
รับผิดชอบ 1. ต ำบล วังส ำโรง1.ต ำบลวังส ำโรง
2.ต ำบลทับหมัน

หมายเหตุ

2-ม.ค.-62 ติดตำมโครงกำรสำนพลังประชำรัฐฯ 0
ปรับปรุงทะบยีนเกษตรกร บนัทกึเข้ำระบบคอมฯ

3-ม.ค.-62 ติดตำมโครงกำรสำนพลังประชำรัฐฯ 0
ปรับปรุงทะบยีนเกษตรกร บนัทกึเข้ำระบบคอมฯ 65รำย

4-ม.ค.-62 น ำเกษตรกรศึกษำดูงำนโครงกำรสำนพลัง 0 10 รำย
ประชำรัฐ

7-ม.ค.-62 ประชุมคณะกรรมกำรศูนย์บริกำรฯ เอกสำรวำระกำรประชุม 24 รำย

8-ม.ค.-62 จังหวดันิเทศงำน 0 จนท.ทกุคน
9-ม.ค.-62 ติดตำมโครงกำรปลูกพชืหลำกหลำยทดแทนเอกสำร 32 รำย

นำปรัง ปี 2561/62
10-ม.ค.-62 ติดตำมโครงกำรปลูกพชืหลำกหลำยทดแทนเอกสำร 16 รำย

นำปรัง ปี 2561/62
11-ม.ค.-62 ติดตำมโครงกำรปลูกพชืหลำกหลำยทดแทนเอกสำร 16 รำย

นำปรัง ปี 2561/62

แผนเยี่ยมเยียนกำรปฏิบัติงำนตำมระบบส่งเสริมกำรเกษตร ระดับบุคคล
เดือน…มกรำคม 2562

ชื่อ..นำงอำรี    หมั่นทรัพย์ ต ำแหน่ง..นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร
ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอตะพำนหิน จังหวัดพิจิตร

ล ำดับที่ วนั/เดือน//ปี

จ.พจิิตร

ปฏบิติังำน
สถำนที(่หมู่ที/่ต ำบล/จุด บคุคลเปำ้หมำย

ม.1 ต.ทบัหมัน

1

ม.1 ต.ทบัหมัน
ม.1-ม.7 วงัส ำโรง

กิจกรรม/งำนที่ปฏบิติั เคร่ืองมือ/อุปกรณ์/ส่ือ

ม.1-6 ต.ทบัหมัน
ต.ดงประค ำ อเมือง

ม.7 ต.วงัส ำโรง

ม.6,1,5 ต.วงัส ำโรง

ศูนย์บริกำรฯม.1 ต.วงัส ำโรง

2

สนง.เกษตร อ.ตะพำนหนิ
ม.1-6 ต.ทบัหมัน

เจ้ำหน้ำที่/หน่วยงำนที่

ร่วมปฏบิติังำน

คณะกรรมกำรตรวจแปลง

คณะกรรมกำรตรวจแปลง

คณะกรรมกำรตรวจแปลง



รับผิดชอบ 1. ต ำบล วังส ำโรง1.ต ำบลวังส ำโรง
2.ต ำบลทับหมัน3.ต ำบล.............

หมายเหตุ

14มกรำคม62 ติดตำมโครงกำรปลูกพืชหลำกหลำยทดแทน เอกสำร
นำปรัง ปี 2561/62

15-ม.ค.-62 ติดตำมโครงกำรปลูกพืชหลำกหลำยทดแทน เอกสำร
นำปรัง ปี 2561/62

16-ม.ค.-62 ติดตำมโครงกำรปลูกพืชหลำกหลำยทดแทน เอกสำร ตรวจแปลง
นำปรัง ปี 2561/62

17-ม.ค.-62 ติดตำมโครงกำรสำนพลังประชำรัฐฯ เอกสำร ตรวจแปลง
ปรับปรุงทะบยีนเกษตรกร

18-ม.ค.-62 ติดตำมโครงกำรสำนพลังประชำรัฐฯ เอกสำร ตรวจแปลง
ปรับปรุงทะบยีนเกษตรกร

21-ม.ค.-62 ติดตำมโครงกำรสำนพลังประชำรัฐฯ เอกสำร ตรวจแปลง
ปรับปรุงทะบยีนเกษตรกร

22-ม.ค.-62 ติดตำมโครงกำรสำนพลังประชำรัฐฯ เอกสำร ตรวจแปลงปรับปรุงทะบยีนเกษตรกร

ปรับปรุงทะบียนเกษตรกร
23-ม.ค.-62 ติดตำมโครงกำรสำนพลังประชำรัฐฯ เอกสำร ตรวจแปลง

ปรับปรุงทะบยีนเกษตรกร

24-ม.ค.-62 ปรับปรุงทะบียนเกษตรกร เอกสำรตำมแบบ
28-ม.ค.-62 แนะน ำป้องกันก ำจัดศัตรูพืฃ ให้ควำมรู้วิชำกำร 15 รำย กษต.

แผนเยี่ยมเยียนกำรปฏิบัติงำนตำมระบบส่งเสริมกำรเกษตร ระดับบุคคล
เดือน มกรำคม 2562

ชื่อ..นำงอำรี    หมั่นทรัพย์ ต ำแหน่ง..นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร

5

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอตะพำนหิน จังหวัดพิจิตร

ล ำดับที่ วนั/เดือน//ปี กิจกรรม/งำนที่ปฏบิติั เคร่ืองมือ/อุปกรณ์/ส่ือ
สถำนที(่หมู่ที/่ต ำบล/จุด

บคุคลเปำ้หมำย
เจ้ำหน้ำที่/หน่วยงำนที่

ปฏบิติังำน ร่วมปฏิบัติงำน

3

ม. 4 ต.ทบัหมัน 10 รำย คณะกรรมกำรตรวจแปลง

ม.1 ต.ทบัหมัน 25 รำย คณะกรรมกำรตรวจแปลง

ม. 2 ต.ทบัหมัน 50 รำย
ม.1,4 ทบัหมัน 16 รำย คณะกรรมกำรตรวจแปลง

ม.2 ทบัหมัน 25 รำย กษต.

4

ม.2 ทบัหมัน 25 รำย กษต.

กษต.

ม.1 วงัส ำโรง 20 รำย กษต.

ม.1 วงัส ำโรง 20 รำย

ม.1 วงัส ำโรง 20 รำย กษต.

15 รำย กษต.ม.3 ทับหมัน
ม. 5 ต.ทับหมัน



29-ม.ค.-62 แนะน ำป้องกันก ำจัดศัตรูพืฃ ให้ควำมรู้วิชำกำร 15 รำย กษต.
30-ม.ค.-62 ติดตำมโครงกำรเกษตรแปลงใหญ่ ติดตำมให้ค ำแนะน ำ 15 รำย กษต.
31-ม.ค.-62 ติดตำมโครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง ให้ควำมรู้วิชำกำร 20 รำย กษต.

ลงชื่อ......................................................................
              ( นำงอำรี  หมั่นทรัพย)์
ต ำแหน่งนักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร

5

ม. 6 ต.วังส ำโรง
ม. 7 ต.วังส ำโรง
ม. 2 ต.วังส ำโรง


