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รายงานการประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ครั้งท่ี 8/2566 

วันจันทร์ท่ี 21 พฤศจิกายน 256๕ เวลา 09.0๐ น. 
ณ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 

 
1.รายนามผู้มาประชุม 
 1. นายกิตินันท์  คงเพชร  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ประธาน 

2. น.ส.เกษราภรณ์ เข็มขาว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
3. น.ส.สาลินี  อยู่สุข  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

 4. นางศิรดา  พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  เลขาฯ 

๒.รายนามผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี - 

 
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 การด าเนินโครงการตามตัวช้ีวัด คร้ังที่ 1 ขอให้ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ และตามระเบียบ    

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ คร้ังที่ 7/2566 
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 256๕ เวลา 09.0๐ น. 
ณ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
มติท่ีประชุม   รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 
- ไม่มี เร่ืองสืบเนื่อง – 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

4.1 แผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2566 รายอ าเภอ 

/ มติที่ ... 
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มติท่ีประชุม   รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1 แผนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรของกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ประจ าเดือนธัน วาคม 

2565 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบและถือปฏิบัติ 
 
 
 

มวกเหล็ก 29 พฤศจิกายน 2565 มันส าปะหลัง ศูนย์เครือข่าย ศพก. ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 1 ต าบลล าสมพุง อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ข้าว

ข้าว

ข้าว

ข้าว

หนองโดน 20 ธันวาคม 2565 ข้าว องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง อ าเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

มันส าปะหลัง

ข้าว ศพก.อ าเภอหนองแค ต าบลห้วยขมิ้น  อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ข้าว

ข้าว

เมืองสระบุรี 23  ธันวาคม 2565 ข้าว ศพก.อ าเภอเมืองสระบุรี หมู่ 3 ต าบลหนองยาว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

พระพุทธบาท 27  ธันวาคม 2565 ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ศพก.อ าเภอพระพุทธบาท  ต าบลธารเกษม อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

วิหารแดง 28 ธันวาคม 2565 ข้าว ศูนย์เรียนรู้เห็ดครบวงจรบ้านคลองไทร  จังหวัดสระบุรี

สินค้าหลัก

หนองแค 21 ธันวาคม .2565

แก่งคอย 7 ธันวาคม 2565 วิสาหกิจชมุชนกลุ่มท านาแปลงใหญ่ข้าวบ้านเขาแย้ หมู่ 4 ต าบลห้วยแห้ง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (ศพก.

เครือข่าย)ศูนย์จัดการศัตรูพืชชมุชนต าบลดอนพุด อ าเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

อ าเภอ วัน/เดือน/ปี จัดงาน สถานท่ีจัดงาน

บ้านหมอ 22  ธันวาคม 2565 ศพก.อ าเภอบ้านหมอ หมู่ 4 ต าบลบางโขมด อ าเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี

เสาไห้  16 ธันวาคม 2565

วังม่วง 20 ธันวาคม 2565 วิสาหกิจชมุชนแปลงใหญ่มันส าปะหลัง ต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

ศพก.อ าเภอเฉลิมพระเกียรติฯ  หมู่ 1 ต าบลผ้ึงรวง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาโมเดล (ศพก. เครือข่าย) 

หมู่ที่ 8 ต าบลม่วงงาม อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

หนองแซง 21 ธันวาคม 2565 ศพก.อ าเภอหนองแซง ต าบลโคกสะอาด อ าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

ดอนพุด 9 ธันวาคม 2565

เฉลิมพระเกียรติ 14 ธันวาคม 2565

วันท่ี วัน เวลา กิจกรรม/งานท่ีปฏิบัติ บุคคลเป้าหมาย
จ านวน 
(คน)

สถานท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

13 อ 08.30 - 16.30 น. อบรมให้ความรู้การปลูกพืชทางเลือกใหม ่(Agri - Map) เกษตรกร 10
ศาลา SM L  ม.5 ต.ท่ามะปราง
 ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.
สระบุรี

ยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ

08.30 - 16.30 น. อบรมให้ความรู้การปลูกพืชทางเลือกใหม ่(Agri - Map) เกษตรกร 10
ศาลา SM L  ม.5 ต.ท่ามะปราง
 ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.
สระบุรี

ยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ

19 จ 08.30 - 16.30 น. ศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม ่(Agri - Map) เกษตรกร 10
สวนปันสุข ต.ท่าคล้อ อ.แก่ง
คอย จ.สระบุรี

ยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ

20 อ 08.30 - 16.30 น. อบรมให้ความรู้การปลูกพืชทางเลือกใหม ่(Agri - Map) เกษตรกร 10
ศาลา SM L  ม.5 ต.ท่ามะปราง
 ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.
สระบุรี

ยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ

23 ศ  09.30 น. ประชุม สนง. กษจ. ประจ าเดือน กษจ./หนก./จนท. 22 ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
ยุทธศาสตร์

และสารสนเทศ

29 พฤ  09.30 น. ประชุม กษอ. ประจ าเดือน กษจ./หนก./กษอ. 20 ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
ยุทธศาสตร์

และสารสนเทศ

14 พ

แผนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจ าเดือนธันวาคม 2565
 สังกัดกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ   

- ไม่มี เร่ืองอ่ืน ๆ  – 

ปิดประชุม เวลา 10.0๐ น.  

 

 
 

            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

   (นางศิรดา พงษ์ไพบูลย์) 
                            นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

 

 

 

             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    (นายกิตินันท์  คงเพชร) 
                             หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 


