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รายงานการประชุม 
การประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานด้านอารักขาพืชประจำสัปดาห ์คร้ังที่ 2   

ปีงบประมาณ 2566 
วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 15.30 น. 

ณ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
........................................ 

 
ผู้เข้าประชุม 
1. นายปรีชา พุทธิโชติ  หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช    ประธานการประชุม 
2. นางสาวจิตรลดา แก้วคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  
3. นางสาวเบญญทิพย์ ส้มม่วง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
4. นางสาวมัณฑณา พานนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เร่ิมประชุมเวลา  15.30 น. 
  นายปรีชา พุทธิโชติ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ทำหน้าท่ีประธาน กล่าวเปิดการประชุมและ
ดำเนินการตามระเบียบวาระประชุมต่างๆ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     ประธาน แจ้งว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (โครงการตามตัวช้ีวัด) ครั้งท่ี 1 ซึ่งมีโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มอารักขาพืช จำนวน 4 โครงการ 
ได้แก่ 
     1. โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการ
เกษตร กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มอบให้ผู้รับผิดชอบงาน 
ศจช. เป็นผู้ดำเนินงาน ได้แก่ นางสาวมัณฑณา พานนา 

   2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม พัฒนาศูนย์
เครือข่าย (ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)) มอบให้ผู้รับผิดชอบงาน 
ศจช. ศดปช. และแปลงติดตามสถานการณ์ เป็นผู้ดำเนินงาน ดังนี้ 

       2.1 นางสาวมัณฑณา พานนา รับผิดชอบกิจกรรมท่ี 5.1.1 - 5.1.3 และ 5.1.6 - 5.1.7  
       2.2 นางสาวจิตรลดา แก้วคำ รับผิดชอบกิจกรรมท่ี 5.1.4 - 5.1.5 และ 5.4 
       2.3 นางสาวเบญญทิพย์ ส้มม่วง รับผิดชอบกิจกรรมท่ี 5.2 และ 5.3 
       (รายละเอียดกิจกรรมตามเอกสารแนบ 1) 

       3. โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นท่ีการเกษตร ส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นท่ี
การเกษตร ยังไม่มีงบประมาณจัดสรรในครั้งท่ี 1 มอบหมายให้ นางสาวเบญญทิพย์ ส้มม่วง ประสานงาน
สอบถามข้อมูล 

   4. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นโครงการใหม่รอให้เกษตรจังหวัดพิจารณา 

   จากนั้นมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คู่มือโครงการฯ และแบบเสนอโครงการฯ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

/ระเบียบวาระท่ี 2… 
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ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่แล้ว 
     ประธานกลาวเปดการประชุม และขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมวางแผนการ
ขับเคล่ือนงานด้านอารักขาพืชประจำสัปดาห์ ครั้งท่ี 1 ปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2565 

มติทีป่ระชุม รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

   - ไม่มีเรื่องสืบเนื่อง - 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

     - ไม่มี - 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 

     5.1 พื้นท่ีดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทน
สารเคมีทางการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
           นางสาวมัณฑณา พานนา แจ้งว่า คู่มือโครงการฯ กำหนดเป้าหมายเกษตรกร             
จำนวน 60 ราย พื้นท่ี 120 ไร่ ขอให้ท่ีประชุมร่วมพิจารณาพื้นท่ีดำเนินการ 

ข้อเสนอ ประธาน เสนอให้แบ่งพื้นท่ีดำเนินการเป็น 3 อำเภอ เกษตรกร อำเภอละ 20 ราย          
  ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณา เสนอพื้นท่ีดำเนินการ ในอำเภอหนองแค เมืองสระบุรี และ                  
พระพุทธบาท ชนิด พืชผัก        

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

     5.2 พื้นท่ีดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
กิจกรรมพัฒนา ศจช.ต้นแบบด้านการจัดการศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามกระบวนการโรงเรียน
เกษตรกร จำนวน 1 ศูนย์  

ข้อเสนอ  นางสาวมัณฑณา พานนา เสนอดำเนินการในพื้นท่ี ศจช.ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุรี ชนิดพืช พืชผัก 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

     5.3 พื้นท่ีดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
กิจกรรม สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศดปช. เครือข่าย จำนวน 5 ศูนย์ 

ข้อเสนอ นางสาวเบญญทิพย์ ส้มม่วง เสนอว่า พิจารณาพื้นท่ีดำเนินงานจาก ศดปช. ท่ีเคยขอเข้าร่วม
โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ได้แก่  ศดปช.ตำบลหินซ้อน              
อำเภอแก่งคอย ศดปช.ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง ศดปช.ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง และศดปช.ตำบลพุแค 
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี รวม 4 ศูนย์ ส่วนอีก 1 ศูนย์ ได้ประสานอำเภอหนองโดน ตอบรับ
โครงการเพื่อพัฒนา ศดปช.ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

/5.4 พื้นท่ี... 





 
ภาพการประชุมวางแผนการดำเนินงานของกลุ่มอารักขาพืชประจำสัปดาห์ คร้ังที่ 2 

ปีงบประมาณ 2566 
วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 15.30 น. 

ณ ห้องอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
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