
สปัดาห์ที่ กิจกรรม/งานทีป่ฏบิตัิ
เครื่องมอื/

อุปกรณ์/ สือ่
สถานที่

(หมูท่ี่/ต าบล/จุดปฏบิตังิาน)
เจ้าหน้าที่/หน่วยงาน

ทีร่ว่มปฏบิตังิาน

ประชุม DM ประชุม/สรุปงาน สนง.เกษตรอ าเภอตะพานหนิ จนท. 8 คน
รับขึ้นและปรับปรุง ทบก. ใหค้ าแนะน า/ขึ้นทะเบียน ต.ง้ิวราย และ ต.หนองพยอม นายศุภกจิ ยศบุญเรือง
เยี่ยมเยยีน ศพก.ตะพานหนิ ใหค้ าแนะน า ม.1 ต.ง้ิวราย อ.ตะพานหนิ นายศุภกจิ ยศบุญเรือง
เยี่ยมเยยีน ศดปช. ใหค้ าแนะน า ม.1 ต.ง้ิวราย อ.ตะพานหนิ นายศุภกจิ ยศบุญเรือง
ประชุม WM ประชุม/สรุปงาน สนง.เกษตรอ าเภอตะพานหนิ จนท. 8 คน
เยี่ยมเยยีนโครงการขา้วโพดเล้ียงสัตว์ ใหค้ าแนะน า ต.หนองพยอม นายศุภกจิ ยศบุญเรือง
รับขึ้นและปรับปรุง ทบก. ใหค้ าแนะน า/ขึ้นทะเบียน ต.ง้ิวราย และ ต.หนองพยอม นายศุภกจิ ยศบุญเรือง

เยี่ยมทีท่ าการวสิาหกจิชุมชน ใหค้ าแนะน า ต.ง้ิวราย และ ต.หนองพยอม นายศุภกจิ ยศบุญเรือง
เยี่ยมเยยีน ศพก.ตะพานหนิ ใหค้ าแนะน า ม.1 ต.ง้ิวราย อ.ตะพานหนิ นายศุภกจิ ยศบุญเรือง

ประชุมสรุปผลการปฏบิัติงาน ประชุม/สรุปงาน สนง.เกษตรอ าเภอตะพานหนิ จนท. 8 คน
ประชุม WM ประชุม/สรุปงาน สนง.เกษตรอ าเภอตะพานหนิ จนท. 8 คน
เยี่ยมเยยีนโครงการขา้วโพดเล้ียงสัตว์ ใหค้ าแนะน า ต.หนองพยอม นายศุภกจิ ยศบุญเรือง
ประชุมคณะกรรมการศพก. ประชุม/สรุปงาน สนง.เกษตรอ าเภอตะพานหนิ นวส.อ าเภอตะพานหนิ
รับขึ้นและปรับปรุง ทบก. ใหค้ าแนะน า/ขึ้นทะเบียน ต.ง้ิวราย และ ต.หนองพยอม นายศุภกจิ ยศบุญเรือง

เยี่ยมเยยีน ศดปช. ใหค้ าแนะน า ม.1 ต.ง้ิวราย อ.ตะพานหนิ นายศุภกจิ ยศบุญเรือง

ประชุมสรุปผลการปฏบิัติงาน ประชุม/สรุปงาน สนง.เกษตรอ าเภอตะพานหนิ จนท. 8 คน
ประชุม WM ประชุม/สรุปงาน สนง.เกษตรอ าเภอตะพานหนิ จนท. 8 คน
เยี่ยมเยยีนโครงการขา้วโพดเล้ียงสัตว์ ใหค้ าแนะน า ต.หนองพยอม นายศุภกจิ ยศบุญเรือง
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2
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เกษตรกร

จนท. ทุกคน

22 ม.ค. 62

                2) ต าบล หนองพยอม

4

21 ม.ค. 62 จนท. ทุกคน

เกษตรกร

16 ม.ค. 62 เกษตรกร/เจา้หน้าที่

17 ม.ค. 62 เกษตรกร
18 ม.ค. 62

เกษตรกร

จนท. ทุกคน

เกษตรกร

9 ม.ค. 62 เกษตรกร

10 ม.ค. 62 เกษตรกร
11 ม.ค. 62

เกษตรกร
14 ม.ค. 62 จนท. ทุกคน

15 ม.ค. 62

กลุ่ม

จนท. ทุกคน

8 ม.ค. 62

แผนเยี่ยมเยยีนการปฏบิตังิานตามระบบสง่เสรมิการเกษตร  ระดบับคุคล 

เดอืน มกราคม พ.ศ. 2562

เกษตรกร

7 ม.ค. 62 จนท. ทุกคน

วนั-เดอืน-ปี บคุคลเปา้หมาย

2 ม.ค. 62

3 ม.ค. 62 เกษตรกร

ชือ่ นายศุภกิจ  ยศบญุเรอืง  ต าแหน่ง นักวชิาการสง่เสรมิการเกษตรปฏบิตักิาร

ส านักงานเกษตรอ าเภอ ตะพานหิน จังหวดั พิจิตร

รบัผิดชอบ    1) ต าบล งิ้วราย

4 ม.ค. 62



สปัดาห์ที่ กิจกรรม/งานทีป่ฏบิตัิ
เครื่องมอื/

อุปกรณ์/ สือ่
สถานที่

(หมูท่ี่/ต าบล/จุดปฏบิตังิาน)
เจ้าหน้าที่/หน่วยงาน

ทีร่ว่มปฏบิตังิาน
วนั-เดอืน-ปี บคุคลเปา้หมาย

รับขึ้นและปรับปรุง ทบก. ใหค้ าแนะน า/ขึ้นทะเบียน ต.ง้ิวราย และ ต.หนองพยอม นายศุภกจิ ยศบุญเรือง

เยี่ยมเยยีน ศพก.ตะพานหนิ ใหค้ าแนะน า ม.1 ต.ง้ิวราย อ.ตะพานหนิ นายศุภกจิ ยศบุญเรือง
ประชุมสรุปผลการปฏบิัติงาน ประชุม/สรุปงาน สนง.เกษตรอ าเภอตะพานหนิ จนท. 8 คน
ประชุม WM ประชุม/สรุปงาน สนง.เกษตรอ าเภอตะพานหนิ จนท. 8 คน
อบรมโครงการขา้วโพดเล้ียงสัตว์ อบรม/ใหค้ าแนะน า ต.วงัหวา้ นวส.อ าเภอตะพานหนิ
อบรมโครงการขา้วโพดเล้ียงสัตว์ อบรม/ใหค้ าแนะน า ต.คลองคูณ นวส.อ าเภอตะพานหนิ
รับขึ้นและปรับปรุง ทบก. ใหค้ าแนะน า/ขึ้นทะเบียน ต.ง้ิวราย และ ต.หนองพยอม นายศุภกจิ ยศบุญเรือง
อบรมโครงการขา้วโพดเล้ียงสัตว์ อบรม/ใหค้ าแนะน า ต.วงัส าโรง นวส.อ าเภอตะพานหนิ

 

29 ม.ค. 62 เกษตรกร
28 ม.ค. 62

5

จนท. ทุกคน

เกษตรกร
30 ม.ค. 62 เกษตรกร

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

( นายศุภกิจ ยศบญุเรอืง )

ต าแหน่ง นักวชิาการสง่เสรมิการเกษตรปฏบิตักิาร

31 ม.ค. 62 เกษตรกร

4 23 ม.ค. 62 เกษตรกร
24 ม.ค. 62 เกษตรกร

จนท. ทุกคน25 ม.ค. 62



Visit.1

หมายเหตุ

                2) ต าบล หนองพยอม

แผนเยี่ยมเยยีนการปฏบิตังิานตามระบบสง่เสรมิการเกษตร  ระดบับคุคล 

เดอืน มกราคม พ.ศ. 2562

ชือ่ นายศุภกิจ  ยศบญุเรอืง  ต าแหน่ง นักวชิาการสง่เสรมิการเกษตรปฏบิตักิาร

ส านักงานเกษตรอ าเภอ ตะพานหิน จังหวดั พิจิตร

รบัผิดชอบ    1) ต าบล งิ้วราย



หมายเหตุ

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

( นายศุภกิจ ยศบญุเรอืง )

ต าแหน่ง นักวชิาการสง่เสรมิการเกษตรปฏบิตักิาร


