แผนปฏิบัตงิ านของสานักงานเกษตรอาเภอสามง่าม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ลา
ดับ

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ ตอน

ปริมาณงาน งบประมาณ
(บาท)

(2)

(3)

(4)

สถานที่

แผนการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

(6)

ดาเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
(5)
55 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56 56

ก. งาน/โครงการ
ก๑ โครงการประจาปี
1.1.1 กิจกรรมหลักเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
1) เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตโดยลดต้นทุน
1.1) มันสาปะหลัง
(1) อบรมเกษตรกรตลอดฤดูการผลิต เรื่องการใช้
ปุย๋ เคมีร่วมกับปุย๋ อินทรีย์
(2) วิเคราะห์ดิน จัดเก็บข้อมูลและจัดทาแปลง
เรียนรู้การลดต้นทุนการผลิต
2) ลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช
2.1) พัฒนาสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
(1) จัดกระบวนการเรียนรู้
(2) จัดทาแปลงติดตามสถานการณ์การระบาด
ศัตรูพืช

(7)

ไม่ได้รับโครงการ

30 ราย
1 แปลง

12,000 ต.รังนก
2,000 หมู่ 10

1.1.2 กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
1) ครัวไทยสู่ครัวโลก
1.1 ) พัฒนาคูณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร(GAP)
(1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตตามระบบ

30
1

30
1

30
1

เกษตรอาเภอ
นายบัญชารัตน์ พรมมี

ไม่ได้รับโครงการ
1/5

ลา
ดับ

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ ตอน

ปริมาณงาน งบประมาณ
(บาท)

การจัดการคุณภาพ GAP พืช และ ข้าว
(2) ติดตามให้คาปรึกษาและประเมินแปลงเบือ้ งต้น
1.2 ) ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย
(1) พัฒนากลุ่มผู้ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
(2) จัดกระบวนการเรียนรู้สาหรับเกษตรกร
(3) สนับสนุนการเรียนรู้
1.3) ไม้ผล
(1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ผลิตไม้ผลคุณภาพดี
(1.1) จัดกระบวนการเรียนรู้และศึกษาดูงาน
(1.2) สารวจและจัดทาทะเบียนกลุ่มผู้ผลิต
ไม้ผลคุณภาพดีและผลการวิเคราะห์กลุ่ม
ระดับจังหวัด
1.2 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
1.2.1 กิจกรรมหลักส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร
1) พัฒนาอาสาสมัครเกษตร
1.1 ) จัดเวทีแ่ ลกเปลียนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจทีไ่ ด้รับมอบหมาย
1.2 ) พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
1.3 ) ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับจังหวัด

สถานที่

แผนการดาเนินการ
(6)

ผู้รับผิดชอบ

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

ประชาเวช เกษอินทร์

1 กลุ่ม
20 ราย
1 กลุ่ม

2,000 ต.หนองโสน
12,000 ต.หนองโสน
7,000 ต.หนองโสน

20
20
1
ประชาเวช เกษอินทร์

30 ราย

15,000 ต.หนองโสน

79 ราย

31,600 ทุกตาบล

2) เพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการทางการเกษตร
2.1) ดาเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
(1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด
2/5

30

79

เกษตรอาภอ
เกษตรตาบลทุกคน

ลา
ดับ

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ ตอน

ปริมาณงาน งบประมาณ
(บาท)

( Provincial Workshop : PW)
(2) สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอาเภอ
(District Workshop : DW)
1.2.4 กิจกรรมหลักพัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
1. พัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
1.1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร
1.1.1 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
(1) พัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
(1.1) อบรมผู้นากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
(1.2) เวทีเ่ รียนรู้เพือ่ พัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
(2) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
(2.1) จัดเวทีเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการ
เกษตรระดับจังหวัด
1.1.2 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
(1) พัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
(1.1) อบรมวิทยากรเกษตรกรในการถ่ายทอดความรู้
(1.2) จัดทาสื่อการถ่ายทอดความรู้
(1.3) จัดกระบวนการเรียนรู้เพือ่ พัฒนายกระดับกลุ่ม
1.1.3 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร
(1) พัฒนาองค์กรยุวเกษตรกร(1อาเภอ 1
กลุ่มยุวเกษตรกร)
(1.1) อบรมถ่ายทอดความรู้
(1.2) สนับสนุนกลุ่มยุวเกษตรกรสาธิตด้านการ
เกษตรและเคหกิจเกษตร

สถานที่

แผนการดาเนินการ
(6)

ผู้รับผิดชอบ

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

40 คน

7,000

40

10 ราย

2,000 ต.รังนก

เกษตรอาเภอ

10

เปรมชัย เชื้อแก้ว

1 ชุด
10 ราย

3,000 ต.กาแพงดิน
12,000 ต.กาแพงดิน

10
เปรมชัย เชื้อแก้ว

15 ราย

6,000 ต.สามง่าม

15

1 กลุ่ม

3,000 ต.สามง่าม

1

3/5

ลา
ดับ

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ ตอน

ปริมาณงาน งบประมาณ
(บาท)

1.1.4 คัดสรรเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรดีเด่น
(1) ระดับจังหวัด
1.1.5 จัดงานวันเกษตรกรประจาปี
1.1.6 จัดเก็บข้อมูลสถาบันเกษตรกร (3ก.)
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
1.2.1 สนับสนุนกลไกการดาเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจฯ
(1) ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสากิจชุมชนจังหวัด
(2) ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจทีแ่ ต่งตั้ง

สถานที่

แผนการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

(6)

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

3,000 12 อาเภอ

12

12

12

เกษตรอาเภอ

โดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
- ระดับจังหวัด
- ระดับอาเภอ
1.2.2 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สมาชิกวิสาหกิจชุมชน
(1) ส่งเสริมการเรียนรู้ภายนอก
- ส่งเสริมการเรียนรู้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกับ
แหล่งเรียนรู้
1.2.3 ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
1.2.4 เก็บข้อมูลระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
ของนายทะเบียน
1.3 เพิม่ ประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเกษตร
(1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรพัฒนาการผลิตตาม
หลักเกณฑ์วธิ กี ารทีด่ ีในการผลิตอาหาร(GMP:
Good Munfacturing Practic)
(2) สนับสนุนการพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ทเี่ ป็น
มิตรกับสังคมกับสิ่งแวดล้อม

1 ครั้ง

3,500 อ.สามง่าม

20 ราย

4,000 ต.เนินปอ

20

1,500

P

อ.สามง่าม

P

ไม่ได้รับโครงการ

4/5

ลา
ดับ

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขัน้ ตอน

ปริมาณงาน งบประมาณ
(บาท)

แผนการดาเนินการ

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

(6)

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

ก๒ โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ก๓ โครงการตามงบพัฒนาท้องถิ่น
ข. งานตามภารกิจพื้นฐาน

1. ประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือน
2. ประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดประจาเดือน
3. สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการระดับจังหวัด (PW)
4. สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการระดับอาเภอ ( DW )
5. ติดตามนิเทศงาน
6.ประชุมสานักงานเกษตรอาเภอประจาเดือน (DM)
ค.

งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
2. การช่วยเหลือเกษตรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
รวมทัง้ สิ้น

สนง.เกษตรจว.
สนง.เกษตรจว.
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1

ทุกตาบล
ทุกตาบล

1
1

1
1

1
1

249,100
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1
1

1
1

1

1

1
1

1
1
1

1
1

1
1

1

1

1
1

1
1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1 เกษตรอาเภอ

1
1

1
1
1

1
1

1
1

เจ้าหน้าทีท่ ุกคน
เจ้าหน้าทีท่ ุกคน
1 เจ้าหน้าทีท่ ุกคน
1 เจ้าหน้าทีท่ ุกคน

1
1

1
1

1
1

1
1

1 เจ้าหน้าทีท่ ุกคน
1 เจ้าหน้าทีท่ ุกคน

