
แผนการด าเนนิงานตามระบบสง่เสริมการเกษตร T&V System 
ส านักงานเกษตรอ าเภอ ตะพานหิน  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 

วัน เดือน ปี กิจกรรมท่ีด าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานท่ีด าเนินการ หมายเหต ุ

1 เม.ย. 62  
ประชุมเจ้าหน้าทีส่่งเสริมการเกษตรระดบั
อ าเภอ (DM)  

เพื่อทบทวนผลและวางแผนการด าเนินงาน
ในเดือนมกราคม 2562  

จนท.  
สนง. 9 คน 

สนง.เกษตร อ. ตะพาน
หิน 

 

2 เม.ย. 62 

จัดเตรียมสถานทีก่ารจัดงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร 
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕62 

- กระตุ้นการใช้เทคโนโลยี ภูมิปญัญาที่
เหมาะสม 
- รู้จกัและใช้ประโยชน์ ศพก.    
- การให้บรกิารของหน่วยงาน 

- ศพก. ต. งิ้วราย  

3 เม.ย. 62 
จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) 
และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิต
ใหม่ ปี ๒๕62 

- กระตุ้นการใช้เทคโนโลยี ภูมิปญัญาที่
เหมาะสม 
- รู้จกัและใช้ประโยชน์ ศพก.    
- การให้บรกิารของหน่วยงาน 

- ศพก. ต. งิ้วราย 

 

4 เม.ย. 62 ออกติดตามโครงการแปลงใหญ ่ ให้ค าแนะน าพร้อมติดตามการด าเนินงาน - 
แปลงใหญ่  

คลองคูณ (สหกรณ์) 
 

5 เม.ย. 62 สรปุผลการปฏิบัตงิาน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนจากการ
ด าเนินการเยี่ยมเยียน ประจ าสปัดาห ์

จนท. 
สนง. 9 คน 

สนง.เกษตร อ. ตะพาน
หิน 

 

9 เม.ย. 62 
ประชุมเจ้าหน้าทีส่่งเสริมการเกษตรระดบั
อ าเภอ (WM) 

เพื่อทบทวนผลและวางแผนการด าเนินงาน
ในเดือนมกราคม 2562  

จนท. 
สนง. 9 คน 

สนง.เกษตร อ. ตะพาน
หิน 

 

10 เม.ย. 62 

- ออกติดตามสถานการณ์พืช/ศัตรูพืช 
- รับข้ึนและปรับปรงุทะเบียนเกษตรกร 

 

- ให้มีความรู้ด้านการจัดการพืชและศัตรูพืช 
พร้อมสร้างเครือข่ายเกษตรกรให้สามารถ
ส ารวจติดตามสถานการณ์ได ้
- ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปจัจบุัน 

เกษตรกรในพื้นที ่ 12 ต าบล ออกติดตาม
สถานการณ์
พืช/ศัตรูพืช 

11 เม.ย. 62 

ออกติดตามกลุ่มวิสาหกจิชุมชน/โครงการ
เสริมสร้างรายได้ฯ 
 
 

เยี่ยมเยือนและติดตามการด าเนินงานของกลุม่ - ต.ดงตะขบ/หนองพยอม  



วัน เดือน ปี กิจกรรมท่ีด าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานท่ีด าเนินการ หมายเหต ุ

17 เม.ย. 62 
ประชุมเจ้าหน้าทีส่่งเสริมการเกษตรระดบั
อ าเภอ (WM)  

เพื่อทบทวนผลและวางแผนการด าเนินงาน
ในเดือนมกราคม 2562  

จนท.  
สนง. 9 คน 

สนง.เกษตร อ. ตะพาน
หิน 

 

18 เม.ย. 62 - ออกติดตามสถานการณ์พืช/ศัตรูพืช 
- รับข้ึนและปรับปรงุทะเบียนเกษตรกร 
 

- ให้มีความรู้ด้านการจัดการพืชและศัตรูพืช 
พร้อมสร้างเครือข่ายเกษตรกรให้สามารถ
ส ารวจติดตามสถานการณ์ได ้
- ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปจัจบุัน 

เกษตรกรในพื้นที ่ 12 ต าบล ออกติดตาม
สถานการณ์
พืช/ศัตรูพืช 

19 เม.ย. 62 
ออกติดตามกลุ่มวิสาหกจิชุมชน/โครงการ
เสริมสร้างรายได้ฯ 

เยี่ยมเยือนและติดตามการด าเนินงานของกลุม่ - ต.ไทรโรงโขน/ไผห่ลวง 
/คลองคูณ 

 

22 เม.ย. 62 
ประชุมเจ้าหน้าทีส่่งเสริมการเกษตรระดบั
อ าเภอ (WM)  

เพื่อทบทวนผลและวางแผนการด าเนินงาน 
จนท.  

สนง. 9 คน 
สนง.เกษตร  

อ. ตะพานหิน 
 

23 เม.ย. 62 
ออกติดตามสถานการณ์พืช/ศัตรูพืช 
 

ให้มีความรู้ด้านการจัดการพืชและศัตรูพืช 
พร้อมสร้างเครือข่ายเกษตรกรให้สามารถ
ส ารวจติดตามสถานการณ์ได ้

เกษตรกรในพื้นที ่ 12 ต าบล ออกติดตาม
สถานการณ์
พืช/ศัตรูพืช 

24 เม.ย. 62 
ออกติดตามกลุ่มวิสาหกจิชุมชน/โครงการ
เสริมสร้างรายได้ฯ 

เยี่ยมเยือนและติดตามการด าเนินงานของกลุม่ - ต.วังหว้า/วังส าโรง 
 

25 เม.ย. 62 ออกติดตามและเยี่ยมเยียนศพก. เครือข่าย ติดตามการด าเนินงานของกลุ่ม  ต.ทับหมัน/ต.วังส าโรง  

26 เม.ย. 62 สรปุผลการปฏิบัตงิาน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนจากการ
ด าเนินการเยี่ยมเยียน ประจ าสปัดาห ์

จนท.  
สนง. 9 คน 

สนง.เกษตร  
อ. ตะพานหิน 

 

29 เม.ย. 62 
ประชุมเจ้าหน้าทีส่่งเสริมการเกษตรระดบั
อ าเภอ (WM)  

เพื่อทบทวนผลและวางแผนการด าเนินงาน 
จนท.  

สนง. 9 คน 
สนง.เกษตร  

อ. ตะพานหิน 
 

30 เม.ย. 62 
ออกติดตามสถานการณ์พืช/ศัตรูพืช 
 

ให้มีความรู้ด้านการจัดการพืชและศัตรูพืช 
พร้อมสร้างเครือข่ายเกษตรกรให้สามารถ
ส ารวจติดตามสถานการณ์ได ้

เกษตรกรในพื้นที ่ 12 ต าบล 
 

ลงชื่อ                   พิมสิริ   ทาดวงตา                         . 
                      (               นางพิมสิริ  ทาดวงตา                  ) 
            ต าแหน่ง      นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ      . 

 


