
วันที ่ วัน เวลา กิจกรรม/งานทีป่ฏิบัติ บุคคลเป้าหมาย
จ านวน 
(คน)

สถานทีด่ าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

1 ศ
2 ส
3 อา

4 จ
08.00 - 
16.30 น.

ติดตามการด าเนินงาน
วิสาหกิจชุมชน

สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 3 อ. วังม่วง กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร

9.00 - 
16.00 น.

ด าเนินการคัดสรร กิจกรรม
พัฒนาชุมชนดีเด่น จงัหวัด
สระบุรี คัดเลือกหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น
เป็นสุข และกิจกรรมพัฒนา
ชุมชนดีเด่น

กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต

08.00 - 
16.30 น.

สัมมนาเครือข่ายศูนย์จดัการ
ศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ระดับ
เขต คร้ังที ่2 (Zoom)

เกษตรกร ศจช./จนท. 25 ศจช.ต าบลหวัปลวก อารักขาพืช

9.00 - 
16.00 น.

ด าเนินการคัดสรร กิจกรรม
พัฒนาชุมชนดีเด่น จงัหวัด
สระบุรี คัดเลือกหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น
เป็นสุข และกิจกรรมพัฒนา
ชุมชนดีเด่น

กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต

08.00 - 
16.30 น.

ติดตามโรคแมลงศัตรูพืช 
ประเมิน จดัชั้น ศจช. และ 
ศดปช.

เกษตรกร/จนท. 10 อ.เสาไห ้และ อ.บ้านหมอ อารักขาพืช

08.30 - 
16.30 น.

สัมมนาคณะกรรมการ
อาสาสมัครเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

ผู้รับผิดชอบงานอกม.
ระดับจงัหวัด, 
ประธานอกม.ระดับ
จงัหวัด

2 โรงแรมทีเค พาเลซฯ กทม. กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร  

(นุชนาถ)

5 อ

 สังกัดส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุร ีเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

6 พ



วันที ่ วัน เวลา กิจกรรม/งานทีป่ฏิบัติ บุคคลเป้าหมาย
จ านวน 
(คน)

สถานทีด่ าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

 สังกัดส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุร ีเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

9.00 - 
16.00 น.

สรุปผลการคัดสรร กิจกรรม
พัฒนาชุมชนดีเด่น จงัหวัด
สระบุรี คัดเลือกหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น
เป็นสุข และกิจกรรมพัฒนา
ชุมชนดีเด่น

หอ้งประชุมส านักงานพัฒนาชุมชน
จงัหวัด

กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต

9.00 - 
16.00 น.

ติดตามการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการผลิต
กิจกรรม ส่งเสริมการปลูก
พืชหลากหลายฤดูนาปรัง

เกษตรกรอ าเภอหนอง
โดน และอ าเภอดอน
พุด

10 อ.หนองโดน และอ.ดอนพุด
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต

08.00 - 
16.30 น.

ติดตามโรคแมลงศัตรูพืช 
ประเมิน จดัชั้น ศจช. และ 
ศดปช.

เกษตรกร/จนท. 10 อ.เมือง และ อ.วิหารแดง อารักขาพืช

08.30 - 
16.30 น.

สัมมนาคณะกรรมการ
อาสาสมัครเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

ผู้รับผิดชอบงานอกม.
ระดับจงัหวัด, 
ประธานอกม.ระดับ
จงัหวัด

2 โรงแรมทีเค พาเลซฯ กทม. กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร  

(นุชนาถ)

9.00 - 
16.00 น.

ติดตามการด าเนินงาน 
โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่ม
เกษตรทฤษฎีใหม่

เกษตรกรต้นแบบ แปลงเรียนรู้ อ.หนองแค
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต

08.00 - 
16.30 น.

ติดตามโรคแมลงศัตรูพืช 
ประเมิน จดัชั้น ศจช. และ 
ศดปช.

เกษตรกร/จนท. 10
      อ.พระพุทธบาท                

และ อ.เฉลิมพระเกียรติ
อารักขาพืช

08.30 - 
16.30 น.

สัมมนาคณะกรรมการ
อาสาสมัครเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

ผู้รับผิดชอบงานอกม.
ระดับจงัหวัด, 
ประธานอกม.ระดับ
จงัหวัด

2 โรงแรมทีเค พาเลซฯ กทม. กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร  

(นุชนาถ)

9 ส
10 อา

9.00 - 
16.00 น.

ติดตามการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมการเพิม่
ประสิทธิภาพการใช้น้ าใน

ระดับไร่นา

เกษตรกรเจา้ของ
แปลงเรียนรู้

1 แปลงเรียนรู้ อ.เฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต

08.30 - 
16.30 น.

ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง, 
การด าเนินงานกลุ่ม

เกษตรกรในพืน้ที่ 3 อ. พระพุทธบาท กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร

8 ศ

11 จ

7 พฤ



วันที ่ วัน เวลา กิจกรรม/งานทีป่ฏิบัติ บุคคลเป้าหมาย
จ านวน 
(คน)

สถานทีด่ าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

 สังกัดส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุร ีเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

9.00 - 
16.00 น.

ติดตามการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาพืน้ทีเ่ขื่อน
ป่าสักชลสิทธ์ิ (จงัหวัด
สระบุรี) และโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพือ่
แก้ไขปัญหาทีดิ่นท ากินของ
เกษตรกร

เกษตรกรเจา้ของ
แปลงเรียนรู้

2 แปลงเรียนรู้ อ.พระพุทธบาท
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต

08.00 - 
16.30 น.

ติดตามโรคแมลงศัตรูพืช 
ประเมิน จดัชั้น ศจช. และ 
ศดปช.

เกษตรกร/จนท. 10
           อ.หนองแค               

และ อ.หนองแซง
อารักขาพืช

08.30 - 
16.30 น.

ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง, 
การด าเนินงานกลุ่ม

เกษตรกรในพืน้ที่ 3 อ. เฉลิมพระเกียรติฯ กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร

13 พ วันอาสาฬหบูชา

14 พฤ วันเข้าพรรษา

15 ศ วันหยุดราชการกรณีพิเศษ ประจ าปี 2565
16 ส
17 อา

9.00 - 
16.00 น. ประเมิน ศพก. ประธาน ศพก. ศพก. อ.มวกเหล็ก, อ.วังม่วง

กลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ

9.00 - 
16.00 น.

ยกระดับแหล่งท่องเทีย่วเชิง
เกษตรใหไ้ด้มาตรฐาน
(ประเมินแหล่งท่องเทีย่ว)

วิสาหกจิชุมชนกลุ่ม
เกษตรกรรุ่นใหม่ไร้
สารพิษ ต.ธารเกษม

10
วสช.กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ไร้สารพิษ

 ต.ธารเกษม

กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร

9.00 - 
16.00 น. ประเมิน ศพก. ประธาน ศพก.

ศพก. อ.วิหารแดง, อ. หนองแค, อ.
หนองแซง,อ. เมืองสระบุรี

กลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ

9.00 - 
16.00 น.

ติดตามการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการผลิต
กิจกรรม ส่งเสริมการปลูก
พืชหลากหลายฤดูนาปรัง

เกษตรกรอ าเภอหนอง
โดน

7 อ.หนองโดน
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต

9.00 - 
16.00 น.

ยกระดับแหล่งท่องเทีย่วเชิง
เกษตรใหไ้ด้มาตรฐาน
(ประเมินแหล่งท่องเทีย่ว)

วิสาหกิจชุมชนโคกหนองนาต าบลม่วงงาม10 วสช.โคกหนองนาต าบลม่วงงาม

กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร

จ

อ

อ12

19

18



วันที ่ วัน เวลา กิจกรรม/งานทีป่ฏิบัติ บุคคลเป้าหมาย
จ านวน 
(คน)

สถานทีด่ าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

 สังกัดส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุร ีเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

9.00 - 
16.00 น. ประเมิน ศพก. ประธาน ศพก.

ศพก. อ.ดอนพุด, อ.บ้านหมอ, อ.
หนองโดน, อ.พระพุทธบาท

กลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ

9.00 - 
16.00 น.

ยกระดับแหล่งท่องเทีย่วเชิง
เกษตรใหไ้ด้มาตรฐาน
(ประเมินแหล่งท่องเทีย่ว)

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ทอผ้าเช็ดเท้าบ้าน
คลองหวัช้าง

10
วสช.กลุ่มทอผ้าเช็ดเท้าบ้านคลอง

หวัช้าง

กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร

press tour ส่ือมวลชน/จนท. 25 อ าเภอมวกเหล็ก
กลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ

9.00 - 
16.00 น.

ยกระดับแหล่งท่องเทีย่วเชิง
เกษตรใหไ้ด้มาตรฐาน
(ประเมินแหล่งท่องเทีย่ว)

วิสาหกิจชุมชน
พอเพียงอย่างฟาร์ม
ไม่ต้ังใจ

10 วสช. พอเพียงอย่างฟาร์มไม่ต้ังใจ

กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร

9.00 - 
16.00 น. ประเมิน ศพก. ประธาน ศพก.

ศพก. อ.แก่งคอย, อ.เฉลิมพระ
เกียรติฯ, อ.เสาไห้

กลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ

9.00 - 
16.30 น.

งานรณรงค์ส่งเสริมการผลิต
และใช้ปุย๋อินทรีย์และวัสดุ
อินทรีย์

เกษตรกร 50
         ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน    

อ.บ้านหมอ
อารักขาพืช

9.00 - 
16.00 น.

ยกระดับแหล่งท่องเทีย่วเชิง
เกษตรใหไ้ด้มาตรฐาน
(ประเมินแหล่งท่องเทีย่ว)

วิสาหกิจชุมชนฟาร์ม
เหด็บ้านดงน้ าฉ่า

10 วสช.ฟาร์มเหด็บ้านดงน้ าฉ่า

กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร

23 ส
24 อา

 09.30 น.
ประชุม สนง. กษจ. 
ประจ าเดือน

กษจ./หนก./จนท. 28 ส านักงานเกษตรจงัหวัดสระบุรี
กลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ

08.00 - 
16 30.

เตรียมสถานที ่จดังาน
โครงการคลินิกเกษตร
เคล่ือนทีใ่นพระราชานุ
เคราะห ์สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร

เกษตรกร วัดหนองยาวใต้ อ าเภอเมืองสระบุรี
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต

20 พ

21 พฤ

25 จ

22 ศ



วันที ่ วัน เวลา กิจกรรม/งานทีป่ฏิบัติ บุคคลเป้าหมาย
จ านวน 
(คน)

สถานทีด่ าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

 สังกัดส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุร ีเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

08.00 - 
16 30.

โครงการคลินิกเกษตร
เคล่ือนทีใ่นพระราชานุ
เคราะห ์สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร

เกษตรกร 100 วัดหนองยาวใต้ อ าเภอเมืองสระบุรี
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต

09.00 น -
 16 30.

ติดตามงานโครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี
 2565 (เบิกแทนกรมการ
ข้าว) และโครงการส่งเสริม
การปลูกพืชหลากหลายฤดู
นาปรัง ปี 2565

เกษตรกร/จนท.
ส านักงานเกษตรจงัหวัดสระบุรี/

ศพก.อ าเภอหนองโดน
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต

27 พ  09.30 น. ประชุม กษอ. ประจ าเดือน กษจ./หนก. 20 ส านักงานเกษตรจงัหวัดสระบุรี
กลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ

28 พฤ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

29 ศ วันหยุดราชการกรณีพิเศษ ประจ าปี 2565
30 ส
31 อา

26 อ


