเป็ นศูนย์กลางผลิตเมล็ดพันธุ์
พืชรองรับประชาคมอาเซียน
2.1.1.จัดตังและพั
้
ฒนาศูนย์การผลิต
1ศูนย์
เมล็ดพันธุ์ถวั่ เขียว
1.จัดทาเวทีเรี ยนรู้
20คน
-ครัง้ ที่ 1
-ครัง้ ที่ 2
-สรุปรายงานผล

สถานที่
แผนการดาเนินงาน
ดาเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
------ ---

ผู้รับผิด
ชอบ

6ต.หนองโสน
4,000

6ต.หนองโสน

เปรมชัย
---------

แผนปฏิบัตงิ านสานักงานเกษตรอาเภอสามง่ าม
ประจาปี งบประมาณ 2558
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ ตอน ปริมาณงาน งบประมาณ
2.จัดทาแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถวั่ เขียว 40 ไร่
25,500
-จัดซื ้อจัดจ้ างปั จจัยการผลิต
-สนับสนุนปั จจัยการผลิต
-ปลูกและดูแลรักษา
-ติดตามและรายงานผลฯ
3.จัดเวทีเชื่อมโยง
1 ครัง้ 20คน 4,000
-จัดทาแผนการจัดเวที
-ประงาน/แจ้ งแผน
-จัดเวทีเชื่อมโยง
-สรุปรายงานผล
2.1.2.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฤดูแล้ ง
-วิเคราะห์ศกั ยภาพ
-รวมกลุม่ เกษตรกร

สถานที่
แผนการดาเนินงาน
ผู้รับผิด
ดาเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
ชอบ
6หนองโสน
เปรมชัย
----- ------------- ------------6หนองโสน
เปรมชัย
-----

------ ---- เปรมชัย

แผนปฏิบัตงิ านสานักงานเกษตรอาเภอสามง่ าม
ประจาปี งบประมาณ 2558
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ ตอน

ปริมาณงาน งบประมาณ

-ถ่ายทอดความรู้
-ดาเนินการผลิตและดูแลรักษา
-สรุปประเมิน/รายงานผล
3.โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจ
สาหรับสินค้ าเกษตรที่สาคัญ
3.1.ดาเนินการจัดระบบการผลิตพืชเศรษฐ
กิจการเกษตรที่สาคัญ
3.1.1.จัดระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจ- 1จุด20คน
ตามความเหมาะสมกับศักยภาพพื ้นที่
-ปรับปรุงแปลงเรี ยนรู้ พัฒนาเกษตรกรต้ น
แบบ
-จัดทาหลักสูตรและจัดการเรี ยนรู้แก่เกษตร
กร (ลดต้ นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ)

สถานที่
แผนการดาเนินงาน
ดาเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
--------------- ---------

2 กาแพงดิน

----- ----

ผู้รับผิด
ชอบ

ศราวุธ

แผนปฏิบัตงิ านสานักงานเกษตรอาเภอสามง่ าม
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ ตอน

ประจาปี งบประมาณ 2558
ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่
แผนการดาเนินงาน
ดาเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
-สนับสนุนปั จจัยการผลิตที่จาเป็ น
-สรุปผล/รายงานผล
3.1.2.บริหารจัดการและขับเคลื่อนการ 1จุด
ดาเนินงานโครงการ
-วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื ้นที่ตามแนวทาง
MRCF รวมรวมข้ อมูลMและจัดทาR
-ประชุมชี ้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโย
บายและวิธีปฏิบตั ิตอ่ คณะกรรมการ
ศบกต. และ อกม.
-จัดเวทีเกษตรกรในพันที่เป้าหมาย
-รับสมัครเกษตรกรร่วมโครงการ
-ดาเนินการโครงการ
-สรุปรายงานผล

2,600

สนง.เกษตรอา
เภอสามง่าม

----- ----

ผู้รับผิด
ชอบ

สุพจน์

แผนปฏิบัตงิ านสานักงานเกษตรอาเภอสามง่ าม
ประจาปี งบประมาณ 2558
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ ตอน

ปริมาณงาน งบประมาณ

4.โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้ าเกษตรสู่
มาตรฐาน
4.1.เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้ นทุนการ
ผลิตสินค้ าเกษตร
4.1.1.ส่งเสริมการใช้ ป๋ ยเพื
ุ ่อลดต้ นทุน
การผลิต
1.สนับสนุนการดาเนินกิจกรรม
1ศูนย์
ของศูนย์จดั การดินปุ๋ยชุมชน
20คน
-จัดซื ้อจัดจ้ าง วัสดุอปุ กรณ์ในการดาเนิน
งานของศูนย์
-ดาเนินงาน
-สรุปผล/รายงานผล

20,000

สถานที่
แผนการดาเนินงาน
ดาเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

สามง่าม

-----

ผู้รับผิด
ชอบ

พรสวรรค์

แผนปฏิบัตงิ านสานักงานเกษตรอาเภอสามง่ าม
ประจาปี งบประมาณ 2558
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ ตอน

ปริมาณงาน งบประมาณ

2.จัดทาฐานข้ อมูลศูนย์จดั การดิน 1ศูนย์
ปุ๋ยชุมชน
-จัดซื ้อเครื่ องเขียนแบบพิมพ์
-ดาเนินการ
-สรุปผล/รายงานผล
3.จักระบวนการเรี ยนรู้ด้านดินปุ๋ย
และการใช้ ป๋ ยเพื
ุ ่อลดต้ นทุนการผลิต
20คน
-ถ่ายทอดความรู้ 3 ครัง้
1.ครัง้ ที่ 1
2.ครัง้ ที่ 2
3.ครัง้ ที่ 3
-สรุปผล/รายงานผล

2,000

สถานที่
แผนการดาเนินงาน
ผู้รับผิด
ดาเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
ชอบ
สามง่าม
----พรสวรรค์

6,000

สามง่าม

พรสวรรค์
-------------

แผนปฏิบัตงิ านสานักงานเกษตรอาเภอสามง่ าม
ประจาปี งบประมาณ 2558
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ ตอน

ปริมาณงาน งบประมาณ

4.จัดทาแปลงเรี ยนรู้และจุดสา
ธิตการใช้ ป๋ ยเพื
ุ ่อลดต้ นทุนการผลิต
-จัดซื ้อจัดจ้ างวัสดุ สนับสนุนการจัดทาฯ
-จัดทาแปลงสาธิต
-สรุปผล/รายงานผล

1 แปลง

6,000

5.จัดงานวันเก็บเกี่ยว
-กาหนดการจัดงานวันเก็บเกี่ยว
-สรุปผล/รายงานผล

1 ครัง้

1,000

6.จัดกระบวนการเรี ยนรู้การผลิต 1 ครัง้
ปุ๋ยอินทรี ย์
-ถ่ายทอดความรู้การจัดทาปุ๋ยอินทรี ย์
-สรุปผล/รายงานผล

2,000

สถานที่
แผนการดาเนินงาน
ผู้รับผิด
ดาเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ชอบ
สามง่าม
---- ----- ---- ----พรสวรรค์

----สามง่าม

สามง่าม

-----

----- ----- ---- ---- ---- ---- ---

พรสวรรค์

---- ---

พรสวรรค์

---

แผนปฏิบัตงิ านสานักงานเกษตรอาเภอสามง่ าม
ประจาปี งบประมาณ 2558
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ ตอน

ปริมาณงาน งบประมาณ

7.จัดทาแปลงเรี ยนรู้และจุดสา
ธิตการใช้ ป๋ ยอิ
ุ นทรี ย์
-จัดทาแปลงสาธิต
-ถ่ายทอดความรู้
-สรุปผล/รายงานผล

1 จุด

8.งานวันรณรงค์การใช้ ป๋ ยอิ
ุ น

1 ครัง้

6,000

สถานที่
แผนการดาเนินงาน
ผู้รับผิด
ดาเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ชอบ
สามง่าม
---- ---- ---- ---- ----พรสวรรค์

----

สามง่าม

พรสวรรค์

ทรี ย์
-นาเกษตรกรร่วมงานวันรณรงค์ฯ
4.2เพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการเกษตร
4.2.1.ขับเคลื่อนการดาเนินงานสานัก
งานเกษตรอาเภอSmart Office
1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ10/10 1 ชุด
Mbps ขนาดไม่น้อยกว่า16Ports

2,500

.สนง.กษอ.

----- ---

สุพจน์

แผนปฏิบัตงิ านสานักงานเกษตรอาเภอสามง่ าม
ประจาปี งบประมาณ 2558
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ ตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่
แผนการดาเนินงาน
ผู้รับผิด
ดาเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
ชอบ
2.จ้ างเหมาเดินสายสัญญาณระบบเครื อ 1 ชุด
4,800
สนง.กษอ.
---- --สุพจน์
ข่าย UTP
3,500
สนง.กษอ.
---- --สุพจน์
3.จอภาพ LCD หริอ LED ขนาดไม่น้อย 1 ชุด
กว่า 20 นิ ้ว
1 ชุด
1,400
สนง.กษอ.
---- ---สุพจน์
4.เครื่ องอ่าน Smart Card
2 ชุด
3,500
สนง.กษอ.
---- --สุพจน์
5.เครื่ องอ่าน Barcode
1 ชุด
1,000
สนง.กษอ.
---- --สุพจน์
6.กล้ อง Wed Camera
7.สายหรื ออุปกรณ์แยกสัญญาณจอภาพ 1 ชุด
500
สนง.กษอ.
---- ---สุพจน์
แบบ 1Input 2 Output

แผนปฏิบัตงิ านสานักงานเกษตรอาเภอสามง่ าม
ประจาปี งบประมาณ 2558
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ ตอน ปริมาณงาน งบประมาณ
ข.งานตามภารกิจ
1.ระบบงานส่ งเสริมการเกษตร
1.1.การประชุม
1.1.1.การประชุมประจาเดือนเกษตร
อาเภอ(MM)
-เข้ าร่วมประชุมฯ
1.1.2.การประชุมสานักงานเกษตรอา
เภอ(DM)
-จัดประชุมเดือนละ 1 ครัง้
1.1.3.รับการนิเทศงาน
1.1.4.ประชุมสัมมนาระดับกลุม่ อาเภอ
(DW) 1.ครัง้ ที่ 1
2.ครัง้ ที่ 2
3.ครัง้ ที่ 3
4.ครัง้ ที่ 4

12ครัง้

-

สถานที่
แผนการดาเนินงาน
ดาเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

สนง.กษจ.

12 ครัง้

สนง.กษอ.

12 ครัง้
4 ครัง้

สนง.กษอ.
สนง.โพธิ์ฯ
สนง.วชิรฯ
สนง.เมือง
สนง.สากฯ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ผู้รับผิด
ชอบ

- สุพจน์

-

ทุกคน

สุพจน์
เปรมชัย
ศราวุธ
วาสนา
พรสวรรค์
สุพจน์

แผนปฏิบัตงิ านสานักงานเกษตรอาเภอสามง่ าม
ประจาปี งบประมาณ 2558
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ ตอน ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่
แผนการดาเนินงาน
ผู้รับผิด
ดาเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
ชอบ
1.1.5.ประชุมสัมมนาระดับจังหวัด 2 ครัง้
สนง.กษจ.
ทุกคน
(PW) 1.ครัง้ ที่ 1
2. ครัง้ ที่ 2
1.2.ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
1.ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ
2.ปรับปรุงข้ อมูลฯ และรายงานในระบบ
3.แผนพัฒนาบูรณาการกับ อปท.
4.แผนปฏิบตั งิ านศูนย์ฯ

12 ครัง้
1 ครัง้
1 ครัง้
12 เดือน

ทุกตาบล
ทุกตาบล
ทุกตาบล
ทุกตาบล

จนท.ตาบล
เสาวณีย์

1.3.ระบบการรายงาน
1.รต. รอ.
2.แผนปฏิบตั งิ านประจาเดือน
3.รายงานสภาวการระบาดศัตรูพืช
4.รายงานภัยพิบตั ธิ รรมชาติ

12 ครัง้
12เดือน
48 ครัง้
ตามสภาวะ

ทุกตาบล
ทุกตาบล
ทุกตาบล
ทุกตบล

จทน.ตาบล
เสาวณีย์

แผนปฏิบัตงิ านสานักงานเกษตรอาเภอสามง่ าม
ประจาปี งบประมาณ 2558
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ ตอน
5.สารวจข้ อมูลการผลิตพืชเศรษฐกิจ
-ข้ าวนาปี
-ข้ าวนาปรัง
-ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์
-มันสาปะหลัง
-ยางพารา
-ปาล์มน ้ามัน

ปริมาณงาน งบประมาณ

สถานที่
แผนการดาเนินงาน
ดาเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 ครัง้
1 ครัง้
1 ครัง้
1 ครัง้
1 ครัง้
1 ครัง้

ทุกตาบล
ทุกตาบล
หนองโสน,
เนินปอ
,,
,,

ทุกตาบล
ทุกตาบล
เปรมชัย,
ศราวุธ
,,
,,

สนง.กษจ.

ตาบลทีมีกลุม่

6.พัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุม
ชน
6.1.พัฒนาศักยภาพแก่นนากลุม่ ส่ง
5 ราย
เสริมอาชีพ กลุม่ แม่บ้าน กลุม่ ยุว
-คัดเลือกเกษตรกรที่เกี่ยวข้ องเข้ ารับการ
พัฒนา

ผู้รับผิด
ชอบ

แผนปฏิบัตงิ านสานักงานเกษตรอาเภอสามง่ าม
ประจาปี งบประมาณ 2558
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ ตอน
6.2.ประเมินศักยภาพกลุม่ ส่งเสริมอาชีพ
กลุม่ แม่บ้าน กลุม่ ยุว
6.2.1กลุม่ วิสาหกิจ
-เก็บข้ อมูลตามแบบประเมิน
-วิเคราะห์ /สรุปแนวทางการพัฒนา
6.2.2.กลุม่ แม่บ้านเกษตรกร
-เก็บข้ อมูลตามแบบประเมิน
-วิเคราะห์/สรุปแนวทางการพัฒนา
6.2.3.กลุม่ ยุวเกษตรกร
-เก็บข้ อมูลตามแบบประเมิน
-วิเคราะห์/สรุปแนวทางพัฒนา
6.3.พัฒนาคุณภาพสินค้ าเกษตรแปรรูป
วิสาหกิจระดับพื ้นฐาน
6.3.1.อบรมศึกษาดูงานการพัฒนากระ-

ปริมาณงาน งบประมาณ

สถานที่
แผนการดาเนินงาน
ดาเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ทุกตาบล

ผู้รับผิด
ชอบ

----- ----

สามง่าม
กาแพงดิน

---- ----

สามง่าม
กาแพงดิน

---- ------

พรสวรรค์
ศราวุธ
วาสนา
พรสวรรค์
ศราวุธ
วาสนา
วาสนา

แผนปฏิบัตงิ านสานักงานเกษตรอาเภอสามง่ าม
ประจาปี งบประมาณ 2558
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ ตอน

ปริมาณงาน งบประมาณ

สถานที่
แผนการดาเนินงาน
ดาเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ผู้รับผิด
ชอบ

บวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
7.ระบบส่งเสริมการเกษตรมิตใิ หม่MRCF
-จัดเก็บข้ อมูล M ทุกหมูบ้าน
-ด้ านกายภาพ
-ด้ านชีวภาพ
-ด้ านสังคม
-ด้ านเศรษฐกิจ
-วิเคราะห์ข้อมูลMและจัดทาR
8.โครงการต่อเนื่องจากปี 2557
8.1ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
-จัดทาแผนการผลิต
-ดาเนินการ ผลิต

ทุกตาบล

----- ----

จนท.ทุกท่าน

---

6 หนองโสน
6 เนินปอ

------- ----- ----- ---- ---

แผนปฏิบัตงิ านสานักงานเกษตรอาเภอสามง่ าม
ประจาปี งบประมาณ 2558
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ ตอน

ปริมาณงาน งบประมาณ

สถานที่
แผนการดาเนินงาน
ผู้รับผิด
ดาเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
ชอบ
---5หนองโสน
เปรมชัย
9เนินปอ
----ศราวุธ
9รังนก
----- ------- ------ ----- ----- ----- วาสนา
----

ตาบลละไม่
น้ อยกว่า
50 ตัน

กาแพงดิน
สามง่าม
รังนก
เนินปอ
หนองโสน

-ติดตามผล/สรุปรายงานผล
8.2.โครงการ GAP
-จัดทาแผนการผลิต
-ดาเนินการผลิต
-ติดตามผล/สรุปรายงานผล
ค.งานที่ได้ รับมอบหมาย
1.โครงการตามนโยบาย คสช.
1.1.โครงการลดต้ นทุนการผลิต
-ปุ๋ยอินทรี ย์
-รายงานการผลิตในระบบ

----- ----- ----------- ------ ------ -----

ศราวุธ
พรสวรรค์
วาสนา
ศราวุธ
เปรมชัย

แผนปฏิบัตงิ านสานักงานเกษตรอาเภอสามง่ าม
ประจาปี งบประมาณ 2558
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ ตอน

ปริมาณงาน งบประมาณ

1.2.โครงการชดเชยรายได้ เกษตรกรสวน 27 ราย
ยางพารา
-ประกาศรายชื่อเกษตรกร
-ยืนยันข้ อมูล
-คณะกรรมการตรวจสอบ
-อนุมตั ิ
1.3.โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้ รับ
ผลกระทบจากภัยแล้ ง2557/2558
-ถัว่ เขียว
-ถัว่ เหลือง
-ปอเทือง

100 ไร่
50 ไร่
500 ไร่

สถานที่
ดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

หนองโสน
เนินปอ

ผู้รับผิด
ชอบ
เปรมชัย
ศราวุธ

----- ------------

สามง่าม
กาแพงดิน
หนองโสน

---- ---- ----- ------- ----- ----- ----

พรสวรรค์
ศราวุธ
เปรมชัย

หนองโสน

---- ----- ----- ----

เปรมชัย

แผนปฏิบัตงิ านสานักงานเกษตรอาเภอสามง่ าม
ประจาปี งบประมาณ 2558
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ ตอน ปริมาณงาน งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

เนินปอ
กาแพงดิน
สามง่าม
1.4.อบรมการทาปุ๋ยหมัก
-อบรมให้ ความรู้

15 คน
3
3
3
3
3

1.5.อบรมการผลิตและการใช้ จลุ ินทรี ย์ 25 คน
-อบรม/ฝึ กปฏิบตั /ิ ส่งเสริมการใช้

กาแพงดิน
สามง่าม
รังนก
เนินปอ
หนองโสน

ผู้รับผิด
ชอบ
ศราวุธ
ศราวุธ
พรสวรรค์

---

ศราวุธ
พรสวรรค์
วาสนา
ศราวุธ
เปรมชัย

เนินปอ

ศราวุธ
--

แผนปฏิบัตงิ านประจาตาบล................
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขันตอน
้

ประจาปี งบประมาณ 2558
ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่
แผนการดาเนินงาน
ดาเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ผู้รับผิด
ชอบ

แผนปฏิบตั ิงานสานักงานเกษตรอาเภอสามง่าม
ประจาปี งบประมาณ 2558
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ ตอน

ปริมาณงาน งบประมาณ

4.3.ลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาด
ศัตรูพืช
4.3.1.จัดกระบวนการเรี ยนรู้
2ครัง้ /30คน 12,000
-ครัง้ ที่ 1
-ครัง้ ที่ 2
4.3.2.สนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์แก่ศจช.เพื่อ
พัฒนาเป็ นศจช.หลัก
-จัดซื ้อวัสดุอปุ กรณ์

1ชุด

5,000

สถานที่
แผนการดาเนินงาน
ดาเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

9รังนก

----- -----

9รังนก

ผู้รับผิด
ชอบ

วาสนา

วาสนา
สุชาวดี
----- -----

โครงการ/กิจกรรม
เรื่ อง/รายการ

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจาปี งบประมาณ 2558
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่ าม จังหวัดพิจติ ร
รวมงบ
แผนการใช้ จ่ายเงิน(บาท)
งบราย
ประมาณ ตค.57 พย.57 ธค.57 มค.58 กพ.58 มีค.58 เมย.58 พค.58 มิย.58 กค.58 สค.58 กย.58 จ่ าย

โครงการ/กิจกรรม
เรื่ อง/รายการ

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจาปี งบประมาณ 2558
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่ าม จังหวัดพิจติ ร
รวมงบ
แผนการใช้ จ่ายเงิน(บาท)
งบราย
ประมาณ ตค.57 พย.57 ธค.57 มค.58 กพ.58 มีค.58 เมย.58 พค.58 มิย.58 กค.58 สค.58 กย.58 จ่ าย

โครงการ/กิจกรรม
เรื่ อง/รายการ

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจาปี งบประมาณ 2558
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่ าม จังหวัดพิจติ ร
รวมงบ
แผนการใช้ จ่ายเงิน(บาท)
งบราย
ประมาณ ตค.57 พย.57 ธค.57 มค.58 กพ.58 มีค.58 เมย.58 พค.58 มิย.58 กค.58 สค.58 กย.58 จ่ าย

โครงการ/กิจกรรม
เรื่ อง/รายการ

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจาปี งบประมาณ 2558
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่ าม จังหวัดพิจติ ร
รวมงบ
แผนการใช้ จ่ายเงิน(บาท)
งบราย
ประมาณ ตค.57 พย.57 ธค.57 มค.58 กพ.58 มีค.58 เมย.58 พค.58 มิย.58 กค.58 สค.58 กย.58 จ่ าย

โครงการ/กิจกรรม
เรื่ อง/รายการ

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจาปี งบประมาณ 2558
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่ าม จังหวัดพิจติ ร
รวมงบ
แผนการใช้ จ่ายเงิน(บาท)
งบราย
ประมาณ ตค.57 พย.57 ธค.57 มค.58 กพ.58 มีค.58 เมย.58 พค.58 มิย.58 กค.58 สค.58 กย.58 จ่ าย

โครงการ/กิจกรรม
เรื่ อง/รายการ

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจาปี งบประมาณ 2558
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่ าม จังหวัดพิจติ ร
รวมงบ
แผนการใช้ จ่ายเงิน(บาท)
งบราย
ประมาณ ตค.57 พย.57 ธค.57 มค.58 กพ.58 มีค.58 เมย.58 พค.58 มิย.58 กค.58 สค.58 กย.58 จ่ าย

โครงการ/กิจกรรม
เรื่ อง/รายการ

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจาปี งบประมาณ 2558
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่ าม จังหวัดพิจติ ร
รวมงบ
แผนการใช้ จ่ายเงิน(บาท)
งบราย
ประมาณ ตค.57 พย.57 ธค.57 มค.58 กพ.58 มีค.58 เมย.58 พค.58 มิย.58 กค.58 สค.58 กย.58 จ่ าย

โครงการ/กิจกรรม
เรื่ อง/รายการ

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจาปี งบประมาณ 2558
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่ าม จังหวัดพิจติ ร
รวมงบ
แผนการใช้ จ่ายเงิน(บาท)
งบราย
ประมาณ ตค.57 พย.57 ธค.57 มค.58 กพ.58 มีค.58 เมย.58 พค.58 มิย.58 กค.58 สค.58 กย.58 จ่ าย

โครงการ/กิจกรรม
เรื่ อง/รายการ

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจาปี งบประมาณ 2558
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่ าม จังหวัดพิจติ ร
รวมงบ
แผนการใช้ จ่ายเงิน(บาท)
งบราย
ประมาณ ตค.57 พย.57 ธค.57 มค.58 กพ.58 มีค.58 เมย.58 พค.58 มิย.58 กค.58 สค.58 กย.58 จ่ าย

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจาปี งบประมาณ 2558
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่ าม จังหวัดพิจติ ร
รวมงบ
แผนการใช้ จ่ายเงิน(บาท)
งบราย
ประมาณ ตค.57 พย.57 ธค.57 มค.58 กพ.58 มีค.58 เมย.58 พค.58 มิย.58 กค.58 สค.58 กย.58 จ่ าย

โครงการ/กิจกรรม
เรื่ อง/รายการ
ก.งานโครงการประจาปี
1.โครงการอาสาสมัครเกษตร 3,000
-จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
พัฒนาสู่ความเป็ น อกม.ต้ น
แบบ
-ค่าอาหาร
2,250
-วัสดุ
750
2.โครงการพัฒนาเป็ นศูนย์
การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรอง
รับประชาคมอาเซียน
2.1.จัดตังและพั
้
ฒนาศูนย์

3,000

2,250
750

การผลิตเมล็ดพันธุ์ถวั่ เขียว

โครงการ/กิจกรรม
เรื่ อง/รายการ
-จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ครัง้ ที่ 1
-ค่าหาร
ครัง้ ที่ 1
-ค่าอาหาร

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจาปี งบประมาณ 2558
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่ าม จังหวัดพิจติ ร
รวมงบ
แผนการใช้ จ่ายเงิน(บาท)
งบราย
ประมาณ ตค.57 พย.57 ธค.57 มค.58 กพ.58 มีค.58 เมย.58 พค.58 มิย.58 กค.58 สค.58 กย.58 จ่ าย
4,000
4,000

2.2.จัดทาแปลงผลิตเมล็ด 25,000
พันธุ์ถวั่ เขียว
-สารปรับปรุงบารุงดิน
-ค่าถุงพลาสติกสาน
-ค่าปรับปรุงเมล็ดพันธุ์

2,000
2,000
25,000
20,000
1,500
4,000

โครงการ/กิจกรรม
เรื่ อง/รายการ
2.3.จัดเวทีเชื่อมโยง
-จัดเวทีเชื่อมโยงผู้ผลิต
ผู้ซื ้อ
-ค่าอาหาร
2.4.เพิม่ ประสิทธิภาพการ
ผลิตถัว่ เขียวฤดูแล้ ง
-วิเคราะห์ศกั ยภาพความ
พร้ อมความเหมาะสม
-ค่าอาหาร
-รวมกลุ่มเกษตรกร
-วัสดุ

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจาปี งบประมาณ 2558
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่ าม จังหวัดพิจติ ร
รวมงบ
แผนการใช้ จ่ายเงิน(บาท)
งบราย
ประมาณ ตค.57 พย.57 ธค.57 มค.58 กพ.58 มีค.58 เมย.58 พค.58 มิย.58 กค.58 สค.58 กย.58 จ่ าย
4,000
4,000

4,000

4,000

10,000

10,000

2,000
500

-ถ่ายทอดความรู้
- ครัง้ ที่1(ค่าอาหาร)

2,000

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจาปี งบประมาณ 2558
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่ าม จังหวัดพิจติ ร
โครงการ/กิจกรรม
รวมงบ
แผนการใช้ จ่ายเงิน(บาท)
เรื่ อง/รายการ
ประมาณ ตค.57 พย.57 ธค.57 มค.58 กพ.58 มีค.58 เมย.58 พค.58 มิย.58 กค.58 สค.58 กย.58
-ครัง้ ที่ 2(ค่าอาหาร)
2,000
-จัดซื ้อสารเคมีกาจัด
3,500
แมลงศัตรูพืชสนับสนุนการ
ผลิต
3.โครงการบริหารจัดการเขต
เศรษฐกิจสาหรับสินค้ าเกษตรที่สาคัญ
3.1.การดาเนินงานจัดระบบ 20,000
การผลิตพืชเศรษฐกิจตาม
ความเหมาะสมกับพื ้นที่และ

งบราย
จ่ าย

การทาไร่นาสวนผสม
-จัดซื ้อปั จจัยการผลิตที่จา 6,000

โครงการ/กิจกรรม
เรื่ อง/รายการ
เป็ นสนับสนุนแก่เกษตรกร
-จัดทาหลักสูตรและจัดการเรี ยนรู้ แก่เกษตรกร
-จัดซื ้อวัสดุฝึกอบรม
-ค่าอาหารครัง้ ที่ 1
-ค่าอาหารครัง้ ที่ 2
-ค่าอาหารครัง้ ที่ 3

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจาปี งบประมาณ 2558
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่ าม จังหวัดพิจติ ร
รวมงบ
แผนการใช้ จ่ายเงิน(บาท)
งบราย
ประมาณ ตค.57 พย.57 ธค.57 มค.58 กพ.58 มีค.58 เมย.58 พค.58 มิย.58 กค.58 สค.58 กย.58 จ่ าย
14,000
500
4,500
4,500
4,500

3.2.การบริหารจัดการและ 2,600
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
โครงการฯ
-จัดซื ้อวัสดุฝึกอบรม
2,600

14,000
500
4,500
4,500
4,500
2,600

2,600

โครงการ/กิจกรรม
เรื่ อง/รายการ
4.โครงการส่งเสริมการใช้
ปุ๋ยเพื่อลดต้ นทุนการผลิต
4.1.สนับสนุนการดาเนินกิจ
กรรมของศูนย์จดั การดินปุ๋ ย
ชุมชน
-จัดซื ้อชุดตรวจสอบNPK
-ป้ายไวนิล แผนที่ชดุ ดิน
-จัดซื ้อแม่ปยุ๋
-*จัดซื ้อจัดจ้ างป้ายศูนย์

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจาปี งบประมาณ 2558
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่ าม จังหวัดพิจติ ร
รวมงบ
แผนการใช้ จ่ายเงิน(บาท)
งบราย
ประมาณ ตค.57 พย.57 ธค.57 มค.58 กพ.58 มีค.58 เมย.58 พค.58 มิย.58 กค.58 สค.58 กย.58 จ่ าย

20,000

5,000
500
12,500
2,000

4.2.จัดทาฐานข้ อมูลศูนย์จดั 2,000
การดินปุ๋ ยชุมชน

20,000

5,000
500
12,500
2,000
2,000

-จัดซื ้อวัสดุเครื่ องเขียนแบบ
พิมพ์

โครงการ/กิจกรรม
เรื่ อง/รายการ
4.3.จัดกระบวนการเรี ยนรู้
ด้ านดินและปุ๋ ยเพื่อลดต้ น
ทุนการผลิต
-ค่าอาหารครัง้ ที่ 1
-ค่าอาหารครัง้ ที่ 2
-ค่าอาหารครัง้ ที่ 6

2,000
แผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจาปี งบประมาณ 2558
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่ าม จังหวัดพิจติ ร
รวมงบ
แผนการใช้ จ่ายเงิน(บาท)
งบราย
ประมาณ ตค.57 พย.57 ธค.57 มค.58 กพ.58 มีค.58 เมย.58 พค.58 มิย.58 กค.58 สค.58 กย.58 จ่ าย
6,000
6,000

2,000
2,000
2,000

4.4.จัดทาแปลงเรี ยนรู้ และ 6,000
แปลงสาธิตการใช้ ปยเพื
ุ๋ ่อลด
ต้ นทุนการผลิต
-จัดซื ้อจัดจ้ างป้ายแปลง
500
เรี ยนรู้

2,000
2,000
2,000
6,000

500

-จัดซื ้อจัดจ้ างป้ายจุดสาธิต 500
-จัดซื ้อปั จจัยการผลิต
5,000

500
5,000
แผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจาปี งบประมาณ 2558
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่ าม จังหวัดพิจติ ร
โครงการ/กิจกรรม
รวมงบ
แผนการใช้ จ่ายเงิน(บาท)
งบราย
เรื่ อง/รายการ
ประมาณ ตค.57 พย.57 ธค.57 มค.58 กพ.58 มีค.58 เมย.58 พค.58 มิย.58 กค.58 สค.58 กย.58 จ่ าย
4.5.จัดงานวันเกี่ยว
1,000
1,000
-จัดซื ้อวัสดุเครื่ องเขียนแบบ 1,000
1,000
พิมพ์

4.6จัดทาแปลงเรี ยนรู้และ 6,000
จุดสาธิตและใช้ ปยอิ
ุ๋ นทรี ย์
-จัดซื ้อจัดจ้ างทาป้ายแปลง 500
เรี ยนรู้
-จัดซื ้อจัดจ้ างทาป้ายจุดสา 500
ธิต

6,000
500
500

-จัดซื ้อปั จจัยการผลิต

5,000

5,000

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจาปี งบประมาณ 2558
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่ าม จังหวัดพิจติ ร
โครงการ/กิจกรรม
รวมงบ
แผนการใช้ จ่ายเงิน(บาท)
งบราย
เรื่ อง/รายการ
ประมาณ ตค.57 พย.57 ธค.57 มค.58 กพ.58 มีค.58 เมย.58 พค.58 มิย.58 กค.58 สค.58 กย.58 จ่ าย
-ค่าอาหารจัดกระบวนการ 2,000
2,000
2,000
เรี ยนรู้การผลิตปุ๋ ยอินทรี ย์
5.ลดความเสี่ยงเกษตรกร
จากการระบาดศัตรูพืช
5.1.จัดกระบวนการเรี ยนรู้ 12,000
ให้ แก่ศจช.
-ค่าอาหารการจัดการเรี ยนรู้ 6,000
ครัง้ ที่ 1
-ค่าอาหารการจัดการเรี ยนรู้ 6,000
ครัง้ ที่ 2

12,000
6,000
6,000

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจาปี งบประมาณ 2558
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่ าม จังหวัดพิจติ ร
โครงการ/กิจกรรม
รวมงบ
แผนการใช้ จ่ายเงิน(บาท)
งบราย
เรื่ อง/รายการ
ประมาณ ตค.57 พย.57 ธค.57 มค.58 กพ.58 มีค.58 เมย.58 พค.58 มิย.58 กค.58 สค.58 กย.58 จ่ าย
5.2สนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์แก่ 5,000
5,000
ศจช.เพี่อพัฒนาเป็ นศจช.
หลัก
-จัดซื ้อวัสดุอปุ กรณ์
5,000
5,000
6.เพิม่ ประสิทธิภาพการส่ง
เสริมการเกษตร
6.1.ขับเคลื่อนการดาเนินงาน 17,200
สานักงานเกษตรอาเภอ
Smart Office
-จัดซื ้อจัดจ้ าง
1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 2,500

17,200

2,500

แบบ10/10 Mbps ขนาด
ไม่น้อยกว่า16 Ports
แผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจาปี งบประมาณ 2558
สานักงานเกษตรอาเภอสามง่ าม จังหวัดพิจติ ร
โครงการ/กิจกรรม
รวมงบ
แผนการใช้ จ่ายเงิน(บาท)
เรื่ อง/รายการ
ประมาณ ตค.57 พย.57 ธค.57 มค.58 กพ.58 มีค.58 เมย.58 พค.58 มิย.58 กค.58 สค.58 กย.58
2.จ้ างเหมาเดินสายสัญญาณ 4,800
4,800
ระบบเครื อข่าย UTP
3,500
3.จอภาพLCD หรื อLED 3,500
ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ ้ว
1,400
4.เครื่ องอ่านSmartCard 1,400
3,500
3,500
5.เครื่ องอ่านBarcode
1,000
6.กล้ องWed Camera 1,000
7.สายหรื ออุปกรณ์แยกสัญ 500
500
ญาณจอภาพแบบ 1 Input
2 Output

งบราย
จ่ าย

