
วันที่ วัน เวลา กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ บุคคลเป้าหมาย
จ านวน 
(คน)

สถานที่ด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ

1 พฤ

2 ศ 9.00 - 12.00 น. ติดตามการด าเนินโครงการ 1 อ าเภอ 1 แปลงเกษตรอจัฉริยะ เกษตรกร 1 ม. 7 ต. เสาไห ้อ.เสาไห ้จ. สระบรีุ ก.อารักขาพชื

3 ส

4 อา

5 จ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ) 

08.30 น.
เข้าร่วมจดัอบรม โครงการส่งเสริมการใช้เคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร
กจิกรรมส่งเสริมการใช้เคร่ืองจกัรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร

จนท.อ าเภอ/จงัหวัด 
จนท.ศูนย์ส่งเสริมและ
พฒันาอาชีพการเกษตร 
จงัหวัดลพบรีุ เกษตรกร

28
ที่ท าการแปลงใหญ่ข้าวต าบลบา้น
ล า หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นล า อ าเภอ
วิหารแดง จงัหวัดสระบรีุ

ก.ส่งเสริมและ
พฒันาการผลิต

9.00 - 12.00 น. ติดตามการด าเนินโครงการ 1 อ าเภอ 1 แปลงเกษตรอจัฉริยะ เกษตรกร 1 ม. 7 ต. เสาไห ้อ.เสาไห ้จ. สระบรีุ ก.อารักขาพชื

7 พ 8.30 - 16.30 น. ถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร เกษตรกร 10
ม. 3 ต.เขาดินพฒันา อ.เฉลิมพระ
เกยีรติฯ จ.สระบรีุ

ก.อารักขาพชื

8.30 - 16.30 น.
ติดตามการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลง
ศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมี

เกษตรกร 20 อ.เมืองสระบรีุ จ.สระบรีุ ก.อารักขาพชื

8.00 - 16.30 น. อบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ใหเ้ปน็ YSF เวทีที่ 1 เกษตรกร 40
หอ้งประชุมศูนย์หม่อไหมเฉลิมพระ
เกยีรติ จ.สระบรีุ

ก.ส่งเสริมและ
พฒันาเกษตรกร

08.30 น.
เข้าร่วมจดัอบรม โครงการส่งเสริมการใช้เคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร
กจิกรรมส่งเสริมการใช้เคร่ืองจกัรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร

จนท.อ าเภอ/จงัหวัด 
จนท.ศูนย์ส่งเสริมและ
พฒันาอาชีพการเกษตร 
จงัหวัดลพบรีุ เกษตรกร

28
กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวต าบลโคกแย้ 
หมู่ 15 ต าบลโคกแย้ อ าเภอหนอง
แค จงัหวัดสระบรีุ

ก.ส่งเสริมและ
พฒันาการผลิต

8.30 - 16.30 น.
ติดตามการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลง
ศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมี

เกษตรกร 20 อ.หนองแค จ.สระบรีุ ก.อารักขาพชื

8.00 - 16.30 อบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ใหเ้ปน็ YSF เวทีที่ 1 เกษตรกร 40
วาสนา เมล่อนฟาร์ม อ.หนองแค 
จ.สระบรีุ

ก.ส่งเสริมและ
พฒันาเกษตรกร

10 ส
11 อา
12 จ วันหยดุชดเชยวันรฐัธรรมนูญ

13 อ 8.30 - 16.30 น.
อบรบใหค้วามรู้การปลูกพชืทางเลือกใหม่ (Agri-map)

เกษตรกร 10
ศาลา S M L หมู่ 5               
ต าบลท่ามะปราง อ าเภอแกง่คอย 
จงัหวัดสระบรีุ

ก.ยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ

8.30 - 16.30 น.
อบรมใหค้วามรู้การปลูกพชืทางเลือกใหม่ (Agri-map) 

เกษตรกร 10
ศาลา S M L หมู่ 5               
ต าบลท่ามะปราง อ าเภอแกง่คอย 
จงัหวัดสระบรีุ

ก.ยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ

8.30 - 16.30 น. ถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร เกษตรกร 10
ม. 3 ต.เขาดินพฒันา อ.เฉลิมพระ
เกยีรติฯ จ.สระบรีุ

ก.อารักขาพชื

09.30 น.
การติดตามและประเมินผล โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ ป ี2566

จนท.อ าเภอ/จงัหวัด 
เกษตรกร

10
แปลงใหญ่ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ต าบล
นายาว อ าเภอพระพทุธบาท

ก.ส่งเสริมและ
พฒันาการผลิต

13.00 น.
การติดตามและประเมินผล โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ ป ี2566

จนท.อ าเภอ/จงัหวัด 
เกษตรกร

10
แปลงใหญ่พชืผักต าบลเขาดิน 
อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัด
สระบรีุ

ก.ส่งเสริมและ
พฒันาการผลิต

9.00 - 12.00 น. ร่วมงาน หน่วยบ าบดัทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมใหป้ระชาชน เกษตรกร 100 อ.มวกเหล็ก ก.อารักขาพชื

16 ศ

17 ส

18 อา

15 พฤ

14 พ

แผนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจ าเดือนธันวาคม 2565
 สังกัดส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุร ี

6 อ

8 พฤ

9 ศ



วันที่ วัน เวลา กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ บุคคลเป้าหมาย
จ านวน 
(คน)

สถานที่ด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจ าเดือนธันวาคม 2565
 สังกัดส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุร ี

19 จ 08.30 น.
เข้าร่วมจดัอบรม โครงการพฒันาพืน้ที่เขื่อนปา่สักชลสิทธ์ิ จงัหวัด
สระบรีุ ป ี2566

จนท.อ าเภอ/จงัหวัด 
จนท.ศูนย์ส่งเสริมและ
พฒันาอาชีพการเกษตร 
จงัหวัดลพบรีุ เกษตรกร

52
เทศบาลต าบลหวัปลวก อ าเภอเสา
ไห้

ก.ส่งเสริมและ
พฒันาการผลิต

19 จ 8.30 - 16.30 น. ศึกษาดูงานการปลูกพชืทางเลืกใหม่ (Agri-map) เกษตรกร 10
ณ สวนปนัสุข ต าบลท่าคล้อ 
อ าเภอแกง่คอย

ก.ยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ

8.30 - 16.30 น.
ติดตามการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลง
ศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมี

เกษตรกร 20 อ.พระพทุธบาท จ.สระบรีุ ก.อารักขาพชื

8.30 - 16.30 น. อบรมใหค้วามรู้การปลูกพชืทางเลือกใหม่ (Agri-map) เกษตรกร 10
ศาลา S M L หมู่ 5            
ต าบลท่ามะปราง อ าเภอแกง่คอย 
จงัหวัดสระบรีุ

ก.ยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ

08.30 น.
การติดตามและประเมินผล โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ ป ี2566

จนท.อ าเภอ/จงัหวัด 
เกษตรกร

10
แปลงใหญ่มันส าปะหลังต าบลค า
พราน  อ าเภอวังม่วง

ก.ส่งเสริมและ
พฒันาการผลิต

8.30 - 16.30 น.
รวมประชุมเชิงปฏิบติัการส าหรับเจา้หน้าที่ผ้รับผิดชอบโครงการ
ส่งเสริมการเพิม่ประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา

จนท.จงัหวัด 72
โรงแรม เดอะ คาวาริ คาซ่าฯ 
จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก.ส่งเสริมและ
พฒันาการผลิต

22 พฤ 8.30 - 16.30 น.
รวมประชุมเชิงปฏิบติัการส าหรับเจา้หน้าที่ผ้รับผิดชอบโครงการ
ส่งเสริมการเพิม่ประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา

จนท.จงัหวัด 72
โรงแรม เดอะ คาวาริ คาซ่าฯ 
จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก.ส่งเสริมและ
พฒันาการผลิต

23 ศ  09.30 น. ประชุม สนง. กษจ. ประจ าเดือน กษจ./หนก./จนท. 22 ส านักงานเกษตรจงัหวัดสระบรีุ
ยุทธศาสตร์และ

สารสนเทศ

24 ส
25 อา

26 จ 8.30 - 16.30 น.
ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการส าหรับเจา้หน้าที่ผ้รับผิดชอบโครงการ
ส่งเสริมการเพิม่ประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา

จนท.จงัหวัด/เกษตรกร 118
โรงแรม เดอะ คาวาริ คาซ่าฯ 
จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก.ส่งเสริมและ
พฒันาการผลิต

8.30 - 16.30 น.
ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการส าหรับเจา้หน้าที่ผ้รับผิดชอบโครงการ
ส่งเสริมการเพิม่ประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา

จนท.จงัหวัด/เกษตรกร 118
โรงแรม เดอะ คาวาริ คาซ่าฯ 
จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก.ส่งเสริมและ
พฒันาการผลิต

08.30 น.
การติดตามและประเมินผล โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ ป ี2566

จนท.อ าเภอ/จงัหวัด 
เกษตรกร

10
ผู้ปลูกมันส าปะหลังแบบแปลงใหญ่
ต าบลล าสมพงุ  อ าเภอหมวกเหล็ก

กลุ่มส่งเสริม
และพฒันาการ

ผลิต

8.00 - 16.30 อบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ใหเ้ปน็ YSF เวทีที่ 2 เกษตรกร 40
หอ้งประชุมศูนย์หม่อนไหมเฉลิม
พระเกยีรติ จ.สระบรีุ

ก.ส่งเสริมและ
พฒันาเกษตรกร

8.30 - 16.30 น.
ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการส าหรับเจา้หน้าที่ผ้รับผิดชอบโครงการ
ส่งเสริมการเพิม่ประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา

จนท.จงัหวัด/เกษตรกร 118
โรงแรม เดอะ คาวาริ คาซ่าฯ 
จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก.ส่งเสริมและ
พฒันาการผลิต

8.00 - 16.30 อบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ใหเ้ปน็ YSF เวทีที่ 2 เกษตรกร 40
ศูนย์บม่เพาะเกษตรกรรุ่นใหม่
จงัหวัดสระบรีุ อ.หนองแค จ.สระบรีุ

ก.ส่งเสริมและ
พฒันาเกษตรกร

29 พฤ  09.30 น. ประชุม กษอ. ประจ าเดือน กษจ./หนก./กษอ. 20 ส านักงานเกษตรจงัหวัดสระบรีุ
ยุทธศาสตร์และ

สารสนเทศ

30 ศ วันหยดุพิเศษ
31 ส

28 พ

21 พ

27 อ

อ20


