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รายงานการประชุม
คณะทำงานจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ ๒
วันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
๑. รายนามผู้มาประชุม
๑. ดร.รุจีพัชร
๒. นายนิธิศ
๓. นายบรรจงศิลป์
๔. นายปรีชา
๕. นายรัชพล
๖. นางจรัสศรี
๗. นางสาวจิตนิชา
๘. น.ส.วิชญ์ชยาพา
๙. นายอนุวัฒน์

บุญจริง
บุญส่ง
วุฒิอุทัย
พุทธิโชติ
สว่างทุกข์
ดีรักษ์
เครือเขื่อนเพชร
ผดุงพัฒน์
คงสว่าง

เกษตรจังหวัดสระบุรี
ประธาน
(แทน) หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เกษตรอำเภอหนองโดน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เลขาฯ

๒. รายนามผู้ไม่มาประชุม
๑. นายธำรงค์

พันธุตะ

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (ลาป่วย)
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เปิ ด การประชุ ม ณ ห้ อ งประชุ ม สำนั ก งานเกษตรจั ง หวั ด สระบุ ร ี ตำบลปากเพรี ย ว อำเภอเมื อ งสระบุ รี
จังหวัดสระบุรี เวลา ๐๙.๓๐ น. โดย ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสระบุรี ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการ
ประชุมตามวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
- ไม่มี มติที่ประชุม - ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธาน
- ไม่มี มติที่ประชุม - ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๓.๑ การจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ ๑
การจั ด โครงการคลิ น ิ ก เกษตรเคลื ่ อ นที ่ ใ นพระราชานุ เ คราะห์ สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ในปีงบประมาณ 2565 จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินงานเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวโพ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี เป้าหมายเกษตรกร 100 ราย ซึ่งมีประชาชน
และเกษตรกรลงทะเบียน 172 ราย มีหน่วยงานราชการร่วมออกให้บริการ 16 หน่วย หน่วยงานเอกชน 2 หน่วย
องค์กรอิสระ 1 หน่วย ภาคเกษตรกรร้านค้า 3 หน่วย รวม 22 หน่วย ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์
๓.๒ การจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ ๒
การจั ด โครงการคลิ น ิ ก เกษตรเคลื ่ อ นที ่ ใ นพระราชานุ เ คราะห์ สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ในปีงบประมาณ 2565 จังหวัดสระบุรี กำหนดจัดงานในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
ณ วัดดอนทอง ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดย นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
สระบุรี เป็นประธานในการเปิดพิธี
๓.๓ ข้อมูลทั่วไปอำเภอหนองโดน
อำเภอหนองโดน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของสระบุรี อยู่ห่างจากจังหวัดสระบุรี ระยะทาง
ประมาณ 40 กิโลเมตร มีทั้งหมด 4 ตำบล 34 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 47,327 ไร่ ลักษณะพื้นที่ราบเรียบและราบลุ่ม
เป็นบางส่วน ลาดเอียงจากทิศตะวันออกมาทิศตะวันตก มีคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก ตัดผ่านด้านทิศตะวันออก
ของอำเภอ ในด้านทิศตะวันตกของคลองชลประทาน เป็นพื้นที่จัดรูปที่ดิน จะมีน้ำท่วมขังในฤดูฝน เนื่องจากมีน้ำหลาก
จากอำเภอข้างเคียง พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
สภาพปัญหาทางการเกษตรในพื้นที่
- ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเดือน มกราคม – พฤษภาคม
- พื้นที่ลุ่มต่ำประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ทำนาในช่วงเดือน กันยายน - ธันวาคม
- ต้นทุนปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรมีราคาที่สูงขึ้นในทุก ๆ ปี
- ขาดความรู้ในการทำการเกษตร เช่น ตรวจวิเคราะห์ดิน การป้องกันกำจัดโรคและแมลง และอื่น ๆ
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ความต้องการของเกษตรกร
- การจัดการน้ำชลประทานอย่างเป็นระบบเพื่อให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชในพื้นที่
- การสนับสนุนปัจจัยด้านการเกษตรหลังประสบภัยน้ำท่วม
- มาตรการช่วยเหลือปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรในราคาที่เหมาะสม
- ต้องการรับสนับสนุนความรู้ทางวิชาการในการทำการเกษตรทั่วไป เช่น การจัดทำบัญชีครัวเรือน
การคำนวณต้นทุนการผลิต ตรวจวิเคราะห์ดิน การป้องกันกำจัดโรคและแมลง เป็นต้น
- ต้องการรับสนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์ปลา เพื่อลดค่าครองชีพในครัวเรือน
- การดูแลรักษาเครื่องจักรกล เครื่องมือในการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม
อื่นๆ
- การคุมกำเนิดสุนัข แมว เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง และไม่สะดวกในการเดินทาง
๓.๔ การออกให้บริการของหน่วยงาน
1) คลิ น ิ ก ดิ น โดย สถานี พ ั ฒ นาที ่ ด ิ น สระบุ รี ให้ ค ำปรึ ก ษา ตรวจวิ เ คราะห์ วิ น ิ จ ฉั ย และให้ บ ริ ก าร
ด้านวิเคราะห์ ตรวจสอบดินและปุ๋ย
2) คลินิกพืช โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี ให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและ
ให้บริการด้านโรคและแมลง ศัตรูพืช วัชพืชการเก็บเกี่ยวพืช การผลิตเมล็ดพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ การทดสอบความงอก
การขาดธาตุอาหารพืช สารพิษตกค้าง วัตถุมีพิษทางการเกษตร
3) คลินิกปศุสัตว์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรค การพยาบาล
สัตว์ การให้วัคซีน การควบคุมโรคระบาดในสัตว์ และให้บริการตอนสัตว์เลี้ยง
4) คลินิกประมง โดย สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี ให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและรักษาโรค
ในสัตว์น้ำ การควบคุมโรคระบาดในสัตว์น้ำ การตรวจคุณภาพน้ำ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และแจกจ่ายพันธุ์ปลา
5) คลิ น ิ กชลประทาน โดย โครงการชลประทานสระบุ รี ให้ คำปรึ กษา แนะนำการบริ หารจั ดการน้ ำ
การพัฒนาแหล่งน้ำ และการให้น้ำแก่พืช
6) คลิ น ิ กสหกรณ์ โดย สำนั ก งานสหกรณ์ จ ั ง หวั ด สระบุ รี ให้ คำปรึ กษา แนะนำการจั ดตั ้ งสหกรณ์
การบริหารงานในสหกรณ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับสหกรณ์
7) คลินิกบัญชี โดย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ให้คำปรึกษา แนะนำการจัดทำบัญชีฟาร์ม
บัญชีครัวเรือน
8) คลินิกกฎหมาย โดย สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานความรู้
ด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
9) คลินิกข้าว โดย ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคที่เกิดในข้าว การป้องกันและ
กำจัดแมลงศัตรูข้าว การกำจัดวัชพืชในนาข้าว การลดต้นทุนการผลิตข้าว การใช้ข้าวพันธุ์ดี การตรวจสอบคุณภาพเมล็ด
พันธุ์ข้าว การบริการตรวจรับรอง GAP ข้าว การแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากข้าว
10) คลินิกหม่อนไหม โดย ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี ให้คำปรึกษา แนะนำการปลูกหม่อน
เลี้ยงไหม พันธุ์หม่อนที่ควรปลูก การตัดแต่งกิ่งและการดูแลรักษาแปลงหม่อน การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูหม่อน
การดูแลรักษาผลหม่อนสุก การทำชาใบหม่อน และแจกจ่ายน้ำหม่อนแปรรูป
11) คลินิกศูนย์ขยายพันธุ์พืช โดย ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา ให้ความรู้ด้านการเกษตร
เกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืช และบริการแจกจ่ายกล้าผัก ๑๐๐ ชุด
/ 1๒) คลินิก...

4
12) คลินิกยางพารา โดย การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา ให้ความรู้ด้านการเกษตรเกี่ยวกับ
ยางพาราและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา
13) สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี บริการข้อมูลด้านการเกษตร แจกต้นพันธุ์พืช
14) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี ให้บริการร้านค้าธงฟ้า จำหน่ายสินค้าราคาถูก
15) กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ให้ความรู้ในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช
16) สาธารสุขจังหวัดสระบุรี ให้คำแนะนำด้านสุขภาพและตรวจสารพิษตกค้างในเลือด
17) บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ (สระบุรี) จำกัด (ภาคเอกชน)
18) บริษัท ยันม่าร์ ที.ที.เฟิร์ส สระบุรี
19) กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer
20) ไทยถาวรการเกษตร
ประธาน
มอบหมายให้คณะทำงานปรับรูปแบบการให้บริการเกษตรกร โดยให้ตกแต่งเวทีด้วยพืชผัก
และรอแจกจ่ายให้เกษตรกรหลังจบงาน เพื่อเป็นการดึงดูดเกษตรกรให้ร่วมกิจกรรมจนจบ
ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป ให้งดการเบิกค่าใช้จ่าย
อาหารกลางวันและอาหารว่าง โดยให้ใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าต่อราชการมากที่สุด
ให้เกษตรอำเภอหนองโดน จัดทำ Backdrop หรือ Pop-up ให้กลุ่มเกษตรกรที่มาออกบูธ
และเชิญกลุ่มแปลงใหญ่ในพื้นที่อำเภอหนองโดนมาอย่างน้อย 1 คน โดยจัดทำ Platform นำเสนอพัฒนาการของกลุ่ม
แปลงใหญ่ใน ๕ มิติ
เกษตรอำเภอหนองโดน แจ้งเพิ่มเติมเรื่องการขออนุมัติให้หน่วยงานสาธารณสุขช่วยตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วม
งานเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ สถานที่การจัดงานโครงการฯ
๑) ติดตั้งธงชาติ และธงสัญลักษญ์ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ บริเวณงานให้
เหมาะสม และสมพระเกียรติ
2) ป้าย Backdrop บนเวที ประกอบด้วย
- ชื่อโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
- ตราสัญลักษณ์โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
- วันที่จัดงาน / สถานที่จัดงาน
- การผูกผ้าบริเวณด้านบนของป้าย Backdrop ใช้โทนสีเหลืองและสีม่วงสลับกัน โดยสีเหลืองอยู่
ด้านบน สีม่วงอยู่ด้านล่าง
- ป้าย Backdrop ใช้โทนสีเรียบร้อย และเหมาะสม
- โต๊ะหมู่บูชา แบบ ๙ ตัว ยืมจากวัด
ประธาน
ให้วางแผนสำรองเกี่ยวกับแผนผังการจัดงานหากวัดมีการจัดงานฌาปนกิจศพ
แนะนำให้สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีมีโต๊ะหมู่บูชาและโพเดียมที่เป็นทรัพย์สินของ
สำนักงาน เพื่อสะดวกในการจัดงานต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต
มติที่ประชุม รับทราบ
/ ๔.๒ พิธีการ...
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๔.๒ พิธีการและการประชาสัมพันธ์
ประธาน
ให้บุคลากรในสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีเป็นพิธีกรในการจัดงานครั้งนี้
ให้เกษตรอำเภอหนองโดน มอบหมายงานให้เกษตรตำบลประชาสัมพันธ์งานไปยังกำนัน
ผู้ใหญ่บ้านของแต่ละตำบล เพื่อให้เกษตรกรมาเข้าร่วมตามเป้าหมาย
ให้คณะทำงาน ทำหนังสือเชิญสื่อมวลชนหรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี มาเข้า
ร่วมกิจกรรม และจัดเตรียมของที่ระลึกมอบให้ เช่น สินค้าเกษตร ผลผลิตทางการเกษตร
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓ การลงทะเบียน
ประธาน
ให้วางแผนและเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อย
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๔ สวัสดิการ
คณะทำงานฝ่ายสวัสดิการ มีหน้าที่ดูแลประธานและแขกผู้ใหญ่จากหน่วยงานต่าง ๆ
ประธาน
ให้วางแผนและเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อย
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๕ นิทรรศการ
จัดนิทรรศการให้เกี่ยวกับการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการกำจัดศัตรูพืช
และสนับสนุนปัจจัยการกำจัดศัตรูพืช
ประธาน
ให้กลุ่มอารักขาพืชเตรียมสารชีวภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน และจัดทำไวนิล
นำเสนอจุดความร้อน (Hot-Spot) ในพื้นที่อำเภอหนองโดน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๖ รูปแบบการจัดงาน
1) การแต่งกาย กำหนดให้คณะทำงานแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม
2) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)
๓) ฐานกิจกรรม ให้จัดกลุ่มเกษตรกร ๕-๑๐ คน โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแล ๑ คน/๑ กลุ่มเกษตรกร และมีธงสี
เป็นสัญลักษณ์ ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้พาเกษตรกรเวียนเข้าบูธของคลินิกต่าง ๆ จำนวน ๑๕ บูธ และรับแจกจ่ายพันธุ์พืชและ
อาหารกลางวันหลังเข้าบูธสุดท้าย เพื่อให้เกษตรกรได้ความรู้จากทุกคลินิกที่มาเข้าร่วมโครงการ และแก้ไขปัญหา
เกษตรกรเข้าร่วมงานแต่กลับก่อนประธานเปิดพิธี
ประธาน
ให้คณะทำงานวาดแผนผังฐานกิจกรรมโดยละเอียด
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ประธาน
ชี้แจงเพิ่มเติม เรื่องการประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุ เคราะห์ ฯ ทุ กครั ้ ง ควรให้ หน่ วยงานที ่ จะมาออกบู ธได้ ร่ วมชี ้ แจงและเสนอกิ จกรรมของหน่ วยงาน
เพื่อให้คณะทำงานได้จัดรูปแบบของการจัดงานให้มีประสิทธิภาพ
ที่ประชุม
ไม่มีข้อเสนอแนะ
ปิดประชุม
เวลา ๑๑.๓๐ น.
/ ผู้บันทึก...

6
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายอนุวัฒน์ คงสว่าง)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายธำรงค์ พันธุตะ)
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

