แผนปฏิบตั ิงานของสานักงานเกษตรอาเภอเมืองสุ พรรณบุรี
ประจาปี งบประมาณ 2561
แผนการดาเนิ นการ
โครงการ / กิจกรรม / ขั้นตอน

ปริ มาณงาน
หน่ วยนับ จานวน

งาน/โครงการ
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพ
1. กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร
1.1 ถ่ายทอดความรู ้และเทคโนโลยีทางการเกษตร
1.) พัฒนาเครื อข่ายงานส่ งเสริ มการเกษตร
- อาสาสมัครเกษตร
1. ส่ งเสริ มและพัฒนากระบวนการปฏิบตั ิงานอาสาสมัครเกษตร
1.1 จัดทาเวทีถ่ายทอดความรู ้ การจัดทาแผนการผลิตรายบุคคล ( IFPP )
2.) เสริ มสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรและวิสาหกิจชุมชน
- เสริ มสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร
1. เสริ มสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
1.1 ส่ งเสริ มและพัฒนากลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
1.) จัดกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนากลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรสู่ Smart Group
- ขับเคลื่อนการดาเนิ นงานส่ งเสริ มและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
2. ส่ งเสริ มและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
2.1 ส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
1.) ประเมินศักยภาพและจัดทาแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

3. สนับสนุ นการปฏิบตั ิงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
3.1 สนับสนุ นวัสดุสานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ในการจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั
โครงการปรับปรุ งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกิจกรรมปรับปรุ งข้อมูลเกษตรกร
1. ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก
1.1 ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกวาดแปลง

งบประมาณ

สถานที่

( บาท )

ดาเนิ นการ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ผูร้ ับผิดชอบ

ต.ค. 60พ.ย. 60ธ.ค. 60ม.ค. 61ก.พ. 61มี.ค. 61เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค. 61ส.ค. 61 ก.ย.61

ราย

20

8,000

สานักงานเกษตรอาเภอเมืองสุ พรรณบุรี

18

ราย

13

2,600

สานักงานเกษตรอาเภอเมืองสุ พรรณบุรี

21

ราย

20

5,000

วิสาหกิจชุมชนสวนแตงนานาพันธุ์ หมู่ 4
วิสาหกิจชุมชนข้าวสารตราหอมดี 227 หมู่ 2
ตาบลสนามคลี

27
28

อาเภอ

1

2,000

สานักงานเกษตรอาเภอเมืองสุ พรรณบุรี

22

แปลง

3,387

13,548

แปลงเพาะปลูก

550

480

480

19

นางอรอนงค์ สว่างศรี

นางพรทิพย์ ศรี วิเชียร

30
31

นางพรทิพย์ ศรี วิเชียร
นายไพฑูรย์ ต๋ องาม
นางอรอนงค์ สว่างศรี
นางพรทิพย์ ศรี วิเชียร

480

480

480

433

1. นายไพฑูรย์ ต๋ องาม
2. นางพรทิพย์ ศรี วิเชียร
3. นางอรอนงค์ สว่างศรี
4. นางยุพา ตั้งต้นตระกูล

แผนปฏิบตั ิงานของสานักงานเกษตรอาเภอเมืองสุ พรรณบุรี
ประจาปี งบประมาณ 2561
โครงการ / กิจกรรม / ขั้นตอน
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั ( ต่อ )
โครงการปรับปรุ งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกิจกรรมปรับปรุ งข้อมูลเกษตรกร
1. ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก
1.1 ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกวาดแปลง

4. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
1. โครงการเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการสิ นค้าเกษตร
1.1 กิจกรรมเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตสิ นค้า ( ไม้ผล )
1. พัฒนาความรู้และศักยภาพเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต
ไม้ผลคุณภาพดี
1.1 จัดเวทีวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
1.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ การผลิตไม้ผล
2. โครงการศูนย์เรี ยนรู้การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ การผลิตสิ นค้าเกษตร
กิจกรรมศูนย์เรี ยนรู้ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ การผลิตสิ นค้าเกษตร
1. พัฒนาศูนย์เรี ยนรู้การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร
2. บริ หารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดาเนิ นงาน
2.1 การประชุมคณะกรรมการและคณะทางาน
1.) ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3. สนับสนุ นการให้บริ การของศูนย์เรี ยนรู ้การเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพ
การผลิตสิ นค้าเกษตร
3.1 จัดงานวันถ่ายทอดความรู้ ( Field day )
4. พัฒนาเกษตรกรผูน้ า
4.1 จัดกระบวนการเรี ยนรู้ให้กบั เกษตรกรผูน้ า
5. พัฒนาศูนย์เครื่ อข่าย
5.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการใช้ปุ๋ย เพื่อลดต้นทุนการผลิต
1.) จัดกระบวนการเรี ยนรู้ดา้ นการจัดการดินและปุ๋ ย
2.) จัดทาแปลงเรี ยนรู้ดา้ นการดินและปุ๋ ย
5.2 สนับสนุ นการดาเนิ นงานศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน
1.) จัดกระบวนการเรี ยนรู้การจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสาน

ปริ มาณงาน งบประมาณ
หน่ วยนับ จานวน ( บาท )

สถานที่
ดาเนิ นการ

แผนการดาเนิ นการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. 60พ.ย. 60ธ.ค. 60ม.ค. 61ก.พ. 61มี.ค. 61เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค. 61ส.ค. 61 ก.ย.61

550

480

480

480

480

480

ผูร้ ับผิดชอบ
5. นางสาวพลอยลภัส ภิญโญ
6. นายณัฐพงศ์ รอดเพชร
7. นายเขมชาติ วิเสโส
8. นายสุ พจ นกสกุล
9. นางกาญจนา พัฒรักษ์
10. นางสาวภัทราลี แสนอ้วน

แปลง

3,387

13,548

แปลงเพาะปลูก

433

ราย
ราย

80
80

16,000
16,000

ตาบลสนามคลี , ตาบลดอนมะสังข์
ตาบลสนามคลี , ตาบลดอนมะสังข์

25
31

นางอรอนงค์ สว่างศรี
นางอรอนงค์ สว่างศรี

ศูนย์

1

5,000

ตาบลสวนแตง

16

นายไพฑูรย์ ต๋ องาม

ราย

10

4,000

ตาบลสวนแตง

23

ศูนย์

1

20,000

ตาบลบ้านโพธิ์

ราย

30

18,000

ตาบลสวนแตง

ศูนย์
แปลง

1
1

4,000
2,500

ตาบลสวนแตง
ตาบลสวนแตง

ศจช.
ศจช.

1
1

5,000
5,000

ตาบลท่าระหัด
ตาบลดอนตาล

13

นายไพฑูรย์ ต๋ องาม

1
7

25

26

นางสาวพลอยลภัส ภิญโญ
11

นายไพฑูรย์ ต๋ องาม

นายไพฑูรย์ ต๋ องาม
นายไพฑูรย์ ต๋ องาม

30
14
14

นางสาวภัทราลี แสนอ้วน
นางยุพา ตั้งต้นตระกูล

