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รายงานการประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 

คร้ังที่ 4/2565 
วันอังคารท่ี ๒6 เมษายน 256๕ เวลา ๐8.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
 
1.รายนามผู้มาประชุม 
 1. ดร.รุจีพัชร  บุญจริง   เกษตรจังหวัดสระบุรี  ประธาน 

2. นายธ ารงค์  พันธุตะ   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
 ๓. นายปรีชา  พุทธิโชติ   หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 
 ๔. นายกิตินันท์  คงเพชร   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
 ๕. นางจรัสศรี  ดีรักษ์   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

๖. น.ส.นฤมล  พุกพิกุล   (แทน) หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
 ๗. น.ส.กมลรัตน์  สุขสถาน                     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

๘. นายนิธิศ  บุญส่ง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
๙. น.ส.เกษราภรณ์ เข็มขาว   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
1๐. น.ส.จิตรลดา แก้วค า   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
1๑. นางพชระ  แสงสวงค์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
1๒. นางสาวเมธาพร ลมัยศรี   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
๑๓. นายอนุวัฒน ์ คงสว่าง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

 ๑๔. นายนิวัตน ์  เพ็งพูล   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 ๑๕. น.ส.เบญญทิพย์ ส้มม่วง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

๑๖. น.ส.วิชญ์ชยาพา ผดุงพัฒน ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
๑๗. นางนุชนาถ  พันธัง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

 ๑๘. น.ส.มัณฑณา พานนา   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 ๑๙. น.ส.สาลินี  อยู่สุข   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 2๐ นางเสาวรส   ทินกร   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

2๑. น.ส.ปวีณา  เถ่ือนเนาว์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
2๒. น.ส.นิศารัตน์ จันทร์ฉนวน  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
2๓. น.ส.พลอยปภัส ค าภีระ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๒๔. น.ส.จิราพร  สุขีรัตน์   เจ้าพนักงานธุรการ 
๒5. น.ส.นิชาภา  วรรณกูล  เจ้าพนักงานธุรการ 
๒6. น.ส.สลิลภรณ์ ผดุงพัฒน ์  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) 

 ๒7. น.ส.ศิรดา  อารักษ์วาณิช  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เลขาฯ 

๒.รายนามผูไ้ม่มาประชุม 
 ๑. นายบรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
                                                                         (อบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง) 
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       เปิดการประชุม ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัด
สระบุรี เวลา 08.3๐ น. โดย ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสระบุรี ได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม
ตามวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธาน แจ้งเรื่องใหท่ี้ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. มาตรการโควิด – 19 ได้แจ้งทางไลน์ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีแล้ว ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่าง
เคร่งครัด 

2. โครงการงบประมาณตามตัวชี้วัดครั้งท่ี 3 จัดสรรมาแล้ว  
- มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศขออนุมัติใช้งบประมาณในภาพรวมและจัดสรรลงอ าเภอ   

และขอให้ด าเนินการทุกโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 2565   
- KPI ของเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการจะได้ 5 คะแนน เมื่อรายงานผลการด าเนินโครงการเป็นรูปเล่ม   

ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดให้ไปเรียบร้อยแล้ว  
- งบประมาณโครงการตามตัวช้ีวัดท่ีจัดสรรมาครั้งท่ี 2 ยังไม่มีอ าเภอใดยืมเงินเข้ามา ยกเว้นอ าเภอวังม่วง

ขอให้เจ้าหน้าท่ีจังหวัดเร่งรัดติดตามกับอ าเภอด้วย 
- โครงการใดท่ีสามารถท าบนจังหวัดได้ ให้ด าเนินการเลยไม่ต้องจัดสรรลงอ าเภอ  
- โครงการท่ีมีการจัดสรรปัจจัยการผลิตตามความต้องการของเกษตรกร ต้องมีความต้องการของเกษตรกร 

โดยการให้อ าเภอลงไปท าเวทีหาความต้องการของเกษตรกร พร้อมจัดท ารายงานการประชุมของกลุ่มนั้น ๆ 
ว่ากลุ่มนั้นต้องการอะไร และแนบมาพร้อมกับเอกสารทุกอย่าง ขอให้กลุ่ม/ฝ่าย และพัสดุตรวจสอบทุกครั้ง 
ว่ามีเอกสารความต้องการของเกษตรกรหรือไม่ และจัดซื้อตรงกับความต้องการหรือไม่ เพื่อป้องกันการ
ร้องเรียนของเกษตร 

- ขอให้ท างานในเชิงรุก วางแผนการด าเนินงาน และช่วยเหลืออ าเภอ 
3. การเบิกจ่ายงบประมาณ ขอให้เบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 90 ภายใน มิ.ย. 65  และก าหนดให้เป็นตัวช้ีวัดเบิกจ่าย

ของเจ้าหน้าท่ี 
4. ตัวช้ีวัด มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์ออกค าส่ังผู้รับผิดชอบ หากมีตัวช้ีวัดใหม่ ให้ร่างรอหนังสือจากกรม     

การประเมินขั้นในครั้งท่ี 2 จะประเมินในภาพรวมของจังหวัด จะไม่โอนเงินลงอ าเภอ โดยจะประเมินจาก 
- ตัวชี้วัด 
- สมรรถนะ 
- การท างาน  
- รางวัล 
- ความถูกต้องครบถ้วนของการท างาน 
- พฤติกรรมต่าง ๆ  

5. การประกวดบุคลากรดีเด่น 
- ยุทธศาสตร์ได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านทางไลน์ ไม่มีผู้ใดสมัคร และหมดเขตการรับสมัครแล้ว 
- ประธานเน้นย้ า การส่ังการทางไลน์มีผลทางกฎหมายและเป็นนโยบายลดกระดาษ 

6. วัสดุส านักงาน 
- มอบหมายให้ฝ่ายบริหารส ารวจวัสุดส านักงาน พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในอาทิตย์นี้ 
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7. การไปราชการในท้องท่ี จะต้องมีคนอยู่ส านักงาน อย่างน้อย 1 คน และต้องท างานแทนกันได้ โดยงาน 1 เรื่อง

ให้รับผิดชอบ 2 คน 
8. การท างานเชิงรุก ในการติดตามโครงการ ขอให้รายงานผลการด าเนินโครงการตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่        

เกษตรกรมีปัญหาอะไร และจะแก้ไขอย่างไร  โดยใช้หลัก 5W1H  
9. ให้กลุ่ม/ฝ่ายท ามอบหมายงานรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ี และท าในภาพรวมของจังหวัด เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงาน

ต้องรู้ลึกรู้จริงในงานของตน หากได้รับผิดชอบพืชไร่ ต้องรู้จริงว่าพืชไร่มีอะไรบ้าง องค์ความรู้ของพืชไร่         
มีเกษตรกรท าพืชไร่ที่ไหนบ้าง 

10. การประกวดเกษตรกร  
- ต้องลงไปช่วยอ าเภอ อย่าท าช่องว่างระหว่างจังหวัดและอ าเภอ ในการซ้อมและจัดเตรียมงาน ดึงจุดเด่น

ของผู้ประกวดออกมาให้ได้ และขอให้เจ้าหน้าท่ีแต่ละกลุ่มพูดคุยประสานงานกัน 
- ประธานแนะน าการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองผักบุ้ง ควรให้สมาชิกมีส่วนร่วม, การท างาน

ร่วมกับ SF, เครือข่าย การสนับสนุน และการช่วยเหลือสังคม พร้อมท้ังเน้นย้ าไม่ให้รบกวนอ าเภอและกลุ่ม
เล้ียงอาหาร  

11. ขอให้เจ้าหน้าท่ีจังหวัดช้ีแจง ให้ความรู้แก่อ าเภอ หากเจ้าหน้าท่ีอ าเภอไม่เข้าใจในงาน ให้ใช้ info, vtr ช่วยใน
การบรรยาย 

12. ระบบเกษตรพันธะสัญญา มอบหมายให้กลุ่มท่ีรับผิดชอบสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกร 
มติที่ประชุม   รับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดประจ าเดือนมีนาคม คร้ังที่ 3/๒๕๖๕  
ประธาน  มอบให้เลขานุการด าเนินการ 
เลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 3/๒๕๖๕ และจัดส่งไฟล์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบและ
ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
ที่ประชุม ไม่มีข้อแก้ไข 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ีแล้ว  
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
ประธาน  สอบถามในท่ีประชุม เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
ที่ประชุม ไม่มีเรื่องสืบเนื่อง 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

๔.๑ เร่ืองแจ้งจากฝ่ายบริหารทั่วไป 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งเรื่องดังนี้ 
4.1.1 งานบุคลากร 

        ต าแหน่งว่าง ในสังกัดส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 4 ต าแหน่ง ดังนี้ 
            1) ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ ส านักงานเกษตรอ าเภอมวกเหล็ก 

จังหวัดสระบุรี 
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            2) ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ/ช านาญการ ส านักงานเกษตรอ าเภอแก่งคอย 

จังหวัดสระบุรี 
            3) ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป 
            4) ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป 
            5) ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงาน 

เกษตรจังหวัดสระบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ไปรักษาการในต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
          4.1.2 การเบิกจ่าย 

 ภาพรวม     74.67%    งบลงทุน    100 %    งบด าเนินงาน   74.55% 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

          4.1.3 กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(New GFMIS Thai) ซึ่งระบบใหม่นี้เริ่มใช้ในวันท่ี 4 เมษายน 2565 และทางฝ่ายบริหารทั่วไปได้จัดท าหนังสือแจ้งเวียนรหัส
งบประมาณ รหัสกิจกรรมแจ้งส านักงานเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
          4.1.4 การส ารวจวัสดุส านักงานและพัสดุคอมพิวเตอร์ ฝ่ายจะท าหนังสือแจ้งส ารวจความต้องการในบ่ายวันนี้ 
ขอให้ส่งทุกกลุ่ม ส่งภายใน 27 เม.ย. 65 เวลา 14.00 น. เพื่อเสนอเกษตรจังหวัดต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
          4.1.5 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นค่า
บริหารจัดการ และค่าสาธารณูปโภคระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2565) จังหวัดได้ด าเนินการจัดสรรลง
อ าเภอเรียบร้อยแล้ว และขอให้เร่งรัดเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด 

 ฝ่ายบริหาร    5,400 บาท 
 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  12,000 บาท 
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  12,000 บาท 
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  9,600 บาท 

กลุ่มอารักพืช    12,000 บาท 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานเพิ่มเติม ดังนี้ 
- การประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดครั้งหน้า ให้น าเรื่องต าแหน่งออก เพิ่มระเบียบใหม่ท่ีเกี่ยวข้อง แจ้งให้ท่ี

ประชุมทราบและปฏิบัติ 
- มอบหมายฝ่ายบริหารให้ท าเช็คลิสต์การใส่รหัสงบประมาณของแต่ละกลุ่ม 

๔.๒ เร่ืองแจ้งจากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ แจ้งเรื่องดังนี้ 
4.2.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ข้อมูล ณ วันท่ี 22 เมษายน 2565 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 
/ ประธาน... 
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ประธานเพิ่มเติม ดังนี้ 
-ขอทราบเรื่อง ITA โดยนางสาวสาลินี อยู่สุข ได้อธิบายการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน

Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- ขอดู VTR ในเว็บไซต์ พร้อมแนะน าการท า VTR และขอให้ท า VTR ในแต่ละเดือน เสร็จก่อนการประชุม
ส านักงานเกษตรจังหวัด 
๔.๓ เร่ืองแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
 หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต แจ้งเรื่องดังนี้ 

4.3.1 การขับเคล่ือนการด าเนินงานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนต าบลชะอม เข้าสู่ระบบรับรอง
มาตรฐาน GAP เพื่อพัฒนาต่อยอดเพื่อขอรับรองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ หรือ GI 
              เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2565 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เข้าร่วมจัดเวทีเพื่อจัดเก็บข้อมูลการปลูก
ทุเรียนชะอม ณ โรงเรียนบ้านบึงไม้ ต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อจัดเก็บข้อมูล และช้ีแจงแนว
ทางการขับเคล่ือนเกษตรกรเข้าสู่การรับรับรอง GI ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและหลักเกณฑ์การของ
รับรองมาตรฐาน GAP ซึ่งมีเกษตรกรเข้ารวม 30 ราย  โดยรับสมัครเกษตรกรประเภทหัวไวใจสู้ เพื่อน าร่องเข้าสู่
กระบวนการขอการรับรองมาตรฐาน จ านวน 11 ราย โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตร่วมกับส านักงานเกษตร
อ าเภอแก่งคอย จะก าหนดแผนในการติดตามให้ค าแนะน า ในการขอการรับรอง เพื่อเตรียมความพร้อมและส่งใบสมัคร
เข้ารับการตรวจรับรองแปลงในลักษณะเชิงรุกต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.3.2 รายงานสถานการณ์การผลิตไม้ผลในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี ในช่วง วันท่ี 18 - 22 เมษายน 2565 

               ตามท่ีส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 จังหวัดชัยนาท ขอความร่วมมือให้จังหวัดเฝ้าระวัง 
ติดตามสถานการณ์การผลิตไม้ผล (ท่ีประสบปัญหาด้านการตลาด) อย่างใกล้ชิด รวมถึงการแก้ปัญหาเบื้องต้นให้แก่
เกษตรกรในพื้นท่ี พร้อมรายงานข้อมูลสถานการณ์ โดยขอให้ส านักงานเกษตรอ าเภอ เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์
พร้อมรายงานข้อมูลสถานการณ์ พบว่า ไม่ประสบปัญหาด้านการตลาด ยังเป็นไปตามกลไกของตลาด 

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.3.3 การจัดช้ันคุณภาพและถอดบทเรียนแปลงใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้แจ้งให้จังหวัดสระบุรีด าเนินกิจกรรมการจัดช้ันคุณภาพและถอดบทเรียนแปลงใหญ่ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการจัดช้ันคุณภาพและก าหนดแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง
การด าเนินงานของแปลงใหญ่แต่ละแปลง และเพื่อทราบผลการด าเนินงานและได้องค์ความรู้การบริหา รจัดการของ    
แปลงใหญ่ ภายหลังไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. หน่วยงานเจ้าของสินค้าในพื้นท่ีประสานงานกับผู้จัดการแปลง และคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกร แปลงใหญ่
พร้อมเป็นพี่เล้ียง เพื่อจัดเวทีประเมินการจัดช้ันคุณภาพ ตามแบบประเมินการจัดช้ันคุณภาพแปลงใหญ่ และระดมความ
คิดเห็นเพื่อหาแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานตามประเด็นการพัฒนา เสนอให้หน่วยงานเจ้าของสินค้าใน
พื้นท่ีพิจารณา กล่ันกรองผล การประเมินฯ และแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน  
           2. หน่วยงานเจ้าของสินค้าในพื้นท่ี น าผลการประเมินฯ และแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานท่ีผ่าน
การกล่ันกรอง เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผลการประเมินฯ และทราบแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเกษตรกรแปลงใหญ่      
พร้อมส่งมติท่ีประชุมและแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานให้หน่วยงานในระดับส่วนกลางของตน ผ่านระบบ
การบันทึกผล  การจัดช้ันคุณภาพแปลงใหญ่ ในรูปแบบไฟล์ PDF  

/ 3.หน่วย... 
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/ ประเภท ... 

           3.หน่วยงานเจ้าของสินค้าในพื้นท่ี บันทึกผลการประเมินฯ ท่ีมาจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ขับเคล่ือนงาน
ด้านการเกษตรระดับจังหวัด ลงในระบบการบันทึกผลการจัดช้ันคุณภาพแปลงใหญ่ ให้แล้วเสร็จภายใน                
วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 
เป้าหมายการจัดช้ันคุณภาพแปลงใหญ่ ปี 2562 2563 และ 2564 รวม 22 แปลงดังนี้  
 แปลงปี 2562 จ านวน 10 แปลง 
  กรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 3 แปลง 
  กรมการข้าว จ านวน 5 แปลง 
  กรมปศุสัตว์ จ านวน 1 แปลง 
  กรมประมง จ านวน 1 แปลง 
 แปลงปี 2563 จ านวน 6 แปลง 
  กรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 2 แปลง 
  กรมการข้าว จ านวน 4 แปลง 
 แปลงปี 2564 จ านวน 6 แปลง 
  กรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 3 แปลง 
  กรมการข้าว จ านวน 2 แปลง 
  กรมปศุสัตว์ จ านวน 1 แปลง 

การถอดบทเรียนแปลงใหญ่ ประจ าปี งบประมาณ 2565 
หน่วยงานเจ้าของสินค้าในพื้นท่ีด าเนินการถอดบทเรียนแปลงใหญ่ ปี 2562 ตามแนวทางและแบบฟอร์มการ

ถอดบทเรียนแปลงใหญ่ โดยคัดเลือกแปลงท่ีมีผลการจัดช้ันคุณภาพ ในปีงบประมาณ 2565 ดีขึ้น หรือ คงท่ี หรือ 
ลดลง เมื่อเทียบกับผลการจัดช้ันคุณภาพในปีงบประมาณ 2564 จ านวนหน่วยงานละ 1 แปลง ส่งให้หน่วยงานใน
ระดับส่วนกลางของตน ผ่านระบบการบันทึกผลการจัดช้ันคุณภาพแปลงใหญ่ ในรูปแบบไฟล์Word ภายในวันท่ี        
15 สิงหาคม 2565 
           กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตจะด าเนินการแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และส านักงานเกษตรอ าเภอเพื่อวาง
แผนการด าเนินกิจกรรมการจัดช้ันคุณภาพและถอดบทเรียนแปลงใหญ่ ประจ าปี งบประมาณ 2565 ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธานเพิ่มเติม ดังนี้ 
- การจัดช้ันคุณภาพ ขอให้เตรียมในส่วนท่ีรับผิดชอบให้พร้อม เพื่อท่ีจะเข้าท่ีประชุมคระกรรมการพัฒนาการเกษตร 

และส่งกรมให้ทันภายใน 31 ก.ค. 65 ขอให้ก าชับเกษตรอ าเภอการด าเนินงานในส่วนของอ าเภอด้วย 
- ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ฯ  ทางกระทรวง ฯ ให้กลับมาทบทวน

โครงการ  
- รถจากโครงการแปลงใหญ่ยกระดับฯ ขึ้นทะเบียนกับขนส่งเรียบร้อยแล้วหรือไม่  

นายนิธิศ บุญส่ง ช้ีแจ้งว่า อยู่ระหว่างด าเนินการบางแปลง และเกษตรจังหวัดขอให้เร่งรัดการด าเนินการ 

๔.๔ เร่ืองแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  
      หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร แจ้งเรื่องดังนี ้
       4.4.1 การประกวดแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรดีเด่น ปี 2565 

    ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดท าโครงการประกวดแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรดีเด่น ปี 2565       
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรจึงขอประชาสัมพันธ์ให้วิสาหกิจชุมชนท่ีด าเนินกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีมี
ศักยภาพและมีความสนใจ เข้าร่วมโครงการฯ ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยแบ่งการประกวดเป็น            
2 ประเภท ดังนี้ 
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/ มติท่ี ... 

 ประเภทท่ี 1 การประกวดแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรดีเด่น ปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “เท่ียวเกษตรวิถีใหม่ 
ปลอดภัย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม”  

   ขอให้อ าเภอคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนท่ีด าเนินกิจกรรมด้านท่องเท่ียวเชิงเกษตร อ าเภอละ 1 แห่ง เข้าร่วม
ประกวดฯ และส่งผลงานประกอบด้วยเนื้อหาข้อมูลของแหล่งท่องเท่ียว ไม่เกิน 5 หน้ ากระดาษ A4 และคลิปวิดีโอ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 1 คลิป ความยาว 2  – 3 นาที ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ภายในวันท่ี 30 
พฤษภาคม 2565 เพื่อคัดเลือกและส่งให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1 จังหวัดชัยนาท ต่อไป  
          รางวัลส าหรับการประกวดแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรดีเด่น ปี 2565 มี 3 รางวัล ดังนี้ (ระดับประเทศ) 

- รางวัลชนะเลิศ   :   ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :   ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 :   ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท 

 ประเภทท่ี 2 การประกวดแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรยอดวิว Youtube สูงสุด 
   ขอให้อ าเภอคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนท่ีด าเนินกิจกรรมด้านท่องเท่ียวเชิงเกษตร อ าเภอละ 1 แห่ง เข้าร่วม

ประกวดฯ และส่งผลงานประกอบด้วยเนื้อหาข้อมูลของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 และคลิป
วิดีโอแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 1 คลิป ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ภายในวันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 เพื่อ
คัดเลือกและเผยแพร่ในช่อง Youtube ของส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจะตัดยอดจ านวน
ยอดวิว     ในวันท่ี 31 ก.ค. 65 เวลา 16.00 น.) 

    รางวัลส าหรับการประกวดแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรยอดวิว Youtube สูงสุด มี 1 รางวัล คือจะได้รับ         
ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท (ระดับประเทศ) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
       4.4.2 รายงานข้อมูลภาพรวมการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดสระบุรี (ตัดยอดข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศวิสาหกิจชุมชน ณ วันท่ี 26 เม.ย. 65 เวลา 16.30 น.) 

จังหวัดสระบุรี มีวิสาหกิจชุมชมท่ีจดทะเบียนท้ังหมด 544 แห่ง  
ผลการประเมินศักยภาพอยู่ในระดับดี จ านวน 180 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.08  
ผลการประเมินศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 287 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 52.75  
ผลการประเมินศักยภาพอยู่ในระดับปรับปรุง จ านวน 77 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14.17  

 

ดี ร้อยละ ปานกลาง ร้อยละ ต้อง
ปรับปรุง

ร้อยละ รวม

1 เมอืง 19 55.88 13 38.24 2 5.88 34 34 100.00
2 แกง่คอย 17 36.96 29 63.04 0 0 46 46 100.00
3 หนองแค 16 43.24 20 54.05 1 2.71 37 37 100.00
4 วิหารแดง 21 51.22 20 48.78 0 0 41 41 100.00
5 หนองแซง 7 29.17 14 58.33 3 12.5 24 24 100.00
6 บ้านหมอ 9 22.5 25 62.5 6 15 40 40 100.00
7 ดอนพดุ 0 0 13 81.25 3 18.75 16 16 100.00
8 หนองโดน 6 66.67 3 33.33 0 0 9 9 100.00
9 พระพทุธบาท 9 16.07 44 78.57 3 5.36 56 56 100.00
10 เสาไห้ 2 10.53 17 89.47 0 0 19 19 100.00
11 มวกเหล็ก 34 30.08 27 23.89 52 46.03 113 113 100.00
12 วังมว่ง 29 40.85 42 59.15 0 0 71 71 100.00
13 เฉลิมฯ 11 28.95 20 52.63 7 18.42 38 38 100.00

รวมทัง้หมด 180 33.08 287 52.75 77 14.17 544 544 100.00

ล าดับที่ อ าเภอ วิสาหกิจชุมชน (แหง่) วิสาหกิจชุมชนที่
จดทะเบียนทัง้หมด 

(แหง่)

ร้อยละของวิสาหกิจ
ชุมชนทีป่ระเมิน
ศักยภาพแลว้



8 

/ มติท่ี ... 

มติที่ประชุม รับทราบ 
       4.4.3 รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ปี 2565 (ตัดยอดข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศวิสาหกิจชุมชน ณ วันท่ี 26 เม.ย. 65 เวลา 16.30 น.) 
    จังหวัดสระบุรีมีเป้าหมายการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ปี 2565 ท้ังส้ินจ านวน 43 แห่ง ด าเนินการแล้ว 
จ านวน 7 แห่ง อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 36 แห่ง ได้แก่ อ าเภอเฉลิมฯ 3 แห่ง , มวกเหล็ก 27 แห่ง, เสาไห้ 2 
แห่ง และหนองแซง 4 แห่ง (เอกสารแนบ 7) ซึ่งก าหนดให้อ าเภอด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2565  

เป้าหมายการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ปี 2565 
 

ท่ี 
  

อ าเภอ 
จ านวน (แห่ง) 

วิสาหกิจชุมชน เพิกถอน/ต่อทะเบียน
แล้ว 

คงเหลือ 

1 ดอนพุด 1 1 0 
2 บ้านหมอ 4 4 0 
3 พระพุทธบาท 1 1 0 
4 เฉลิมฯ 4 1 3 
5 มวกเหล็ก 27 0 27 
6 เสาไห้ 2 0 2 
7 หนองแซง 4 0 4 

 รวม 43 7 36 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธานเพิ่มเติม ดังนี้ 
- ให้น าคลิปท่องเท่ียวของอ าเภอแก่งคอย ขึ้นบนเว็บไซต์ของส านักงานจังหวัด 
- เร่งรัดการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 พ.ค. 65 และขอรายช่ือผู้รับผิดชอบ

วิสาหกิจชุมชนท่ียังไม่ได้ด าเนินการ 

๔.๕ เร่ืองแจ้งจากกลุ่มอารักขาพืช 
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช มอบหมายผู้รับผิดชอบงาน แจ้งเรื่องดังนี้ 

  4.5.1 รายงานผลการด าเนินงานตามระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 
https://report-ppsf.doae.go.th (ตัดยอดข้อมูลวันท่ี 22 เมษายน 2565)  

     1) ระบบรายงานสถานการณ์ระบาดศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจหลัก ไม่พบการระบาดของศัตรูพืชเศรษฐกิจ
หลัก 9 ชนิด (ข้าว ข้าวโพด ทุเรียน ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว มันส าปะหลัง ยางพารา ล าไย และอ้อย) ในจังหวัดสระบุรี  

     2) ระบบติดตามสถานการณ์ระบาดศัตรูพืชรายแปลง ส านักงานเกษตรอ าเภอมีการจัดส่งรายงานตรงเวลา 
และครบตามเป้าหมาย (ท้ังหมด 105 แปลง ส ารวจ 50 แปลง จากเป้าหมาย 49 แปลง) มีการส ารวจ จ านวน 4 ครั้ง  

     3) ระบบคลินิกพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอมีการเปิดให้บริการคลินิกพืชและ    
คีย์ข้อมูลในระบบฯ จ านวน 16 ราย 
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/ 5) ศูนย์ ... 

 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
4.5.2 รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) 

                 กลุ่มอารักขาพืช ได้ลงพื้นท่ีติดตามการใช้ประโยชน์เครื่องผสมปุ๋ยเคมี และแนะน าการต่อใบอนุญาตขาย
ปุ๋ยของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุ รกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop 
Service)    ปี 2564 เมื่อวันท่ี 7 – 8 เมษายน 2565 ขอรายงานผลการด าเนินการ ดังนี้ 
                1) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ปัจจุบันมีสมาชิก  35 คน        
มีเงินทุน 60,000 บาท มีการใช้ประโยชน์เครื่องผสมปุ๋ยเคมีแล้ว จ านวน 200 กิโลกรัม และในปี 2565 มีแผน
ด าเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 ฤดูนาปี จ านวน 10 ตัน 

      2) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลเมืองเก่า อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ปัจจุบันมีสมาชิก 38 คน          
มีเงินทุน 875,000 บาท การใช้ประโยชน์เครื่องผสมปุ๋ยเคมีมีแผนด าเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 
2565    ฤดูนาปี จ านวน 10 ตัน 
                3) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลแสลงพัน อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ปัจจุบันมีสมาชิก 33 คน          
มีเงินทุน 50,000 บาท การใช้ประโยชน์เครื่องผสมปุ๋ยเคมีมีแผนด าเนินการในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 
2565 จ านวน 14 ตัน ซึ่งเป็นช่วงการเพาะปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
                4) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลหนองโดน อ าเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ปัจจุบันสมาชิก 35 คน         
มีเงินทุน 146,000 บาท การใช้ประโยชน์เครื่องผสมปุ๋ยเคมีมีแผนด าเนินการในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 
2565 ฤดูนาปี จ านวน 4 ตัน 
 
                5) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลบางโขมด อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ปัจจุบันมีสมาชิก38 คน       
มีเงินทุน 170,000 บาท การใช้ประโยชน์เครื่องผสมปุ๋ยเคมีมีแผนด าเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 
2565 ฤดูนาปี จ านวน 12 ตัน 
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      เนื่องด้วยสถานการณ์ราคาแม่ปุ๋ยท่ีปรับสูงขึ้น บางสูตรไม่สามารถจัดซื้อได้ ได้แก่ สูตร 18-46-0 และ

ร้านค้าในพื้นท่ีไม่สามารถหาปุ๋ยได้ตามจ านวนท่ีกลุ่มต้องการ ท าให้การขับเคล่ือนการใช้ประโยชน์เครื่องผสมปุ๋ยไปได้
ค่อนข้างช้า แต่เกษตรกรยังยืนยันท่ีจะใช้ประโยชน์และขับเคล่ือนการด าเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
โดยกลุ่มได้ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการการรวบรวมความต้องการแม่ปุ๋ยของสมาชิกจากเดิมรวมกันซื้อ เป็นการปล่อย
สินเช่ือให้กู้ยืม 50% ของยอดส่ังซื้อปุ๋ย เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับสมาชิก โดยจะคิดดอกเบี้ยกระสอบละ 10 บาท       
เก็บสินเช่ือพร้อมดอกเบ้ียคืนเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว 

       ส าหรับการต่อใบอนุญาตขายปุ๋ยของท้ัง 5 ศดปช. ซึ่งจะหมดอายุ ในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2565          
กลุ่มอารักขาพืชได้ประสานกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ ส านักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 แล้ว             
ให้ด าเนินการส่งเอกสารเพื่อขอต่ออนุญาตทางไปรษณีย์ โดยกลุ่มอารักขาพืช ให้ส านักงานเกษตรอ าเภอรวบรวมเอกสาร
จาก ศดปช. ส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัด ภายในวันท่ี 22 เมษายน 2565 เพื่อรวบรวมเอกสารของศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชนท้ัง 5 ศูนย์ ยื่นขอต่ออายุผ่านทางไปรษณีย์ในวันท่ี 25 เมษายน 2565 นี้ 

 ท้ังนี้ กลุ่มอารักขาพืช ได้แนะน าให้กลุ่มปรับปรุงสถานท่ีการติดต้ังเครื่องผสมปุ๋ยให้เหมาะสมแก่การใช้งาน 
เนื่องจากของ ศดปช.ต าบลหนองปลิง มีการปรับเปล่ียนสถานท่ีต้ังเครื่องผสมปุ๋ย ซึ่งจะด าเนินการเทพื้นปรับพื้นท่ีให้
พร้อมใช้งาน และให้หมั่นตรวจดูแล บ ารุงรักษาเครื่องผสมปุ๋ยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอด้วย  พร้อมท้ังหาวัสดุคลุมเพื่อ
ป้องกันแสงแดด และน้ าฝน ซึ่งอาจจะท าให้เครื่องเกิดการสึกกร่อน เสียหายได้ 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธานเพิ่มเติม ดังนี้ 
- แนะน าให้ โครงการ One Stop Service ของอ าเภอบ้านหมอเพิ่มกิจกรรม, มีฐานข้อมูล, และให้มีการ

ด าเนินงานตลอดเวลา 
- การท าโครงการต่าง ๆ ขอให้เจ้าหน้าท่ีช้ีแจงเกษตรกร ส่ิงท่ีต้องท า ข้อดี ข้อเสีย และวิเคราะห์ความ

เข้มแข็งของกลุ่ม ให้มองไปข้างหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่ม กลุ่มท าไหวหรือไม่  ส่วนองค์ความรู้ของ
เจ้าหน้าท่ี ให้เจ้าหน้าท่ีจังหวัดให้ความรู้แก่อ าเภอและเกษตรกร และการท าโครงการขอให้ท าตามความ
ต้องการของเกษตรกร 

4.5.3 รายงานจุดความร้อน (Hot Spot) สะสม วันท่ี 1 - 21 เมษายน 2565 

/ มติท่ี... 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ช้ีแจงเพิ่มเติมในส่วนของอ าเภอดอนพุด, บ้านหมอ, หนองโดน อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยว
ผลผลิต จึงมีการเผามาก และช่วงนี้ราคาปุ๋ยแพงแนะน าการไถกลบ 

ประธานเพิ่มเติม ดังนี้ 
- ให้ท า VTR เรื่องปุ๋ยแพง 
- สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการอ้อย ทราบว่าพื้นท่ีปลูกอ้อยจะเพิ่มขึ้น ส่ิงท่ีจะตามมาคือ จุดความ

ร้อน ให้หาวิธีการประชาสัมพันธ์ แนะน าจัดต้ัง ศจช. เล้ียงแมลงหางหนีบ ท าองค์ความรู้การเล้ียงแมลงหาง
หนีบ โดยท าให้ชาวบ้านเข้าใจง่าย ๆ และให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเข้าไปดูในเรื่องการผลิต     
การดูแลรักษา เปอร์เซ็นต์น้ าตาลของอ้อย 

4.5.4 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดน้ าผ้ึงโพรงคุณภาพดีและเข้าร่วมชมงานวันผ้ึงโลก  
                    กรมส่งเสริมการเกษตร ก าหนดจัดกิจกรรมประกวดน้ าผ้ึงโพรงคุณภาพดี ปี 2565 และงานวันผ้ึงโลก   
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตน้ าผ้ึงคุณภาพดีและปลอดภัยต่อผู้บริโภค เช่ือมโยงเครือข่ายการผลิด
การตลาด และประชาสัมพันธ์ผลผลิตน้ าผ้ึงคุณภาพดี ตลอดจนรณรงค์ให้เกษตรกรและบุคลลท่ัวไปได้รับรู้ถึงคุณค่า 
ความส าคัญ และประโยชน์ของผ้ึงและแมลงช่วยผสมเกสร ตระหนักถึงการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสม และเกิด
การอนุรักษ์ผ้ึงและแมลงผสมเกสร  
 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรส่งน้ าผ้ึงโพรง เข้าประกวด ในกิจกรรมประกวดน้ าผ้ึงโพรง
คุณภาพดี ปี 2565 เชิญเข้าร่วมชมงานวันผ้ึงโลก ทาง Facebook กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 
09.00 – 12.00 น.  
                    รายละเอียด   1. เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ  
                                    2. ลงทะเบียนและส่งน้ าผ้ึงเข้าประกวด 18 – 30 เมษายน 2565  
                                    3. ประกาศผลและมอบรางวัล วันท่ี 20 พฤษภาคม 2565 (วันผ้ึงโลก) ณ ศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนผ้ึงร่มไทร อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

/ 4.5.5 ประ... 
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4.5.5 ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานตามมาตรการจ ากัดการใช้สารไกลโฟเซต 

                    ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินการตามมาตรการจ ากัดการใช้สารไกลโฟเซต คลอไพริฟอสและ
พาราควอต ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยด าเนินการอบรมและทดสอบความรู้เกษตรกรตามหลักสูตร
ของกรมวิชาการเกษตร ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอ ผ่านระบบ 3 สาร (chem.doae.go.th) ต้ังแต่เดือนมิถุนายน 
2562    เป็นต้นมา เพื่อให้เกษตรกรได้สิทธิซื้อสารเคมีท้ัง 3 ชนิด ปัจจุบันไกลโฟเซตเป็นสารจ ากัดการใช้ท่ียังมีผลใช้
บังคับตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจ ากัดการใช้ การก าหนดฉลากและภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย
ท่ีเกี่ยวกับไกลโฟเซต ท่ีกรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 5 เมษายน 2562 ซึ่งก าหนดให้เกษตรกร
ผู้ใช้ต้องเข้ารับการอบรมหรือ ผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
  จึงขอให้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการจ ากัดการใช้สารไกลโฟเซต ให้แก่เกษตรกรผ่านช่องทาง
ต่างๆตามความเหมาะสม ตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมนี้ และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรท่ีมีความประสงค์ต้องใช้สาร
ไกลโฟเซตสามารถติดต่อเข้ารับการอบรมทดสอบความรู้ โดยตรงจากหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร  
ท่ัวประเทศ ต้ังแต่เดือนเมษายน 2565 เป็นต้นไป 
  การอบรมและทดสอบความรู้ของเกษตรกรผู้ใช้วัตถุอันตราย “ไกลโฟเซต” เกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียน
เกษตรกร พืช 6 ชนิด ได้แก่ มันส าปะหลัง ข้าวโพด อ้อย ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และไม้ผล สามารถเข้าอบรมและ
ทดสอบความรู้ได้ ผ่านเว็บไซต์ www.doa.go.th ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป โดยสามารถเลือกศูนย์การ
ทดสอบความรู้ได้จากหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1 – 8 และ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรของกรมวิชาการเกษตร จ านวน 54 แห่ง ท่ัวประเทศ แต่ละศูนย์จะเปิดทดสอบความรู้
เดือนละ 2 ครั้ง    ในวันแรกของสัปดาห์ท่ี 1 และสัปดาห์ท่ี 3 ของทุกเดือน โดยจะมีการทดสอบความรู้วันละ 4 รอบ 
รอบละ 25 คน  

 

 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
5.1 แผนปฏบิัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ น าเสนอแผนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจ าเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๕  

มติที่ประชุม เห็นชอบและถือปฏิบัติ  
5.2 กิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 2565 
สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้

ประจ าปีของชาติ กรมป่าไม้จึงเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ.2565 ในวันอาทิตย์ท่ี 15 
พฤษภาคม 2565 (วันวิสาขบูชา) หรือวันท่ีเห็นสมควร โดย 

 

เอกสารเผยแพร่ ลงทะเบียนอบรมผู้ใช้วัตถุ
อันตรายไกลโฟเซต 

ประชาสัมพันธ์การอบรม
และทดสอบความรู้ 

/ 5.1.1 ร่วม... 
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              5.1.1 ร่วมกับปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงานหรือสถานท่ีอื่นท่ีเห็นสมควร และส่งสรุปผลการจัด

กิจกรรมพร้อมภาพถ่ายให้กรมป่าไม้ทราบ  
              5.1.2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติร่วมลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ตาม

โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพรมราชาภิเษก 
ภายใต้ช่ือ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น” สามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code ด้านล่าง
นี้ โดยกลุ่มอารักขาพืช ได้ก าหนดวันปลูกต้นไม้ไว้ในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2565 

หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาสถานท่ีปลูกต้นไม้ และต้นไม้ท่ีน ามาปลูก 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้กลุ่มอารักขาพืชด าเนินการ 
5.3 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อน าโดยยุงลายก่อนการระบาด 
   กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือให้เร่งด าเนินมาตรเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อน าโดยยุงลายก่อน

การระบาด ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด เนื่องจากคาดว่าในปีนี้โรคไข้เลือกออกจะกลับมาระบาดใหญ่
อีกครั้ง ซึ่งในช่วงฤดูฝน (เดือนมิถุนายน  - กันยายน) อาจมีผู้ป่วยสูงถึง 10,000 – 16,000 รายต่อเดือน ประกอบกับ
มีสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ท่ีมีจ านวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หากผู้ป่วยCOVID -19   ติดเช้ือโรคติดต่อน าโดยยุงลายร่วมด้วยโดยเฉพาะไข้เลือดออก อาจท าให้อาการรุนแรง ส่งผล
ให้การรักษายุ่งยาก และโอกาสท่ีผู้ป่วยจะเสียชีวิตมีมากขึ้น จังหวัดสระบุรีขอให้ด าเนินการ ดังนี้ 

              5.2.1  มอบหมายให้มีบุคลากรในจัดการส่ิงแวดล้อมและก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในส านักงาน
หรือสถานท่ีในสังกัด โดยด าเนินการอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

              5.2.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN dengue day) วันท่ี     
15 มิถุนายน 2565 โดยพิจารณาด าเนินการผ่านช่องทางท่ีเหมาะสมในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 เช่น 
ส่ือสารผ่านโซเซียลมีเดีย จัดกิจกรรมออนไลน์ 

              5.2.3 ส่ือสารให้บุคลากรของหน่วยงานด าเนินการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเองและ
หากมีไข้สูงเกิน 2 วัน ควรพบแพทย์ท่ีโรงพยาบาล  

              กลุ่มอารักขาพืช ได้ประสานกับทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล   หนองปลาไหล ขอรับสนับสนุนสารก าจัดลูกน้ ายุงในรูปแบบเม็ด ป้องกันก าจัดลูกน้ ายุงได้นานกว่า 3 - 5 เดือน 
วิธีใช้ ให้ใส่ในภาชนะท่ีบรรจุน้ าใช้ หรือภาชนะท่ีมีน้ าขัง เช่น ตุ่ม หรือโอ่ง เพื่อก าจัดลูกน้ ายุง ใช้ในอัตรา 1 เม็ด   
(1000 mg.) ต่อน้ า 100 ลิตร ท้ิงไว้ 10 นาที หลังจากนั้นคนให้ละลาย  

หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา ตามข้อ 5.2.1 และ ข้อ 5.2.2 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้กลุ่มอารักขาพืชด าเนินการ 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ   
๑. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ หารือเรื่องการเติมน้ ามันรถราชการ ขอให้แบ่งรถประจ ากลุ่ม   

และใช้เบ้ียเล้ียงกลุ่มในการดูแลรักษารถ ในกรณีท่ีใช้จ่ายในเรื่องเล็กน้อย 
ประธาน ช้ีแจงดังนี้ 
- เมื่อใช้รถเสร็จแล้ว ให้ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาด ให้สลับรถใช้ 
- ให้ส ารวจก่อนน ารถไปใช้ จดเลขไมล์ การขออนุญาตออกพื้นท่ี และรายงานผล 
- กรณีออกพื้นท่ีคนเดียวให้ขับรถไปเอง  
- ให้แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบรถของเจ้าหน้าท่ีขับรถ  
- ให้ใช้ค่าเบ้ียเล้ียงเป็นค่าน้ ามัน 

 
/ 2. ประธาน... 
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2. ประธาน ให้เจ้าหน้าท่ีสรุประเบียบบริหารและให้ไปศึกษาเพิ่มเติม   
มติที่ประชุม รับทราบ 

 ที่ประชุม ไม่มีข้อเสนอแนะ 
 ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.  
 

         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นางสาวศิรดา อารักษ์วาณิช) 
                            นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 

 

         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกิตินันท์  คงเพชร) 
                             หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
 
 


