
Visit.1

สปัดาห์ที่ กิจกรรม/งานทีป่ฏบิตัิ
เครื่องมอื/

อุปกรณ์/ สือ่
สถานที่

(หมูท่ี่/ต าบล/จุดปฏบิตังิาน)
เจ้าหน้าที่/หน่วยงาน

ทีร่ว่มปฏบิตังิาน
หมายเหตุ

วนัหยดุปีใหม่

ประชุมเจา้หน้าทีส่่งเสริมการเกษตร
ระดับอ าเภอ (DM)

ประชุม/สรุปงาน สนง.เกษตร อ. ตะพานหนิ  - 

ออกเยี่ยมศพก.เครือขา่ย ติดตามการด าเนินงาน บ้านใหม่ส าราญ ม.6 ต.ดงตะขบ  -
สรุปผลการปฏบิัติงาน ประชุม/สรุปงาน สนง.เกษตร อ. ตะพานหนิ  - 

ประชุมเจา้หน้าทีส่่งเสริมการเกษตร
ระดับอ าเภอ (WM)

ประชุม/สรุปงาน สนง.เกษตร อ. ตะพานหนิ  - 

ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ฯ ติดตามการด าเนินงาน ม.4 ต.หว้ยเกตุ  - 
ออกติดตามสถานการณ์พชื/ศัตรูพชื/รับ
ขึ้นปรับปรุงทบก.

ส ารวจพืน้ที่ 1 - 5 ต.หว้ยเกตุ
 - 

ออกเยี่ยมศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชุมชน ติดตามการด าเนินงาน บ้านหว้งสลิด ม.7 ต.หว้ยเกตุ
สรุปผลการปฏบิัติงาน ประชุม/สรุปงาน สนง.เกษตร อ. ตะพานหนิ  - 

ประชุมเจา้หน้าทีส่่งเสริมการเกษตร
ระดับอ าเภอ  (WM)

ประชุม/สรุปงาน สนง.เกษตร อ. ตะพานหนิ  - 

ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ฯ ติดตามการด าเนินงาน ม. 1 - 2 ต. ดงตะขบ

ออกติดตามสถานการณ์พชื/ศัตรูพชื/รับ
ขึ้นปรับปรุงทบก.

ส ารวจพืน้ที่ ม. 6 -7 ต.หว้ยเกตุ

ออกเยี่ยมกลุ่มวสิาหกจิชุมชน ติดตามการด าเนินงาน ม.4 ต.หว้ยเกตุ

จนท. สนง 9 คน
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14 ม.ค. 62
จนท. สนง 9 คน

15 ม.ค. 62 สมาชิกกลุ่มฯ

16 ม.ค. 62
เกษตรกรในพืน้ที่

17 ม.ค. 62 สมาชิกกลุ่มฯ

แผนเยี่ยมเยยีนการปฏบิตังิานตามระบบสง่เสรมิการเกษตร  ระดบับคุคล 

เดอืน มกราคม พ.ศ. 2562

สมาชิกกลุ่มฯ
4 ม.ค. 62

วนั-เดอืน-ปี บคุคลเปา้หมาย

2 ม.ค. 62 จนท. สนง 9 คน

3 ม.ค. 62

ชือ่ นางสาวพิมสริ ิ ศรมีว่ง  ต าแหน่ง นักวชิาการสง่เสรมิการเกษตรปฏบิตักิาร

ส านักงานเกษตรอ าเภอ ตะพานหิน จังหวดั พิจิตร

รบัผิดชอบ    1) ต าบล ห้วยเกตุ

                2) ต าบล ดงตะขบ

จนท. สนง 9 คน

1

1 ม.ค. 62

สมาชิกกลุ่มฯ

9 ม.ค. 62 เกษตรกรในพืน้ที่

8 ม.ค. 62 สมาชิกกลุ่มฯ
7 ม.ค. 62

จนท. สนง 9 คน

2

10 ม.ค. 62
11 ม.ค. 62



สปัดาห์ที่ กิจกรรม/งานทีป่ฏบิตัิ
เครื่องมอื/

อุปกรณ์/ สือ่
สถานที่

(หมูท่ี่/ต าบล/จุดปฏบิตังิาน)
เจ้าหน้าที่/หน่วยงาน

ทีร่ว่มปฏบิตังิาน
หมายเหตุวนั-เดอืน-ปี บคุคลเปา้หมาย

สรุปผลการปฏบิัติงาน ประชุม/สรุปงาน สนง.เกษตร อ. ตะพานหนิ  - 

ประชุมเจา้หน้าทีส่่งเสริมการเกษตร
ระดับอ าเภอ (WM)

ประชุม/สรุปงาน สนง.เกษตร อ. ตะพานหนิ  - 

ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ฯ ติดตามการด าเนินงาน ม. 3 - 6 ต. ดงตะขบ

ออกติดตามสถานการณ์พชื/ศัตรูพชื/รับ
ขึ้นปรับปรุงทบก.

ส ารวจพืน้ที่ ม. 8 - 9 ต.หว้ยเกตุ

ออกเยี่ยมศพก.เครือขา่ย ติดตามการด าเนินงาน บ้านใหม่ส าราญ ม.6 ต.ดงตะขบ
สรุปผลการปฏบิัติงาน ประชุม/สรุปงาน สนง.เกษตร อ. ตะพานหนิ  - 
ประชุมเจา้หน้าทีส่่งเสริมการเกษตร
ระดับอ าเภอ (WM)

ประชุม/สรุปงาน สนง.เกษตร อ. ตะพานหนิ  - 

ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ฯ ติดตามการด าเนินงาน ม. 7 -9 ต. ดงตะขบ
ออกติดตามสถานการณ์พชื/ศัตรูพชื/รับ
ขึ้นปรับปรุงทบก. ส ารวจพืน้ที่ ม.  1 - 5 ต.ดงตะขบ

ออกเยี่ยมวสิาหกจิชุมชน ติดตามการด าเนินงาน ม.5 หว้ยเกตุ

 

ลงชือ่ ................................................................

( นางสาวพิมสริ ิ ศรมีว่ง )

ต าแหน่ง นักวชิาการสง่เสรมิการเกษตรปฏบิตักิาร
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30 ม.ค. 62
เกษตรกรในพืน้ที่

31 ม.ค. 62 สมาชิกกลุ่มฯ

29 ม.ค. 62 สมาชิกกลุ่มฯ

28 ม.ค. 62

สมาชิกกลุ่มฯ

จนท. สนง 9 คน

4

21 ม.ค. 62 จนท. สนง 9 คน

23 ม.ค. 62
เกษตรกรในพืน้ที่

24 ม.ค. 62 สมาชิกกลุ่มฯ
25 ม.ค. 62 จนท. สนง 9 คน

3

จนท. สนง 9 คน18 ม.ค. 62

22 ม.ค. 62


