แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2558
สํานักงานเกษตรอําเภอบึงนาราง สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
ก. งานตามภารกิจ
1. งานตามระบบสงเสริมการเกษตร
1.1 ประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน (MM)
1.2 ประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอประจําเดือน (DM)
1.3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ (DW)
1.4 สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)
1.5 ติดตาม/นิเทศงาน (S)
1.6 ประชุมคณะทํางานศูนย@บริการฯ (ศบกต.)
1.7 งานคลินิกเกษตร (C)
2. งานจัดการข*อมูล
2.1 ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข6อมูลเกษตรกร (ทบก.)
2.2 จัดเก็บข6อมูล รต.
2.3 รายงานข6อมูลพืชฤดูแล6ง
2.4 รายงานข6อมูลการระบาดศัตรูพืช
2.5 รายงาน ศ.02 และข6อมูลพื้นฐาน
2.6 งานแผนพัฒนาการเกษตร (ศบกต.)
2.7 งานแผนงาน/โครงการ
2.8 งานข6อมูลภัยธรรมชาติ

ปริมาณงาน งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

แผนการดําเนินการ
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ผู6รับผิดชอบ
57 57 57 58 58 58 58 58 58 58 58 58

12 ครั้ง
12 ครั้ง
4 ครั้ง

สนง.เกษตรจังหวัด

เกษตรอําเภอ

สนง.เกษตรอําเภอ

เกษตรอําเภอ

โพทะเล ดงเจริญ
บึงนาราง ทับคล6อ

นวส.

2 ครั้ง
12 ครั้ง
12 ครั้ง
1 ครั้ง

สนง.เกษตรจังหวัด

ทุกคน

สนง.เกษตรอําเภอ
ศบกต.
ศาลาฯอําเภอ

ทุกคน
ทุกคน
เกษตรอําเภอ

สนง.เกษตรอําเภอ
51 หมูGบ6าน

ทุกตําบล
วันที่ 30 ของ
วัเดืนอพุนธ

5 ตําบล
5 ตําบล
5 ตําบล
5 ตําบล
5 ตําบล
5 ตําบล
5 ตําบล
5 ตําบล

26,000

สนง.เกษตรอําเภอ
สนง.เกษตรอําเภอ
สนง.เกษตรอําเภอ
ศบกต.
ศบกต.
ศบกต.

วันพุธ
วันที่ 10 ของ
ทุกเดืตํอานบล
ทุกตําบล
ทุกตําบล

แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2558
สํานักงานเกษตรอําเภอบึงนาราง สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน

ปริมาณงาน งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

แผนการดําเนินการ
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ผู6รับผิดชอบ
57 57 57 58 58 58 58 58 58 58 58 58

3. งานโครงการสงเสริมการเกษตรประจําปงบประมาณ
3.1 โครงการอาสาสมัครเกษตร
คัดเลือกอGสาสมัครเกษตรหมูGบ6าน
- สํารวจ/ตรวจสอบข6อมูล อกม. จัดทําบัญชีรายชื่อ
- จัดประชุม อกม. /คัดเลือกตัวแทน
- บันทึกข6อมูลตัวแทน อกม.ในระบบฐานข6อมูล
พัฒนา อกม. เปMน Smart Farmer ต6นแบบ
- คัดเลือก อกม. ต6นแบบ
- วิเคราะห@ศักยภาพ อกม. ต6นแบบ
- จัดทําแผนพัฒนา อกม.สูG Smart Farmer ต6นแบบ
- พัฒนา อกม.ตามแผนสูG Smart Farmer ต6นแบบ
- สร6างเครือขGาย อกม.
- ประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ต6นแบบ
- บันทึกข6อมูลในระบบฐานข6อมูล
- สรุปผลการดําเนินงาน
3.2 ศูนย0เรียนรู*การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค*าเกษตร (MRCF) โครงการ Zoning
เตรียมการและกําหนดขอบเขตพื้นที่เปTาหมาย
- วิเคราะห@สถานการณ@ (รวบรวม M และจัดทํา R)
- ประชุมชี้แจงผู6นํา (นําเสนอ M และ R)
เสริมสร6างความรู6ความเข6าใจให6กับเกษตรกร

51 ราย
1 ครั้ง
1 ครั้ง

สนง.เกษตรอําเภอ

พรชัย

ศบกต.

ทุกตําบล

สนง.เกษตรอําเภอ

พรชัย

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
15 ราย
1 เครือขGาย
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

สนง.เกษตรอําเภอ

ทุกตําบล

สนง.เกษตรอําเภอ

ทุกตําบล

ศูนย@เรียนรู6 ฯ

ทุกตําบล

อบต.ห6วยแก6ว
ศบกต.

พรชัย
พรชัย

สนง.เกษตรอําเภอ

พรชัย

สนง.เกษตรอําเภอ

พรชัย

สนง.เกษตรอําเภอ

พรชัย

3,000

1 ศูนย@ฯ

22,600

ต.บึงนาราง

คณะทํางาน

1 ครั้ง
1 ครั้ง

600
800

สนง.เกษตรอําเภอ
ศบกต.

คณะทํางาน
คณะทํางาน

แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2558
สํานักงานเกษตรอําเภอบึงนาราง สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน

ปริมาณงาน งบประมาณ

- สื่อสาร ประชาสัมพันธ@
2 ชGองทาง
- จัดเวทีเกษตรกรในพื้นที่เปTาหมาย (C และ F)
1 ครั้ง
- รับสมัครเกษตรกรในพื้นที่เปTาหมาย (C และ F)
1 ครั้ง
- บูรณาการและจัดทําโครงการสนับสนุนพื้นที่เปTาหมาย
1 ครัง้
1 แผน
- จัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการ
1 ครัง้
- บูรณาการแผนงาน/โครงการ
1 ครัง้
- จัดทําโครงการสนับสนุน
สGงเสริมและสนับสนุนเกษตรกร
1 กลุGม
- สนับสนุนปWจจัยการผลิต
พัฒนาศูนย@เรียนรู6เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค6าเกษตร
4 ฐาน
- พัฒนาแปลงเรียนรู6
5 ราย
- พัฒนาเกษตรกรเจ6าของแปลง
4 หลักสูตร
- จัดทําหลักสูตรการเรียนรู6
3 ครั้ง
- จัดการถGายทอดความรู6
12 ครั้ง
- ติดตาม/ประเมินผลการดําเนินงาน
2 ครั้ง
- รายงานผลการดําเนินงาน
1 ศูนย@ฯ
3.3 ลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช
- รวบรวมข6อมูลการดําเนินงาน
1 ครั้ง
- วิเคราะห@ศักยภาพของ ศจช.
1 ครั้ง
- จัดทําหลักสูตรและแผนการเรียนรู6
1 ครั้ง
- จัดหาปWจจัยการควบคุมศัตรูพืช
1 ครั้ง
- ถGายทอดความรู6ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร
2 ครั้ง
- สํารวจแปลงติดตามสถานการณ@ศัตรูพืช
12 ครั้ง

สถานที่
ดําเนินการ

แผนการดําเนินการ
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ผู6รับผิดชอบ
57 57 57 58 58 58 58 58 58 58 58 58

ศบกต.
หมูGที่8ต.บึงนาราง
หมูGที่8ต.บึงนาราง
ศบกต.
ศบกต.
ศบกต.
ศบกต.

คณะทํางาน
คณะทํางาน
ขจรศักดิ์
คณะทํางาน
ขจรศักดิ์
ขจรศักดิ์
คณะทํางาน

6,000

หมูGที่8ต.บึงนาราง

คณะทํางาน

3,000
2,000

ศูนย@เรียนรู6 ฯ
ศูนย@เรียนรู6 ฯ
ศูนย@เรียนรู6 ฯ
ศูนย@เรียนรู6 ฯ
ศูนย@เรียนรู6 ฯ
สนง.เกษตรอําเภอ
หมูGที่1ต.บึงนาราง
ศูนย@ ศจช.
ศูนย@ ศจช.
ศูนย@ ศจช.
ศบกต.

ขจรศักดิ์
ขจรศักดิ์
ขจรศักดิ์
ขจรศักดิ์
คณะทํางาน
ขจรศักดิ์

1,200

9,000

14,000

12,000

ศูนย@เรียนรู6 ฯ
ทุกตําบล

ขจรศักดิ์
คณะทํางาน
ขจรศักดิ์
เกษตรอําเภอ
คณะทํางาน
ขจรศักดิ์

แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2558
สํานักงานเกษตรอําเภอบึงนาราง สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
- ประกาศเตือนการระบาด
- ติดตามผลการดําเนินงาน
- รายงานผลการดําเนินงาน
3.4 สงเสริมการใช*ปุEยเพื่อลดต*นทุนการผลิต
- จัดทําฐานข6อมูลศูนย@จัดการดินปุYยชุมชน
- จัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการ
- จัดเวทีเกษตรกรเปTาหมาย
-จัดทําแผนการจัดกระบวนการเรียนรู6
- บูรณาการแผนงาน/โครงการ
- จัดทําโครงการสนับสนุนพื้นที่เปTาหมาย
- สนับสนุนปWจจัยการผลิต
- จัดทําแปลงเรียนรู6การใช6ปุYยลดต6นทุนการผลิต
- จัดทําแปลงเรียนรู6การผลิตปุYยอินทรีย@
- จัดกระบวนการเรียนรู6การใช6ปุYยลดต6นทุน
- จัดกระบวนการเรียนรู6การใช6ปุYยอินทรีย@
- จัดงานวันเก็บเกี่ยว
- ติดตาม/ประเมินผลการดําเนินงาน
- รายงานผลการดําเนินงาน
3.5ศูนย0ฯผลิตเมล็ดพันธุ0พืชรองรับประชาคมอาเซี่ยน(ถั่ว
- จัดทําฐานข6อมูลศูนย@ผลิตเมล็ดันธุ@ถั่วเขียวชุมชน
- จัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการ
- สนับสนุนปWจจัยการผลิต
- จัดทําแปลงเรียนรู6การผลิตเมล็ดพันธุ@

ปริมาณงาน งบประมาณ
2 รอบ
12 ครั้ง
12 ครั้ง
1 ศูนย@ฯ
3 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
2 หลักสูตร
1 ครั้ง
1 โครงการ
1 ครั้ง
1 ฐาน
1 ฐาน
3 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
10 ครั้ง
2 ครั้ง
1 ศูนย@
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
40 ไรG

43,000
2,000

20,000
6,000
6,000
6,000
2,000
1,000

43,500

25,500

สถานที่
ดําเนินการ
ศบกต.
ศูนย@ ศจช.
ศูนย@ ศจช.
หมูGที่1ต.ห6วยแก6ว
สนง.เกษตรอําเภอ
สนง.เกษตรอําเภอ
ศบกต.
สนง.เกษตรอําเภอ
ศบกต.
ศบกต.
หมูGที่1ต.ห6วยแก6ว
หมูG4ต.ห6วยแก6ว
หมูG2ต.ห6วยแก6ว
ศบกต.
ศบกต.
หมูG2ต.ห6วยแก6ว
หมูGที่1ต.ห6วยแก6ว
สนง.เกษตรอําเภอ
หมูGที่6ต.แหลมรัง
สนง.เกษตรอําเภอ
สนง.เกษตรอําเภอ
สนง.เกษตรอําเภอ
หมูGที่6ต.แหลมรัง

แผนการดําเนินการ
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ผู6รับผิดชอบ
57 57 57 58 58 58 58 58 58 58 58 58
ขจรศักดิ์
เกษตรอําเภอ
ขจรศักดิ์
พรชัย
พรชัย
พรชัย
พรชัย
พรชัย
พรชัย
เกษตรอําเภอ
พรชัย
พรชัย
พรชัย
พรชัย
พรชัย
เกษตรอําเภอ
พรชัย
ชาณัฐธนพล
ชาณัฐธนพล
เกษตรอําเภอ
ชาณัฐธนพล

แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2558
สํานักงานเกษตรอําเภอบึงนาราง สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน

ปริมาณงาน งบประมาณ

1 หลักสูตร
- จัดทําหลักสูตรการเรียนรู6
2 ครั้ง
- จัดเวทีเรียนรู6ในชุมชน
1 ครั้ง
-จัดเวทีเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด
1 กลุGม
- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเขียวฤดูแล6ง
10 ครัง้
- ติดตาม/ประเมินผลการดําเนินงาน
2 ครั้ง
- รายงานผลการดําเนินงาน
3.6 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห0
1 ครั้ง
-ประสานงานหนGวยงานที่เกี่ยวข6อง
1 ครั้ง
-จัดทําแผนการดําเนินงาน
1 ครั้ง
-เตรียมสถานที่
1 ครั้ง
-เตรียมเกษตรกร
1 ครั้ง
-ประชาสัมพันธ@การจัดงาน
1 ครั้ง
-จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
1 ครั้ง
-สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน
3.7 สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
1 ครั้ง
-ประชาสัมพันธ@โครงการ
1 ครั้ง
-คักเลือกเกษตรกร
-ฝ\กอบรมเกษตรกรและนําเกษตรกรศึกษาดูงานศูนย@ชัยพัฒนาฯ 30 ราย
30 ราย
-ศึกษาดูงานศูนย@ชัยพัฒนาการเกษตรสิริธร
1 ครั้ง
-รายงานผลการดําเนินงาน
3.8 สายใยรักแหงครอบครัว
1 ครั้ง
-ประชุมชี้แจงโครงการ
50 ราย
-จัดเก็บข6อมูลสมาชิก สร.01

4,000
4,000
10,000

27,000

6,000
6,000

สถานที่
ดําเนินการ

แผนการดําเนินการ
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ผู6รับผิดชอบ
57 57 57 58 58 58 58 58 58 58 58 58

สนง.เกษตรอําเภอ
หมูGที่6ต.แหลมรัง
หมูGที่6ต.แหลมรัง
หมูGที่6ต.แหลมรัง
หมูGที่6ต.แหลมรัง
สนง.เกษตรอําเภอ

ชาณัฐธนพล
ชาณัฐธนพล
ชาณัฐธนพล
ชาณัฐธนพล
เกษตรอําเภอ
ชาณัฐธนพล

สนง.เกษตรอําเภอ
สนง.เกษตรอําเภอ
สนง.เกษตรอําเภอ
ศบกต.
ศบกต.
ที่วGาการอําเภอ
สนง.เกษตรอําเภอ

เกษตรอําเภอ
เกษตรอําเภอ
เกษตรอําเภอ
ทุกตําบล
ทุกตําบล
เกษตรอําเภอ
เกษตรอําเภอ

ศบกต.
ศบกต.
หมูที่2ต.โพธิ์ไทร
งามลนาก
อ.บางมู
สนง.เกษตรอําเภอ

ถวิล
ถวิล
ถวิล
ถวิล
ถวิล

หมูGที่7ต.แหลมรัง
หมูGที่7ต.แหลมรัง

ชาณัฐธนพล
ชาณัฐธนพล

แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2558
สํานักงานเกษตรอําเภอบึงนาราง สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
-วิเคราะห@ข6อมูลและจัดทําแผนพัฒนาอาชีพ
-จัดอบรมพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
-สนับสนุนปWจจัยการผลิตการทําเกษตรสมบูรณ@
-ติดตามประเมินผล
-สรุปแลรายงานผล
4. งานตามนโยบาย
4.1 ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู*ปลูกพืชเศรษฐกิจ
- ตรวจสอบข6อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจ รายเดือน (รต.)
- ปรับปรุงฐานข6อมูลทะเบียนเษตรกร (ทบก.)
- รวบรวมข6อมูลการปลูกพืช (การแจ6งปลูก/แจ6งเกิด)
- ประเมินสถานการณ@การปลูกพืช
4.2 ศูนย0บริการประชาชนด*านการเกษตร
- ประชาสัมพันธ@การดําเนินงาน
- ทบทวนการดําเนินงาน
- ตรวจเยี่ยม/รับปWญหาและความเดือดร6อน
- ติดตามการแก6ไขปWญหา/ความเดือดร6อน
4.3 สงเสริมการผลิตปุEยอินทรีย0
- จัดทํา/ปรับปรุงแผนการดําเนินงาน
- ประชาสัมพันธ@การดําเนินงาน
- สGงเสริมการเรียนรู6 (ศูนย@เรียนรู6ฯ)
- สนับสนุนปWจจัยหรือสร6างแรงจูงใจ (บูรณาการ)
- เยี่ยมเยือนศูนย@เรียนรู6
- ติดตามและนิเทศการดําเนินงาน

ปริมาณงาน งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

แผนการดําเนินการ
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ผู6รับผิดชอบ
57 57 57 58 58 58 58 58 58 58 58 58

1 ครั้ง
1 ครั้ง
50 ราย
1 ครั้ง
1 ครั้ง

สนง.เกษตรอําเภอ
หมูGที่7ต.แหลมรัง
หมูGที่7ต.แหลมรัง
หมูGที่7ต.แหลมรัง
สนง.เกษตรอําเภอ

ชาณัฐธนพล
ชาณัฐธนพล
เกษตรอําเภอ
เกษตรอําเภอ
ชาณัฐธนพล

3 ชนิด
12 ครั้ง
3 ชนิด
12 ครั้ง

51 หมูGบ6าน
สนง.เกษตรอําเภอ
51 หมูGบ6าน
ศบกต.

ทุกตําบล
ทุกตําบล
ทุกตําบล
เกษตรอําเภอ

3 ชGองทาง
5 ครั้ง
48 ครั้ง
5 ศูนย@ฯ

5 ศบกต.
5 ศบกต.
5 ศบกต.
51 หมูGบ6าน

ทุกตําบล
เกษตรอําเภอ
ทุกตําบล
เกษตรอําเภอ

5 ตําบล
12 ครั้ง
12 ครั้ง
3 ครั้ง
12 ครั้ง
10 ครั้ง

สนง.เกษตรอําเภอ
5 ตําบล

ทุกตําบล
ทุกตําบล
ทุกตําบล
เกษตรอําเภอ
เกษตรอําเภอ
เกษตรอําเภอ

ศูนย@เรียนรู6 ฯ
สGวนราชการ
5 ตําบล
5 ตําบล

แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2558
สํานักงานเกษตรอําเภอบึงนาราง สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
- รายงานผลการดําเนินงาน
5. งานที่ได*รับมอบหมายอื่นๆ
5.1 โครงการคลองสวยน้ําใส
5.2 คณะกรรมการแก6ไขปWญหาความยากจน
5.3 โครงการหมูGบ6านเศรษฐกิจพอเพียงต6นแบบ

ปริมาณงาน งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

แผนการดําเนินการ
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ผู6รับผิดชอบ
57 57 57 58 58 58 58 58 58 58 58 58

2 ครั้ง

สนง.เกษตรอําเภอ

ทุกตําบล

5 ครั้ง
2 ครั้ง
4 ครั้ง

5 ตําบล
5 ตําบล
1 ตําบล

เกษตรอําเภอ
ทุกคน
ตําบลแหลมรัง

