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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

  1.1 ทิศทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2566  
        จากการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีร่วมกับการประชุมเกษตรอำเภอ เมื่อวันท่ี 
4 ตุลาคม 2565 เกษตรจังหวัดสระบุรีได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โดยต้องทำด้วยความเข้าใจ และสอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใช้
สมรรถนะที่กำหนดโดย ก.พ. มาขับเคลื่อนงานให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายกรมส่งเสริมการเกษตร   
และให้ความสำคัญกับการเชิดชูเกษตรกร โดยการคัดเลือกเกษตรกรเข้ารับการพิจารณารางวัลต่าง ๆ เช่น 
ปราชญ์ของแผ่นดิน แม่ดีเด่น (แม่ผู้เป็นเกษตรกร) เกษตรกรดีเด่น สถาบันเกษตรกรดีเด่น วิสาหกิจชุมชนดีเด่น 
แปลงใหญ่ดีเด่น ศจช.ดีเด่น ศดปช.ดีเด่น เป็นต้น  
  1.2 การปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ 
        1.2.1 งานตลาดเกษตรกร เพิ ่มรายละเอียด คือ เง ื ่อนไข ทำเนียบคณะกรรมการ 
ทำเนียบผู ้ค้า ผลประกอบการในปีที ่ผ่านมา การจัดการกองทุนตลาด วัสดุอุปกรณ์ที ่ภาครัฐสนับสนุน  
แนวทางการพัฒนาตลาดเกษตรกร และเกษตรกรออนไลน์ 
        1.2.2 งานท่องเที ่ยวเชิงเกษตร เพิ ่มรายละเอียด คือ ทำเนียบแหล่งท่องเท ี ่ยว  
การพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเท่ียว แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
        1.2.3 งาน 3 ก./ว ิสาหก ิจช ุมชน เพ ิ ่มรายละเอ ียด ทำเน ียบของแต ่ละกลุ่ม  
ผลการประเมิน การพัฒนาและแนวทางการยกระดับกลุ่ม กิจกรรม/ช่องทางการตลาด แนวทางการพัฒนากลุ่ม 
        1.2.4 งานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เพิ่มแผนการปฏิบัติงาน 
        1.2.5 งานเกษตรกรปราดเปรื่อง รายละเอียดของ Smart Farmer และ Young Smart 
Farmer โดยรวบรวมข้อมูลจาก ประธาน ศพก. ประธานเครือข่าย ศพก. ประธานและสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ 
ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ประธานและสมาชิกกลุ่ม 3 ก. อาสาสมัครเกษตร ประธานและสมาชิก ศดปช. 
ประธานและสมาชิก ศจช.และเกษตรกรที่เข้าร่วมการประกวดต่าง ๆ และแนวทางการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง 
        1.2.6 การจำแนกกลุ่ม/วิสาหกิจชุมชน 
        - จำแนกกลุ่มท่ีเป็น Smart Group 
        - วิสาหกิจชุมชนท่ีมีความซ้ำซ้อนกับกลุ่มอื่น 
        - วิสาหกิจชุมชนท่ียกระดับเป็นนิติบุคคล 
  



  1.3 เป้าหมายการพัฒนางาน  
        การตั้งเป้าหมายการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าท่ีท่ีสำคัญ  
   1) งานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
       - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีเป้าหมายพัฒนาวิสาหกิจชุมชามีความเข้มแข็ง 
อย่างน้อยร้อยละ 30 และรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  
       - กรมส่งเสริมการเกษตรมีเป้าหมายพัฒนาวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง  
อย่างน้อยร้อยละ 30 และวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรท่ีได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 15 
       - หน่วยงานมีเป้าหมายพัฒนาวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง อย่างน้อยร้อยละ 
30 และวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรท่ีได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 
   2) งานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
       - กรมส่งเสริมการเกษตรมีเป้าหมายพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็น Smart 
Group ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และองค์กรเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  
       - หน่วยงานมีเป้าหมายพัฒนากลุ ่มแม่บ ้านเกษตรกรเป็น Smart Group  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และองค์กรเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
   3) งานกลุ่มยุวเกษตรกร 
       - กรมส่งเสริมการเกษตรมีเป้าหมายพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร เป็น Smart Group 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20. 
       - หน่วยงานมีเป้าหมายพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร เป็น Smart Group ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 
   4) งานกลุ่มส่งเสริมอาชีพ 
       - หน่วยงานมีเป้าหมายในการจัดต้ังกลุ่มส่งเสริมอาชีพใหม่ (จนท. คนละกลุ่ม) 
   5) งานท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
       - กรมส่งเสริมการเกษตรมีเป้าหมาย รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 
       - หน่วยงานมีเป้าหมาย รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 12 
   6) งานความมั่นคงทางอาหาร 
       - ไม่มีการกำหนดเป้าหมายไว้ 
   7) งานพัฒนาอาสาสมัครเกษตร 
       - ไม่มีการกำหนดเป้าหมายไว้ 
   8) งานพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ 
       - กรมส่งเสริมการเกษตรมีเป้าหมายพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer และ 
Young Smart Farmer เพิ่มขึ้น จำนวน 42,300 ราย 
       - หน่วยงานมีเป้าหมายพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer และ Young Smart 
Farmer เพิ่มขึ้น จำนวน 40 ราย 
   9) งานเกษตรกรสูงวัย 
       - กรมส่งเสร ิมการเกษตรมีเป้าหมายให้เกษตรหรสูงว ัยที ่ผ ่านการอบรม 
ด้านการประกอบอาชีพนำไปปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
       - หน่วยงานมีเป้าหมายให้เกษตรหรสูงวัยท่ีผ่านการอบรมด้านการประกอบอาชีพ
นำไปปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 



   10) งานตลาดเกษตรกร/ตลาดเกษตรกรออนไลน์  
       - กรมส่งเสริมการเกษตรมีเป้าหมายพัฒนามูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4  
       - หน่วยงานมีเป้าหมายพัฒนามูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 
   11) งานขับเคล่ือน BCG 
       - กรมส่งเสริมการเกษตรมีเป้าหมายให้วิสาหกิจชุมชนที่พัฒนาสินค้าและบริการ
จากฐานชีวภาพมีการจัดต้ังเพิ่มขึ้น จำนวน 231 แห่ง 
       - หน่วยงานมีเป้าหมายให้วิสาหกิจชุมชนที่พัฒนาสินค้าและบริการจากฐาน
ชีวภาพมีการจัดต้ังเพิ่มขึ้น จำนวน 1 แห่ง 
  1.4 แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566 จากกรมส่งเสริมการเกษตร 
   1.4.1 เมื่อสำนักงานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดสระบุรีได้รับแผนการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ 2566 จากกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว ให้ดำเนินการขออนุมัติการดำเนินงาน  
ตามโครงการ แผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้ดำเนินการทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติงาน
โครงการและแผนปฏิบัติงานตามภารกิจพื้นฐานด้วย โดยใช้เครื่องมือ PDCA 
   1.4.2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
       - การกำหนดตัวชี้วัดรอบท่ี 1/2566 ได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากกรมส่งเสริม
การเกษตร การกำหนดตัวชี้วัดจากเกษตรจังหวัด และกำหนดตัวชี้วัดตามภารกิจพื้นฐาน 
  1.5 การเดินทางไปราชการ ให้เบิกจ่ายเพียงค่าน้ำมันเช้ือเพลิงเท่านั้น 
  1.6 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง อย่างเคร่งครัด 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 

  - ไม่มี – 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 

  - ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อทราบ 

  - ไม่มี – 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

  - ไม่มี – 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ 

  - ไม่มี – 

  



 


