แผนปฏิบัตงิ านประจาเดือน เมษายน
กลุ่มงาน/สานักงานเกษตรอาเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
ภารกิจงาน
กลุ่มเป้าหมาย/สถานที/่ เวลา

วันที่
1
2
3 จัดทำแผนรำยสัปดำห์และรำยงำนต่ำงๆ/DM
4 ร่วมโครงกำร 5 ประสำน สืบสำนทฤษฎีใหม่ฯ
โครงกำรพัฒนำสินค้ำเกษตรตำมระบบคุณภำพและ
มำตรฐำน GAP (มะม่วง)
5 อบรมแปลงใหญ่ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์
นิเทศงำน
6 - ติดตำมเยี่ยมเยียนแปลง GAP ( มะม่วง)
7 สรุปผลกำรดำเนินงำนรำยสัปดำห์
8
9
10 จัดทำแผนรำยสัปดำห์และรำยงำนต่ำงๆ
11 ตรวจประเมินแปลงGAPเบือ้ งต้น
ประชุมคณะกรรมกำร ศบกต.
ติดตำมแปลงใหญ่เกษตรกร
12 ตรวจประเมินแปลงGAPเบือ้ งต้น
ประชุมคณะกรรมกำร ศบกต.
ติดตำมเยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร/ถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตร
13
14
15
16
17

สำนักงำนเกษตรอำเภอดงเจริญ/09.00 น.
ศพก./09.00 น.
เกษตรกรกลุ่ม GAP มะม่วง/ห้องประชุมเทศบำล
ตำบลวังบงค์/09.00 น.
อำคำร SML หมู่ที่ 7 ต.วังงิ้ว/09.00 น.
สำนักงำนเกษตรอำเภอดงเจริญ/13.30 น.
- ม.8 ต.สำนักขุนเณร
สำนักงำนเกษตรอำเภอดงเจริญ/09.00 น.

สำนักงำนเกษตรอำเภอดงเจริญ/09.00 น.
หมู่ท6ี่ , 7, 11 ตำบลวังงิ้ว
คณะกรรมกำร/ศบกต. หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยพุก/
09.00 น.
ต.สำนักขุนเณร/09.00 น.
หมู่ท6ี่ , 7, 11 ตำบลวังงิ้ว /09.00 น.
ทีท่ ำกำร ศบกต. ต.ห้วยร่วม/09.00 น.
กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร/ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยพุก/
09.00 น.

สมำชิก ศดปช./ทีท่ ำกำร ศดปช. ม.7 ต.สำนักขุน
อบรมกิจกรรม พัฒนำศูนย์จัดกำรดินปุย๋ ชุมชน (ศดปช.) เณร/09.00 น.
19 ตรวจประเมินแปลงGAPเบือ้ งต้น
เกษตรกร ตำบลวังงิ้ว/09.00 น.
ติดตำมแปลงเรียนรู้เกษตรกร โครงกำรแปลงใหญ่
แปลงเรียนรู้ ม.11 ต.สำนักขุนเณร/09.00 น.
ขึ้นทะเบียน, ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและวำดแปลง เกษตรกร/ศบกต.ห้วยพุก/09.00 น.
18

ผู้รับผิดชอบ

วัฒนำ
อัญชลี
วัฒนา, รุ่งรัตน์
อัญชลี
เจ้าหน้าทีท่ ุกคน
รุ่งรัตน์
เจ้าหน้าทีท่ ุกคน

เจ้าหน้าทีท่ ุกคน
อัญชลี
วัฒนา
รุ่งรัตน์
อัญชลี
รุ่งรัตน์
วัฒนา

เจ้ำหน้ำทีท่ ุกคน
อัญชลี
รุ่งรัตน์
วัฒนำ

วันที่
ภารกิจงาน
20 อบรมGAPข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ครั้งที1่
อบรมทำวีทีอำร์กับกำรพัฒนำบุคลิกภำพนัก
ประชำสัมพันธ์
21 สรุปผลกำรดำเนินงำนรำยสัปดำห์และรำยงำนต่ำงๆ
ตรวจประเมินแปลงGAPเบือ้ งต้น
ติดตำมเยี่ยมเยียนแปลง GAP ( มะม่วง)
22
23
24 จัดทำแผนรำยสัปดำห์
ประเมินแปลงGAPเบือ้ งต้น
ดูงำนกำรถ่ำยทำรำยกำร "ก้ำวตำมพ่อ" ณ ทีท่ ำกำร
กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรบ้ำนวังตะคลอง
25 ตรวจประเมินแปลงGAPเบือ้ งต้น
ติดตำมเยี่ยมเยียนแปลง GAP ( มะม่วง)
ติดตำมสถำนกำรณ์เพำะปลูกพืช/ศัตรูพืช
ติดตำมสถำนกำรณ์เพำะปลูกพืช
26 ฝึกอบรมโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร, ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและ
วำดแปลงเกษตรกร
27 ฝึกอบรมโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร, ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและ
วำดแปลงเกษตรกร
28 สรุปผลกำรดำเนินงำนรำยสัปดำห์และรำยงำนต่ำงๆ
สรุปผลกำรทำงำน/ตรวจประเมินแปลงGAPเบือ้ งต้น
ติดตำมเยี่ยมเยียนแปลง GAP ( มะม่วง)
ติดตำมสถำนกำรณ์เพำะปลูกพืช/ศัตรูพืช
29
30
ลงชื่อ.................................ผู้จัดทาแผน
(......วัฒนา แซ่ล.ี ....)
ตาแหน่ง.....นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร..........

กลุ่มเป้าหมาย/สถานที/่ เวลา
อำคำร SML หมู่ท7ี่ ต.วังงิ้ว

ผู้รับผิดชอบ
อัญชลี, รุ่งรัตน์

สำนักงำนเกษตรจังหวัดพิจิตร/09.00 น.

วัฒนำ

สำนักงำนเกษตรอำเภอดงเจริญ/09.00 น.
หมู่ท6ี่ , 7, 11 ตำบลวังงิ้ว/09.00 น.
ม.7 ต.วังงิ้ว/09.00 น.

เจ้ำหน้ำทีท่ ุกคน
อัญชลี
รุ่งรัตน์

สำนักงำนเกษตรอำเภอดงเจริญ/09.00 น.
หมู่ท6ี่ , 7, 11 ตำบลวังงิ้ว

เจ้ำหน้ำทีท่ ุกคน
อัญชลี

ทีท่ ำกำรกลุ่ม ม.3 ต.ห้วยพุก

รุ่งรัตน์

หมู่ท6ี่ , 7, 11 ตำบลวังงิ้ว/09.00 น.
ม..3, 11 ต.สำนักขุนเณร/09.00 น.
ต.สำนักขุนเณร/09.00 น.
เกษตรกรตำบลห้วยพุก/09.00 น.
สสก.9 จ.พิษณุโลก

อัญชลี
รุ่งรัตน์
รุ่งรัตน์
วัฒนา
อัญชลี, รุ่งรัตน์

เกษตรกร ตำบลสำนักขุนเณร/09.00 น.

วัฒนำ

สสก.9 จ.พิษณุโลก

อัญชลี, รุ่งรัตน์

เกษตรกร ตำบลห้วยร่วม/09.00 น.

วัฒนำ

สำนักงำนเกษตรอำเภอดงเจริญ09.00 น.
สนง.กษอ./หมู่ท6ี่ , 7, 11 ตำบลวังงิ้ว/09.00 น.
ม.2, 5, 8 ต.สำนักขุนเณร/09.00 น.
ต.สำนักขุนเณร/09.00 น.

เจ้ำหน้ำทีท่ ุกคน
อัญชลี
รุ่งรัตน์
รุ่งรัตน์

ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติแผน
(....นางมะยม เนียมสุวรรณ์....)
ตาแหน่ง..เกษตรอาเภอดงเจริญ............

