แผนปฏิบัติงานประจําเดือน ธันวาคม 2557
ของ (ชือ-สกุล) นายส่ งเสริ ม การเกษตร ตําแหน่ง นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตร รับผิดชอบตําบล เกษตรและสหกรณ์
สํานักงานเกษตรอําเภอ ทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ภารกิจงาน
รายละเอียด/ประเด็น/กิจกรรม
สถานที

วันที
1
2 งานตามระบบส่งเสริ มการเกษตร
งานจัดการข้อมูล

ประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอประจําเดือน (DM)

สํานักงานเกษตรอําเภอ

จัดทํารายงาน ศ.02/ จัดทํารายงานข้อมูลพื0นฐานของศูนย์ฯ
รายงานข้อมูลพืชฤดูแล้ง

3 งานศูนย์เรี ยนรู้การเพิมประสิ ทธิภาพการผลิต

จัดการ M และ R (เช้า)

สํานักงานเกษตรอําเภอ

เก็บรวบรวมข้อมูลในพื0นที (บ่าย)

ตําบลเกษตรและสหกรณ์

เก็บรวบรวมข้อมูลในพื0นที (เช้า)

หมู่ที 1 - 8 ตําบลเกษตรและสหกรณ์

โครงการลดความเสี ยงเกษตรกรจากการ

เยียมเกษตรกรในพื0นที F (บ่าย)

ศูนย์ ศจช. ตําบลเกษตรและสหกรณ์

ระบาดศัตรู พืช

ติดตามผลการดําเนิ นงานปี 2557

สิ นค้าเกษตร (MRCF) โครงการ Zoning

4 โครงการอาสาสมัครเกษตร

5
6
7
8 งานจัดการข้อมูล

ปรับปรุ งข้อมูลเกษตรกร (ทบก.)/ รายงานการระบาดศัตรู พืช

สํานักงานเกษตรอําเภอ

งานส่ งเสริ มการผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์

สาธิ ตการทํานํ0าหมักชีวภาพ (เช้า)

หมู่ที 4 บ้านรวมทรัพย์

งานอืนๆทีได้รับมอบหมาย

เป็ นวิทยากร โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (พัฒนาชุมชน)

ศาลาวัดดงลําดวน หมู่ที 4

ประชุมคณะกรรมการและปฎิบตั ิงานศูนย์บริ การฯ (ศบกต.)

ศูนย์บริ การฯ (ศบกต.)

9 งานตามระบบส่ งเสริ มการเกษตร
ศูนย์บริ การประชาชนด้านการเกษตร

10
11 ศูนย์เรี ยนรู้การเพิมประสิ ทธิภาพการผลิต
สิ นค้าเกษตร (MRCF) โครงการ Zoning

12 งานตามระบบส่งเสริ มการเกษตร
13
14
15 งานจัดการข้อมูล

ประชาสัมพันธ์การปลูกพืชฤดูแล้ง/รับเรื องร้องเรี ยน
นําเสนอ M และ R กับคณะกรรมการ ศบกต.และอาสาสมัคร

ศูนย์บริ การฯ (ศบกต.)

เกษตรหมู่บา้ น (เช้า) เก็บรวบรวมข้อมูลในพื0นที (บ่าย)

หมู่ที 2,5,6,7 ตําบลเกษตรและสหกรณ์

สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการระดับอําเภอ (DW)

สํานักงานเกษตรอําเภอโพทะเล

รายงานข้อมูลพืชฤดูแล้งและข้อมูลการระบาดศัครู พืช

สํานักงานเกษตรอําเภอ

ศูนย์เรี ยนรู ้การเพิมประสิ ทธิ ภาพการผลิต

ทบทวน R ร่ วมกับอําเภอ (เช้า)

สิ นค้าเกษตร (MRCF) โครงการ Zoning

ประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บา้ นและนัดหมายจัดเวที (บ่าย)

หมู่ที 3 บ้านคลองนํ0าแห้ง

ติดตาม/นิ เทศงาน (S)

สํานักงานเกษตรอําเภอ

ตรวจสอบข้อมูล/วางแผนฝึ กอบรมร่ วมกับอําเภอ

สํานักงานเกษตรอําเภอ

16 งานตามระบบส่งเสริ มการเกษตร
17 โครงการอาสาสมัครเกษตร
โครงการลดความเสี ยงเกษตรกรจากการ

วิเคราะห์ขอ้ มูล/จัดทําแผนการดําเนิ นงานแปลง ศจช. (เช้า)

ระบาดศัตรู พืช

ร่ วมเตรี ยมงานคลินิกเกษตร (บ่าย)

วัดวังหิ นเพลิง หมู่ที 11 ตําบลเขาทราย

ร่ วมงานคลินิกเกษตร (C)

วัดวังหิ นเพลิง หมู่ที 11 ตําบลเขาทราย

18 งานตามระบบส่งเสริ มการเกษตร

19 งานศูนย์เรี ยนรู้การเพิมประสิ ทธิภาพการผลิต
สิ นค้าเกษตร (MRCF) โครงการ Zoning

จัดเวทีชุมชนนําเสนอ M และ R ในพื0นที F (เช้า)

หมู่ที 3 บ้านคลองนํ0าแห้ง

รับสมัครเกษตรกรเข้าร่ วมโครงการ และจัดเก็บข้อมูลพื0นฐาน
ของเกษตรกร (บ่าย)

แผนปฏิบัติงานประจําเดือน ธันวาคม 2557
ของ (ชือ-สกุล) นายส่ งเสริ ม การเกษตร ตําแหน่ง นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตร รับผิดชอบตําบล เกษตรและสหกรณ์
สํานักงานเกษตรอําเภอ ทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
วันที
ภารกิจงาน
รายละเอียด/ประเด็น/กิจกรรม
สถานที
20
21
22 งานจัดการข้อมูล
จัดเก็บ/รวบรวมข้อมูล รต. รายงานข้อมูลพืชฤดูแล้งและ
สํานักงานเกษตรอําเภอ
รายงานการระบาดศัครู พืช
งานอืนๆทีได้รับมอบหมาย

ร่ วมประชุมคณะทํางานเมืองสวย นํ0าใสอําเภอ (เช้า)

ห้องประชุมทีว่าการอําภอ

งานส่ งเสริ มการผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์

จัดเวทีเรี ยนรู ้การปลูกพืชปรับปรุ งดิน/การปลูกพืชหลังนา

หมู่ที 6 บ้านโนนดินขาว

จัดเวทีเกษตรกรทีร่ วมโครงการเพือร่ วมจัดทําแผนการดําเนิ น

หมู่ที 3 บ้านคลองนํ0าแห้ง

23 งานศูนย์เรี ยนรู้การเพิมประสิ ทธิภาพการผลิต
สิ นค้าเกษตร (MRCF) โครงการ Zoning

งานโครงการ (เช้า)
ประชุมวิทยากรประจําฐานการเรี ยนรู ้ เพือจัดทําหลักสู ตร

หมู่ที 3 และหมู่ที 7

การเรี ยนรู ้และทําแผนปรับปรุ งศูนย์เรี ยนรู ้ (บ่าย)

24 ศูนย์บริ การประชาชนด้านการเกษตร
25 โครงการอาสาสมัครเกษตร

รับเรื องร้องเรี ยน/ตรวจสอบข้อมูลการปลูกพืชฤดูแล้งในพื0นที

ศูนย์บริ การฯ (ศบกต.)

เยียมอาสาสมัครเกษตรและคณะทํางานศูนย์ ศจช.

ศูนย์ ศจช. ตําบลเกษตรและสหกรณ์

จัดเวทีเรี ยนรู ้การพัฒนาอาสาสมัครเกษตร Smart Farmer

สํานักงานเกษตรอําเภอ

ต้นแบบ และร่ วมจัดทําแผนพัฒนา (เช้า)

งานอืนๆทีได้รับมอบหมาย
26 งานช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ลูกพืชฤดูแล้ง
27
28
29 งานศูนย์เรี ยนรู้การเพิมประสิ ทธิภาพการผลิต
สิ นค้าเกษตร (MRCF) โครงการ Zoning

30 งานจัดการข้อมูล

ปฏิบตั ิงานร่ วมกับคณะทํางานอําเภอตรวจสอบโครงการ

ทีว่าการอําเภอ

มอบปั จจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ์) ให้กบั เกษตรกรทีร่ วมโครงการ

ศูนย์บริ การฯ (ศบกต.)

ตรวจสอบข้อมูลและพื0นทีปลูกพืชฤดูแล้ง

หมู่ที 1,2,4,6,7

ประชุมภาคีการพัฒนาในพื0นที เพือวางแผนการบูรณาการ

ศูนย์บริ การฯ (ศบกต.)

แผนงาน/โครงการ ในพื0นทีเป้ าหมาย F (เช้า)
เยียมเกษตรกรทีร่ วมโครงการในพื0นที F (บ่าย)

แปลงผลิตและบ้านเกษตรกรใน F

รวบรวมและสรุ ปข้อมูล การปลูกพืชฤดูแล้ง การระบาดศัตรู พืช

สํานักงานเกษตรอําเภอ

การปรับปรุ งข้อมูลเกษตรกร (ทบก.)
สรุ ปรายงานผลการดําเนิ นงานตามแผนงาน/โครงการส่ งเสริ ม
การเกษตร จัดทําโครงการสนับสนุน MRCF

31

ลงชือ.........................................ผูจ้ ดั ทําแผน
(..............................................)
ตําแหน่ง.......................................................

ลงชือ..............................................ผูอ้ นุมตั ิแผน
(................................................)
ตําแหน่ง........................................................

