
แผนการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร T & V System 

ส านักงานเกษตรอ าเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร 

เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2562 

วัน เดือน ปี กิจกรรมที่ด าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ หมายเหตุ 
1 มีค.62 -ปฏิบัติงานประจ าส านักงานเกษตรอ าเภอฯ 

 
-ประเมินกรรมการหมู่บ้านฯ 

-บันทึกโครงการต่างๆในระบบฯ และ
เตรียมงานฯ 
-ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

จนท.ทุกท่าน 
 
กษอ. 

-สนง.เกษตรอ าเภอฯ 
 
-ที่ว่าการอ าเภอฯ 

 
 
คณะกรรมการฯ 

2-3 มีค.62 หยุดราชการ - - -  
4 มีค.62 -ประชุม DM 

-ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอฯ 
-ชี้แจงข้อราชการ  จัดท าแผน รายงานผล 
-รับและเสนองานราชการระดับอ าเภอ 

-จนท.ทุกท่าน 
-กษอ. 

-สนง.เกษตรอ าเภอฯ 
-ที่ว่าการอ าเภอฯ 

 

5 มีค.62 -ประชุมก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
 
-จัดเก็บข้อมูลแปลงใหญ่ 

-น าเสนองานราชการ และรับทราบปัญหา
จากชุมชน 
-จัดเก็บข้อมูลแปลงใหญ่รายบุคคล 

-กษอ. 
 
-สมาชิกฯ 30 ราย  

-ศาลาประชาคมอ าเภอฯ 
 
-ต.ท่าขมิ้น, ต.ท้ายน้ า, ต.ท่าเสา 

 

6 มีค.62 -อบรมโครงการ ศดปช. 
-ประชุม 
-จัดเก็บข้อมูลแปลงใหญ่ 

-จัดอบรมเกษตรกร 
-ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรี 
-จัดเก็บข้อมูลแปลงใหญ่รายบุคคล 

-สมาชิกฯ 20 ราย 
-กษอ. 
-20 ราย 

- 3 ต.ท่าขมิ้น 
-ชั้น 3 ที่ท าการอ าเภอฯ 
-3 ต.ท่าขมิ้น 

 

7 มีค.62 -รับการชี้แจงโครงการแปลงใหญ่ -รับทราบแนวทางฯ  ปรับปรุงแผนการ
ปฏิบัติงานโครงการฯ 

-จนท. 4 ราย -สนง.กษจ.  

8 มีค.62 ปฏิบัติงานประจ าส านักงานเกษตรอ าเภอฯ 
จัดเก็บข้อมูลแปลงใหญ่ 

-บันทึกงานโครงการต่างที่ได้ปฏิบัติมาใน
รอบสัปดาห์ 
-จัดเก็บข้อมูลแปลงใหญ่รายบุคคล 

-จนท.ทุกท่าน 
 
-10 ราย 

-สนง.เกษตรอ าเภอฯ 
 
ต.วัดขวาง 

 

9-10 มีค.62 หยุดราชการ - - -  
11 มีค.62 ประชุมประจ าสัปดาห์,รับการนิเทศงาน -รับทราบข้อราชการ  ปรับปรุงแผนฯราย

สัปดาห์ 
จนท.ทุกท่าน 
 
 

-สนง.เกษตรอ าเภอฯ 
 

 

 



วัน เดือน ปี กิจกรรมที่ด าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ หมายเหตุ 
12 มีค.62 -อบรมข้าวกลุ่มจังหวัด 

-จัดเก็บข้อมูลแปลงใหญ่ 
-รายงานศัตรูพืช 

-ชี้แจงโครงการ,จัดท าแผนการผลิต 
-จัดเก็บข้อมูลแปลงใหญ่(รายบุคคล) 
-เก็บรวบรวมและรายงานเข้าระบบฯ 

เกษตรกร 20 ราย 
เกษตรกร 60 ราย 
11 ต าบล 

ม.4ต.ท้ายน้ า 
ต.ท้ายน้ า,ต.โพทะเล,ต.ท่าขมิ้น 
สนง.เกษตรอ าเภอ 

 

13 มีค.62 -จัดอบรมเกษตรกรทางเลือก 
-จัดเก็บข้อมูลแปลงใหญ่ 
-สนับสนุนปัจจัยการผลิตแปลงใหญ่ 

-ถ่ายทอดความรู้ 
-จัดเก็บข้อมูลแปลงใหญ่รายบุคคล 
-ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่กลุ่มแปลงใหญ่ 

35 ราย 
20 ราย 
5 กลุ่ม 

ศพก.ม.5 ต.บ้านน้อย 
2 ต.ท่าเสา,ต.โพทะเล 
สหกรณ์โพทะเล จ ากัด 

 

14 มีค.62 -ประชาสัมพันธ์การรับซื้อข้าวโพดฯ 
 
-จัดเก็บข้อมูลแปลงใหญ่ 

-แจ้งจุดรับซื้อข้าวโพดฯที่เปิดจุดรับซื้อ
ให้กับเกษตรกรเป้าหมาย 
-จดัเก็บข้อมูลแปลงใหญ่รายบุคคล 

50 ราย 
 
32 ราย 

ทุกต าบล 
 
ต.โพทะเล,2 ต.ท่าขมิ้น,4ต.ท้ายน้ า 

 

15 มีค.62 -จัดเก็บข้อมูลแปลงใหญ่ -จัดเก็บข้อมูลแปลงใหญ่รายบุคคล 42 ราย ต.โพทะเล,9ต.ท้ายน้ า,2ต.ท่าขมิ้น, 
2ต.ท่าเสา 

 

16-17 มค.62 หยุดราชการ - - -  
18 มีค.62 ประชุม WM 

-ร่วมเปิดตลาดนัดข้าวเปลือก 
รับทราบข้อราชการ  ปรับปรุงแผน 
-เปิดตลาดนัดรับซื้อข้าวเปลือกจาก
เกษตรกร 

จนท. 
กษอ. 

สนง.เกษตรอ าเภอฯ 
-สหกรณ์การเกษตรโพทะเล จ ากัด 

 

19 มีค.62 -รายงานข้อมูลศัตรูพืช 
-เก็บข้อมูลแปลงใหญ่ 

-จัดเก็บและรายงานข้อมูลศัตรูพืช 
-จัดเก็บข้อมูลแปลงใหญ่รายบุคคล 

11 ต าบล 
50 ราย 

สนง.เกษตรอ าเภอฯ 
ต.วัดขวาง, 3ต.ท่าขมิ้น,ต.โพทะเล 

 

20 มีค.62 -เก็บข้อมูลแปลงใหญ่ -จัดเก็บข้อมูลแปลงใหญ่รายบุคคล 45 ราย ต.ท่าบัว,ต.ท่าขมิ้น,ต.ท้ายน้ า  
21 มีค.62 -ประชุมคณะกรรมการแปลงใหญ่ 

-ประชาสัมพันธ์ฯ 
-จัดท าแผนการผลิตกลุ่มแปลงใหญ่ 
-ติดตั้ง ฟาร์มบุ๊ค 

1 กลุ่ม 
53 ราย 

ต.วัดขวาง 
ต.ท่าบัว,ต.บ้านน้อย,ต.บางคลาน 

 

22 มีค.62 -บันทึกรายการ รอบภูมิภาค -บันเทปรายการ รอบภูมิภาคทั่วไทย - ต.ทุ่งน้อย  
23-24 มีค.62 หยุดราชการ - - -  

 

 

 



วัน เดือน ปี กิจกรรมที่ด าเนินการ วัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ หมายเหตุ 
25 มีค.62 -ประชุม 

-จัดเวทีชุมชนแปลงใหญ่ข้าว 
-ประชุมสนง. 
-จัดเวทีชุมชนแปลงใหญ่ข้าว 

-จนท. 
-3กลุ่ม/150ราย 

สนง.เกษตรอ าเภอฯ 
ศาลาวัดคลองตางาว ม.5 ต.ทุ่งน้อย 

 

26 มีค.62 -จัดเก็บข้อมูลศัตรูพืช 3 ชนิด 
 
-ประชาสัมพันธ์ฟาร์มบุ๊ค, การเปิดจุดรับซื้อ
ข้าวโพดฯ 

-เฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืชและรายงาน
ในระบบฯ 
-เตรียมการใช้ Application ฯ และติดตั้ง
ให้กับเกษตรกร 

-11 ต าบล 
 
-35 ราย 

-สนง.เกษตรอ าเภอฯ 
 
4,6,7 ต.ทุ่งน้อย, 4 ต.ท่านั่ง, 1,2 
ต.ทะนง 

 

27 มีค.62 -ประชาสัมพันธ์ฟาร์มบุ๊ค,การเปิดจุดรับซื้อ
ข้าวโพดฯ 

สร้างการรับรู้แก่เกษตรกร เกษตรกร 55 ราย 1,7 ต.วัดขวาง, 2,3,10 ต.ทา่ขม้ิน
,7,9 ต.โพทะเล 

 

28 มีค.62 ประชาสัมพันธ์ฟาร์มบุ๊ค,การเปิดจุดรับซื้อ
ข้าวโพดฯ 

-สร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกร เกษตรกร 25 ราย 4,5 ต.วัดขวาง , 3,4,5 ต.ทะนง  

29 มีค62 -จัดเวทีชุมชนแปลงใหญ่ข้าว -จัดเวทีชุมชนแปลงใหญ่ข้าว -2 กลุ่ม/100 ราย ม.9 ต.ท้ายน้ า  
 -ประชุม MM -ประชุมประจ าเดือนเกษตรอ าเภอฯ กษอ. -สนง.เกษตรจังหวัดฯ  
      

 

                                                                                                                                                                         ลงชือ่....สุพจน์....บุศยาจารย์.............. 

                                                                                                                                                                                    (นายสุพจน์  บุศยาจารย์) 

                                                                                                                                                                                       เกษตรอ าเภอโพทะเล 

 

 

 

 

 


