
Visit.1

สปัดาห์ที่ วนั-เดอืน-ปี กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ
เครื่องมือ/

อุปกรณ์/ สื่อ
สถานที่

(หมู่ที่/ต าบล/จดุปฏิบัตงิาน)
เจา้หน้าที่/หน่วยงาน

ที่ร่วมปฏิบัตงิาน
หมายเหตุ

1 ม.ค 62 วนัหยดุขึ้นปีใหม่  -  -  -
2 ม.ค 62 ประชมุ DM สมดุบันทึก สนง. ตะพานหิน เจา้หน้าที่/เกษตรกร

3 ม.ค 62
ติดตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนา,โครงการเสริมสร้าง
รายได้ไห้แกเ่กษตรกรรายยอ่ย

สมดุบันทึก ต าบลวงัหลุม,ไทรโรงโขน,ตะพานหิน เจา้หน้าที่/เกษตรกร

4 ม.ค 62 ร่วมงานวนัสาธติและแปลงเรียนรู้ขา้วโพดเล้ียงสัตว์ สมดุบันทึก ต าบลหัวดง อ าเภอเมือง เจา้หน้าที่/เกษตรกร
ประชมุสรุปผลการปฏิบัติงาน สมดุบันทึก สนง. ตะพานหิน เจา้หน้าที่/เกษตรกร

7 ม.ค 62 ประชมุ WM สมดุบันทึก สนง. ตะพานหิน เจา้หน้าที่/เกษตรกร
8 ม.ค 62 รับขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สมดุบันทึก เจา้หน้าที่/เกษตรกร

9 ม.ค 62
ติดตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนา,โครงการเสริมสร้าง
รายได้ไห้แกเ่กษตรกรรายยอ่ย

สมดุบันทึก ต าบลวงัหลุม,ไทรโรงโขน,ตะพานหิน เจา้หน้าที่/เกษตรกร

10 ม.ค 62 ติดตามกลุ่มวสิาหกจิชมุชน, กลุ่มเครือขา่ย ศพก. สมดุบันทึก ต าบลวงัหลุม,ไทรโรงโขน,ตะพานหิน เจา้หน้าที่/เกษตรกร

11 ม.ค 62 ประชมุสรุปผลการปฏิบัติงาน สมดุบันทึก สนง. ตะพานหิน เจา้หน้าที่/เกษตรกร
14 ม.ค 62 ประชมุ WM สมดุบันทึก สนง. ตะพานหิน เจา้หน้าที่/เกษตรกร
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ชื่อนายเกรียงไกร พิมปาน  ต าแหน่ง นักวชิาการสง่เสริมการเกษตร
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1
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สปัดาห์ที่ วนั-เดอืน-ปี กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ
เครื่องมือ/

อุปกรณ์/ สื่อ
สถานที่

(หมู่ที่/ต าบล/จดุปฏิบัตงิาน)
เจา้หน้าที่/หน่วยงาน

ที่ร่วมปฏิบัตงิาน
หมายเหตุบุคคลเป้าหมาย

15 ม.ค 62 รับขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สมดุบันทึก ต าบลวงัหลุม,ไทรโรงโขน,ตะพานหิน เจา้หน้าที่/เกษตรกร

16 ม.ค 62
ติดตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนา,โครงการเสริมสร้าง
รายได้ไห้แกเ่กษตรกรรายยอ่ย

สมดุบันทึก ต าบลวงัหลุม,ไทรโรงโขน,ตะพานหิน เจา้หน้าที่/เกษตรกร

17 ม.ค 62 ติดตามกลุ่มวสิาหกจิชมุชน, กลุ่มเครือขา่ย ศพก. สมดุบันทึก ต าบลวงัหลุม,ไทรโรงโขน,ตะพานหิน เจา้หน้าที่/เกษตรกร

18 ม.ค 62 ประชมุสรุปผลการปฏิบัติงาน สมดุบันทึก สนง. ตะพานหิน เจา้หน้าที่/เกษตรกร
21 ม.ค 62 ประชมุ WM สมดุบันทึก สนง. ตะพานหิน เจา้หน้าที่/เกษตรกร
22 ม.ค 62 รับขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สมดุบันทึก เจา้หน้าที่/เกษตรกร

23 ม.ค 62
ติดตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนา,โครงการเสริมสร้าง
รายได้ไห้แกเ่กษตรกรรายยอ่ย

สมดุบันทึก ต าบลวงัหลุม,ไทรโรงโขน,ตะพานหิน เจา้หน้าที่/เกษตรกร

24 ม.ค 62 ติดตามกลุ่มวสิาหกจิชมุชน, กลุ่มเครือขา่ย ศพก. สมดุบันทึก ต าบลวงัหลุม,ไทรโรงโขน,ตะพานหิน เจา้หน้าที่/เกษตรกร

25 ม.ค 62 ประชมุสรุปผลการปฏิบัติงาน สมดุบันทึก สนง. ตะพานหิน เจา้หน้าที่/เกษตรกร
28 ม.ค 62 ประชมุ WM สมดุบันทึก สนง. ตะพานหิน เจา้หน้าที่/เกษตรกร

29 ม.ค 62 รับขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สมดุบันทึก ต าบลวงัหลุม,ไทรโรงโขน,ตะพานหิน เจา้หน้าที่/เกษตรกร

30 ม.ค 62
ติดตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนา,โครงการเสริมสร้าง
รายได้ไห้แกเ่กษตรกรรายยอ่ย

สมดุบันทึก ต าบลวงัหลุม,ไทรโรงโขน,ตะพานหิน เจา้หน้าที่/เกษตรกร

31 ม.ค 62 ติดตามกลุ่มวสิาหกจิชมุชน, กลุ่มเครือขา่ย ศพก. สมดุบันทึก ต าบลวงัหลุม,ไทรโรงโขน,ตะพานหิน เจา้หน้าที่/เกษตรกร
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ลงชื่อ ................................................................
( นายเกรียงไกร พิมปาน )

ต าแหน่ง นักวชิาการสง่เสริมการเกษตร


