
Visit.1

สปัดาหท์ี่ กิจกรรม/งานทีป่ฏบิตัิ
เครือ่งมอื/

อุปกรณ/์ สือ่
สถานที่

(หมูท่ี่/ต าบล/จดุปฏบิตังิาน)
เจา้หน้าที่/หน่วยงาน

ทีร่ว่มปฏบิตังิาน
หมายเหตุ

ประชมุเจา้หนา้ทีส่่งเสริมการเกษตร
ระดับอ าเภอ (DM)

ประชมุ/สรุปงาน สนง.เกษตร อ. ตะพานหนิ  - 

ออกติดตามสถานการณ์พชื/ศัตรูพชื/รับ
ขึน้ปรับปรุงทบก.

ส ารวจพืน้ที่  ม.1  ต าบลไทรโรงโขน  - 

ออกเยีย่มกลุ่มวสิาหกจิชมุชน ติดตามการด าเนนิงาน ม.2 ต าบลไทรงโขน

ออกเยีย่มศพก.เครือขา่ย ติดตามการด าเนนิงาน ต าบลวงัหลุม  -

สรุปผลการปฏบิติังาน ประชมุ/สรุปงาน สนง.เกษตร อ. ตะพานหนิ  - 

ประชมุเจา้หนา้ทีส่่งเสริมการเกษตร
ระดับอ าเภอ (WM)

ประชมุ/สรุปงาน สนง.เกษตร อ. ตะพานหนิ  - 

เขา้ร่วมการสัมมนาเชงิปฏบิติัการระดับ
อ าเภอ DW

อ าเภอ แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และแลกเปล่ียน
ประสบการณ์

ศพก. อ.บางมลูนาก
 - 

ออกติดตามสถานการณ์พชื/ศัตรูพชื/รับ
ขึน้ปรับปรุงทบก.

ส ารวจพืน้ที่
ม.2 ต าบลไทรงโขน  - 

ออกเยีย่มศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชน ติดตามการด าเนนิงาน ต าบลไทรโรงโขน
สรุปผลการปฏบิติังาน ประชมุ/สรุปงาน สนง.เกษตร อ. ตะพานหนิ  - 
ประชมุเจา้หนา้ทีส่่งเสริมการเกษตร
ระดับอ าเภอ  (WM)

ประชมุ/สรุปงาน สนง.เกษตร อ. ตะพานหนิ  - 

                 2) ต าบล  ไทรโรงโขน

11 ก.พ. 62 จนท. สนง 9 คน

2

14 ก.พ. 62
15 ก.พ. 62

สมาชกิกลุ่มฯ

13 ก.พ. 62 เกษตรกรในพืน้ที่

12 ก.พ. 62 จนท. สนง 9 คน

แผนเยีย่มเยยีนการปฏบิตังิานตามระบบสง่เสรมิการเกษตร  ระดบับคุคล 

เดอืน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2562

สมาชกิกลุ่มฯ
7 ก.พ. 62

วนั-เดอืน-ปี บคุคลเปา้หมาย

5 ก.พ. 62 เกษตรกรในพืน้ที่

6 ก.พ. 62

ชือ่ นายเกรยีงไกร พิมปาน  ต าแหน่ง นักวชิาการสง่เสรมิการเกษตร

ส านักงานเกษตรอ าเภอ ตะพานหนิ จงัหวดั พิจติร

รบัผิดชอบ    1) ต าบล วงัหลมุ

                3) ต าบล  ตะพานหนิ

สมาชกิกลุ่มฯ

4 ก.พ. 62 จนท. สนง 9 คน

8 ก.พ. 62 จนท. สนง 9 คน

1

วนัหยดุมาฆบชูา

จนท. สนง 9 คน

3

18 ก.พ. 62 จนท. สนง 9 คน

19 ก.พ. 62



สปัดาหท์ี่ กิจกรรม/งานทีป่ฏบิตัิ
เครือ่งมอื/

อุปกรณ/์ สือ่
สถานที่

(หมูท่ี่/ต าบล/จดุปฏบิตังิาน)
เจา้หน้าที่/หน่วยงาน

ทีร่ว่มปฏบิตังิาน
หมายเหตุวนั-เดอืน-ปี บคุคลเปา้หมาย

ออกติดตามสถานการณ์พชื/ศัตรูพชื/รับ
ขึน้ปรับปรุงทบก.

ส ารวจพืน้ที่
ม.3 ต าบลไทรงโขน

ออกเยีย่มกลุ่มวสิาหกจิชมุชน ติดตามการด าเนนิงาน ม.3 ต าบลวงัหลุม
สรุปผลการปฏบิติังาน ประชมุ/สรุปงาน สนง.เกษตร อ. ตะพานหนิ  - 

ประชมุเจา้หนา้ทีส่่งเสริมการเกษตร
ระดับอ าเภอ (WM)

ประชมุ/สรุปงาน สนง.เกษตร อ. ตะพานหนิ  - 

ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ฯ ติดตามการด าเนนิงาน ม.2 ต าบลไทรงโขน

ออกติดตามสถานการณ์พชื/ศัตรูพชื/รับ
ขึน้ปรับปรุงทบก.

ส ารวจพืน้ที่ ม.3 ต าบลไทรงโขน

ออกเยีย่มศพก.เครือขา่ย ติดตามการด าเนนิงาน ต าบลวงัหลุม
สรุปผลการปฏบิติังาน ประชมุ/สรุปงาน สนง.เกษตร อ. ตะพานหนิ  - 

 

ลงชือ่ ............เกรยีงไกร พิมปาน...................

( นายเกรยีงไกร พิมปาน )

ต าแหน่ง นักวชิาการสง่เสรมิการเกษตร

สมาชกิกลุ่มฯ
4

25 ก.พ. 62 จนท. สนง 9 คน

27 ก.พ. 62 เกษตรกรในพืน้ที่

28 ก.พ. 62 สมาชกิกลุ่มฯ
1 ม.ีค. 62 จนท. สนง 9 คน

26 ก.พ. 62

3
20 ก.พ. 62 เกษตรกรในพืน้ที่

21 ก.พ. 62 สมาชกิกลุ่มฯ
จนท. สนง 9 คน22 ก.พ. 62


