
Visit.1

สัปดาหท์ี่ วัน-เดือน-ปี กิจกรรม/งานที่ปฏบิตัิ
เครือ่งมือ/

อุปกรณ/์ สื่อ

สถานที่
(หมู่ที/่ต าบล/จุด

ปฏบิตัิงาน)

เจ้าหน้าที/่หน่วยงาน
ที่รว่มปฏบิตัิงาน

หมายเหตุ

1 กพ. 62 ติดตามโครงการปลูกพชืหลากหลาย เยี่ยมเยือน ม.5ทบัหมัน จนท./เกษตรกร

4 กพ. 62 ประชุม DM สมุดบนัทกึ สนง. ตะพานหนิ เจ้าหน้าที/่เกษตรกร

5 กพ. 62
ร่วมประชุมโครงการแปลงใหญ่การบรู
ณาการ

ร่วมประชุม
รร.มีพรสวรรค์อ.เมือง จ.
พจิิตร

เจ้าหน้าที/่เกษตรกรและ
หน่วยงาน

6 กพ.  62 ติดตามโครงการปลูกพชืหลากหลาย สมุดบนัทกึ ต าบลม.1,4,5 ต.ทบัหมัน เจ้าหน้าที/่เกษตรกร

ประชุมสรุปผลการปฏบิติังาน สมุดบนัทกึ สนง. ตะพานหนิ เจ้าหน้าที/่เกษตรกร

7 ม.ค 62 ติดตามโครงการปลูกพชืหลากหลาย สมุดบนัทกึ ม.4ต.ทบัหมัน เจ้าหน้าที/่เกษตรกร

8 ม.ค 62 ติดตามโครงการปลูกพชืหลากหลาย สมุดบนัทกึ ม.3,5,7ต.วงัส าโรง เจ้าหน้าที/่เกษตรกร

แผนเยี่ยมเยียนการปฏบิตัิงานตามระบบส่งเสรมิการเกษตร  ระดับบคุคล 

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ชื่อนางอาร ีหมั่นทรพัย์  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรช านาญการ

ส านักงานเกษตรอ าเภอ ตะพานหนิ จังหวัด พิจิตร

รบัผิดชอบ    1) ต าบลทบัหมัน

                    2) ต าบลวังส าโรง

บคุคลเปา้หมาย

1

เกษตรกร

เจ้าหน้าที่

จนท./กรรมการ

เกษตรกร

เจ้าหน้าที่

2

เจ้าหน้าที่

เกษตรกร



11กพ. 62 ประชุมกลุ่มวสิาหกิจชุมชน สมุดบนัทกึ ต าบลทบัหมัน,ต.วงัส าโรง เจ้าหน้าที/่เกษตรกร

12กพ. 62 DW สมุดบนัทกึ
ต าบลเนินมะกอก อ.บาง
มูลนาก

เจ้าหน้าที่

13 กพ. 62 อ าเภอยิ้มเคล่ือนที่ สมุดบนัทกึ ม.1 ต.วงัส าโรง เจ้าหน้าที/่เกษตรกร

14 กพ. 62 ติดตามโครงการปลูกพชืหลากหลาย สมุดบนัทกึ ม. 6 ต. วงัส าโรง เจ้าหน้าที/่เกษตรกร

15 กพ. 62 ประชุมกลุ่มข้าวแปลงใหญ่ระดับอ าเภอ สมุดบนัทกึ
ต าบลทบัหมัน,คลองคูณ
,หว้ยเกตุ

เจ้าหน้าที/่เกษตรกร

18 กพ..62 ติดตามโครงการปลูกพชืหลากหลาย สมุดบนัทกึ ม. 2 ต.ทบัหมัน เจ้าหน้าที/่เกษตรกร

19 กพ. 62
ปรับปรุงทะเบยีนเกษตรกร,ขึ้นทะเบยีน
เกษตรกร

สมุดบนัทกึ ต าบลม. 2 ต.ทบัหมัน เจ้าหน้าที/่เกษตรกร

20 กพ. 62 ติดตามโครงการปลูกพชืหลากหลาย สมุดบนัทกึ ม. 4 ต.วงัส าโรง เจ้าหน้าที/่เกษตรกร

21 กพ. 62 โครงการข้าวชุมชน สมุดบนัทกึ ม. 3 ต. วงัส าโรง เจ้าหน้าที/่เกษตรกร

22 กพ. 62 ติดตามโครงการสานพลังประชารัฐฯ สมุดบนัทกึ ม. 2 ต. วงัส าโรง เจ้าหน้าที/่เกษตรกร

25 กพ. 62
ติดตามโครงการส่งเสริมการปลูกพชื
หลังนา,โครงการเสริมสร้างรายได้ไหแ้ก่
เกษตรกรรายย่อย

สมุดบนัทกึ
ต าบลวงัหลุม,ไทรโรงโขน,
ตะพานหนิ

เจ้าหน้าที/่เกษตรกร

24 ม.ค 62
ติดตามกลุ่มวสิาหกิจชุมชน, กลุ่ม
เครือข่าย ศพก.

สมุดบนัทกึ
ต าบลวงัหลุม,ไทรโรงโขน,
ตะพานหนิ

เจ้าหน้าที/่เกษตรกร

25 ม.ค 62
ปรับปรุงทะเบยีนเกษตรกรและขึ้น
ทะเบยีนเกษตรกร

สมุดบนัทกึ ม.7 ต. วงัส าโรง เจ้าหน้าที/่เกษตรกร

2 เกษตรกร

จนท.

เจ้าหน้าที/่
เกษตรกร

3

จนท/เกษตรกร

จนท./เกษตรกร

เกษตรกร

เกษตรกร

เจ้าหน้าที่

4

เจ้าหน้าที่

จนท./เกษตรกร

เกษตรกร

เกษตรกร

จนท.



26 กพ. 62 ติดตามโครงการปลูกพชืหลากหลาย สมุดบนัทกึ ม. 4 ต. ทบัหมัน เจ้าหน้าที/่เกษตรกร

27 กพ. 62 รับขึ้นและปรับปรุงทะเบยีนเกษตรกร สมุดบนัทกึ ต าบลทบัหมัน,วงัส าโรง เจ้าหน้าที/่เกษตรกร

28 กพ.62
ติดตามโครงการปลูกพชืปลอดภยัแปลง
ใหญ่

สมุดบนัทกึ ต าบลทบัหมัน,วงัส าโรง เจ้าหน้าที/่เกษตรกร

 

( นางอาร ีหมั่นทรพัย์ )

ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรฃ านาญการ

5

เจ้าหน้าที่

เกษตรกร

เกษตรกร

ลงชื่อ ................อาร ี หมั่นทรพัย.์....................








