
แผนการดําเนนิงานตามระบบส�งเสริมการเกษตร T&V System 
สํานักงานเกษตรอําเภอ ตะพานหิน  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

วัน เดือน ป, กิจกรรมที่ดําเนินการ วัตถุประสงค2 บุคคลเป4าหมาย สถานที่ดําเนินการ หมายเหตุ 

4 มี.ค. 62 
ประชุมเจ�าหน�าทีส่�งเสริมการเกษตรระดับ
อําเภอ (DM)  

เพื่อทบทวนผลและวางแผนการดําเนินงานใน
เดือนมกราคม 2562  

จนท.  
สนง. 9 คน 

สนง.เกษตร อ. ตะพานหิน  

ประชุมสมาชิกแปลงใหญ� ต.คลองคูณ ติดตามการดําเนินโครงการ สมาชิกแปลงใหญ� ที่ทําการกลุ�ม ม.1 ต.คลองคูณ  

5 มี.ค. 62 

- ออกติดตามสถานการณ7พืช/ศัตรูพืช 
- รับขึ้นและปรับปรงุทะเบียนเกษตรกร 

 

- ให�มีความรู�ด�านการจัดการพืชและศัตรูพืช 
พร�อมสร�างเครือข�ายเกษตรกรให�สามารถ
สํารวจติดตามสถานการณ7ได� 
- ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให�เป?นป@จจบุัน 

เกษตรกรในพื้นที ่ 12 ตําบล ออกติดตาม
สถานการณ7
พืช/ศัตรูพืช 

6 มี.ค. 62 
ออกติดตามกลุ�มวิสาหกจิชุมชน/โครงการ
เสริมสร�างรายได�ฯ 

เยี่ยมเยือนและติดตามการดําเนินงานของกลุ�ม - ต.วังหลมุ/ทุ�งโพธิ์ 
 

7 มี.ค. 62 ออกติดตามโครงการแปลงใหญ� ให�คําแนะนําพร�อมติดตามการดําเนินงาน - แปลงใหญ� คลองคูณ  

8 มี.ค. 62 สรปุผลการปฏิบัติงาน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู�และสรุปบทเรียนจากการ
ดําเนินการเยี่ยมเยียน ประจําสปัดาห7 

จนท. 
สนง. 9 คน 

สนง.เกษตร อ. ตะพานหิน  

11 มี.ค. 62 
ประชุมเจ�าหน�าทีส่�งเสริมการเกษตรระดับ
อําเภอ (WM) 

เพื่อทบทวนผลและวางแผนการดําเนินงานใน
เดือนมกราคม 2562  

จนท. 
สนง. 9 คน 

สนง.เกษตร อ. ตะพานหิน 
 

12 มี.ค. 62 
 

- ออกติดตามสถานการณ7พืช/ศัตรูพืช 
- รับขึ้นและปรับปรงุทะเบียนเกษตรกร 

 

- ให�มีความรู�ด�านการจัดการพืชและศัตรูพืช 
พร�อมสร�างเครือข�ายเกษตรกรให�สามารถ
สํารวจติดตามสถานการณ7ได� 
- ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให�เป?นป@จจบุัน 

เกษตรกรในพื้นที ่ 12 ตําบล ออกติดตาม
สถานการณ7
พืช/ศัตรูพืช 

13 มี.ค. 62 
ออกติดตามกลุ�มวิสาหกจิชุมชน/โครงการ
เสริมสร�างรายได�ฯ 

เยี่ยมเยือนและติดตามการดําเนินงานของกลุ�ม - ต.ดงตะขบ/หนองพยอม  

14 มี.ค. 62 ออกติดตามโครงการแปลงใหญ� ให�คําแนะนําพร�อมติดตามการดําเนินงาน - แปลงใหญ� ห�วยเกตุ  

15 มี.ค. 62 
สรปุผลการปฏิบัติงาน 
 

แลกเปลี่ยนเรียนรู�และสรุปบทเรียนจากการ
ดําเนินการเยี่ยมเยียน ประจําสปัดาห7 

จนท.  
สนง. 9 คน 

สนง.เกษตร อ. ตะพานหิน 
 



วัน เดือน ป, กิจกรรมที่ดําเนินการ วัตถุประสงค2 บุคคลเป4าหมาย สถานที่ดําเนินการ หมายเหตุ 

18 มี.ค. 62 
ประชุมเจ�าหน�าทีส่�งเสริมการเกษตรระดับ
อําเภอ (WM)  

เพื่อทบทวนผลและวางแผนการดําเนินงานใน
เดือนมกราคม 2562  

จนท.  
สนง. 9 คน 

สนง.เกษตร อ. ตะพานหิน  

19 มี.ค. 62 - ออกติดตามสถานการณ7พืช/ศัตรูพืช 
- รับขึ้นและปรับปรงุทะเบียนเกษตรกร 
 

- ให�มีความรู�ด�านการจัดการพืชและศัตรูพืช 
พร�อมสร�างเครือข�ายเกษตรกรให�สามารถ
สํารวจติดตามสถานการณ7ได� 
- ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให�เป?นป@จจบุัน 

เกษตรกรในพื้นที ่ 12 ตําบล ออกติดตาม
สถานการณ7
พืช/ศัตรูพืช 

20 มี.ค. 62 
ออกติดตามกลุ�มวิสาหกจิชุมชน/โครงการ
เสริมสร�างรายได�ฯ 

เยี่ยมเยือนและติดตามการดําเนินงานของกลุ�ม - ต.ไทรโรงโขน/ไผ�หลวง 
/คลองคูณ 

 

21 มี.ค. 62 ออกติดตามและเยี่ยมเยียนศพก.  ติดตามการดําเนินงานของกลุ�ม - ต.งิ้วราย  

22 มี.ค. 62 สรปุผลการปฏิบัติงาน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู�และสรุปบทเรียนจากการ
ดําเนินการเยี่ยมเยียน ประจําสปัดาห7 

จนท.  
สนง. 9 คน 

สนง.เกษตร อ. ตะพานหิน  

25 มี.ค. 62 
ประชุมเจ�าหน�าทีส่�งเสริมการเกษตรระดับ
อําเภอ (WM)  

เพื่อทบทวนผลและวางแผนการดําเนินงาน 
จนท.  

สนง. 9 คน 
สนง.เกษตร อ. ตะพานหิน  

26 มี.ค. 62 
ออกติดตามสถานการณ7พืช/ศัตรูพืช 
 

ให�มีความรู�ด�านการจัดการพืชและศัตรูพืช 
พร�อมสร�างเครือข�ายเกษตรกรให�สามารถ
สํารวจติดตามสถานการณ7ได� 

เกษตรกรในพื้นที ่ 12 ตําบล ออกติดตาม
สถานการณ7
พืช/ศัตรูพืช 

27 มี.ค. 62 

ออกติดตามกลุ�มวิสาหกจิชุมชน/โครงการ
เสริมสร�างรายได�ฯ 

เยี่ยมเยือนและติดตามการดําเนินงานของกลุ�ม - ต.วังหว�า/วังสําโรง 
 

ประชุมสมาชิกแปลงใหญ� ต.คลองคูณ ติดตามการดําเนินโครงการ สมาชิกแปลงใหญ� ศาลาเอนกประสงค7 ม.4  

28 มี.ค. 62 ออกติดตามและเยี่ยมเยียนศพก. 
เครือข�าย 
 
 
 
 
 

ติดตามการดําเนินงานของกลุ�ม  ต.ทับหมัน/ต.วังสําโรง  



วัน เดือน ป, กิจกรรมที่ดําเนินการ วัตถุประสงค2 บุคคลเป4าหมาย สถานที่ดําเนินการ หมายเหตุ 

29 มี.ค. 62 
สรปุผลการปฏิบัติงาน 

แลกเปลี่ยนเรียนรู�และสรุปบทเรียนจากการ
ดําเนินการเยี่ยมเยียน ประจําสปัดาห7 

จนท.  
สนง. 9 คน 

สนง.เกษตร อ. ตะพานหิน  

ประชุมโครงการข�าวกลุ�มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล�าง 2  

ชี้แจงการดําเนินโครงการ 
 

เกษตรกร 20 ราย 
ที่ทําการกลุ�มแปลงใหญ� 

ม.1 ต.คลองคูณ 
 

 
 
 
ลงชื่อ                   พิมสิริ   ศรีม�วง                         . 

                      (       นางสาวพิมสิริ        ศรีม�วง                  ) 
            ตําแหน�ง      นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ      . 

 


