แผนปฏิบัติงานประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๕7
สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
วัน เดือน ปี
1 พฤษภาคม 2557

2 พฤษภาคม 2557

6 พฤษภาคม 2557

7 พฤษภาคม 2557

8 พฤษภาคม 2557

12 พฤษภาคม 2557

กิจกรรม

สถานที่

การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด

วสช.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองเขื่อนช้าง
ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี (เช้า)
วสช.โรงสีข้าวชุมชนบ้านโคกช้าง ต.หนองแซง
อ.หนองแซง จ.สระบุรี (บ่าย)
1. การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด วสช.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขนมไทยบ้านหมาก
ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี (บ่าย)
2. นํากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักฯ ต.บ้านหลวงศึกษา ณ ตลาดศรีเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
ดูงานตลาดผักและผลไม้
1. การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด วสช.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนทอง ต.ดงตะงาว
อ.ดอนพุด จ.สระบุรี (เช้า)
วสช.บ้านโปร่งหัวถนน ต.บ้านโปร่ง อ.หนองโดน
จ.สระบุรี (บ่าย)
2. จัดอบรมเสวนาการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร อ.หนองโดน จ.สระบุรี
สู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสารเคมี
1. การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด วสช.กลุ่มแม่บ้านแปรรูปเผือกหอม ต.หรเทพ
อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี (เช้า)
วสช.ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
ตําบลหนองแก ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท
จ.สระบุรี (บ่าย)
2. ประธานและสมาชิก ศจช. ไปศึกษาดูงาน
จ.ชัยนาท
ศูนย์บริหารศัตรูพืช
3. อบรมเกษตรกร (GAP แบบกลุ่ม)
วสช.กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ไร้สารพิษ ต.ธารเกษม
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
1. การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด วสช.กลุ่มขยายพันธุ์ข้าวชุมชนตําบลเจริญธรรม
ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี (เช้า)
วสช.อัญมณีแห่งศรีราม ต.โพนทอง อ.หนองแค
จ.สระบุรี (บ่าย)
2. จัดอบรมเสวนาการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
สู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสารเคมี
3. อบรมเกษตรกรรับรองอาเซียน GAP
ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
4. อบรมและศึกษาดูงานโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (โลจิสติกส์)
ปี 2557 (วสช.พืชผัก ต.เขาดินพัฒนา
อ.เฉลิมพระเกียรติฯ
การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด

โรงงานผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐาน GMP
ต.โคกสว่าง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
วสช.กลุ่มมะม่วง ต.เขาดินพัฒนา
อ.เฉลิมพระเกียรติฯ จ.สระบุรี (เช้า)
วสช.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองผักบุ้ง
ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (บ่าย)

ผู้รับผิดชอบ
ศิริทรัพย์

ศิริทรัพย์
โกสินทร์
ศิริทรัพย์

กลุ่มอารักขาพืช
ศิริทรัพย์

กลุ่มอารักขาพืช
โกสินทร์
ศิริทรัพย์

กลุ่มอารักขาพืช
กลุ่มส่งเสริมฯ
การผลิต
โกสินทร์

ศิริทรัพย์

- 2 วัน เดือน ปี
14 พฤษภาคม 2557

14-16 พฤษภาคม 2557

15 พฤษภาคม 2557
19 พฤษภาคม 2557

20 พฤษภาคม 2557

21 พฤษภาคม 2557
22 พฤษภาคม 2557
23 พฤษภาคม 2557

กิจกรรม
1. การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด

2. อบรมเกษตรกร (GAP แบบกลุ่ม)
1. จัดอบรมโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตร
ปลอดภัย (น้ําผึ้ง)
2. อบรม Young Smart Farmer
(อําเภอละ 2 คน)
1. อบรมเกษตรกร (GAP แบบกลุ่ม)
2. ประกวดเว็บไซต์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1
1. อบรมให้ความรู้การตรวจสารเคมีตกค้างใน
ผลผลิตเกษตร
2. เตรียมจัดงานคลินิกเกษตรฯ

สถานที่
วสช.บ้านหนองบอน ต.วังม่วง อ.วังม่วง
จ.สระบุรี (เช้า)
วสช.กลุ่มอาชีพเสริมทํารากไม้บ้านหนองเอี่ยวใน
ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (บ่าย)
สํานักงานเกษตรอําเภอแก่งคอย , วสช.บ้านป่า
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ศิริทรัพย์

ไร่พฤกษาประดับ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

กฤตยา

วสช.กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ไร้สารพิษ ต.ธารเกษม
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
ห้องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัด
อ.หนองแซง จ.สระบุรี

โกสินทร์

ต.ลําสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

1. หน่วยบําบัดทุกข์บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

2. อบรมให้ความรู้การตรวจสารเคมีตกค้างใน
ผลผลิตเกษตร
3. งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

4. อบรมเกษตรกร (GAP แบบกลุ่ม)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ (DW) รวมสาย

สํานักงานเกษตรอําเภอแก่งคอย , วสช.บ้านป่า
ห้องประชุมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ
สระบุรี
อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

อมรมให้ความรู้การตรวจหาสารเคมีตกค้างใน
ผลผลิตเกษตร
1. ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

26 พฤษภาคม 2557

2. อบรมให้ความรู้การตรวจหาสารเคมีตกค้างใน
ผลผลิตเกษตร
1. ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

27 พฤษภาคม 2557

2. อบรมให้ความรู้การตรวจหาสารเคมีตกค้างใน
ผลผลิตเกษตร
ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

ผู้รับผิดชอบ

ต.ลําสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

โกสินทร์
กลุ่มอารักขาพืช

ปวรรณพัสตร์
กลุ่มอารักขาพืช
กลุ่มส่งเสริมฯ
การผลิต
กลุ่มส่งเสริมฯ
เกษตรกร/
กลุ่มอารักขาพืช
กลุ่มอารักขาพืช
กลุ่มส่งเสริมฯ
การผลิต
โกสินทร์
ลัดดา
กลุ่มอารักขาพืช
ทีมนิเทศที่ 1
ทีมนิเทศที่ 2

อ.หนองแค
อ.เมืองสระบุรี (เช้า)
อ.เฉลิมพระเกียรติฯ (บ่าย)
อ.บ้านหมอ
อ.แก่งคอย
อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

ทีมนิเทศที่ 3
ทีมนิเทศที่ 4
กลุ่มอารักขาพืช

อ.พระพุทธบาท
อ. หนองแซง
อ.วิหารแดง
อ.เสาไห้
อ.หนองโดน

ทีมนิเทศที่ 1
ทีมนิเทศที่ 2
ทีมนิเทศที่ 3
ทีมนิเทศที่ 4
กลุ่มอารักขาพืช

อ.วังม่วง
อ.มวกเหล็ก
อ.หนองโดน
อ.ดอนพุด

ทีมนิเทศที่ 1
ทีมนิเทศที่ 2
ทีมนิเทศที่ 3
ทีมนิเทศที่ 4

- 3 วัน เดือน ปี
28 พฤษภาคม 2557
29 พฤษภาคม 2557

30 พฤษภาคม 2557

กิจกรรม
อบรมเกษตรกรโครงการกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 1 (เมืองสระบุรี เสาไห้ หนองแซง
แก่งคอย หนองแค และเฉลิมพระเกียรติฯ)
1. อบรมเกษตรกรโครงการกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 1 (พระพุทธบาท บ้านหมอ หนองโดน
และดอนพุด)
2. ประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดประจําเดือน
ประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

อบจ. (หลังเก่า)

นฤมล

เทศบาลตําบลพุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

นฤมล

ห้องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัด
ห้องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัด

ปวรรณพัสตร์
ปวรรณพัสตร์

