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รายงานการประชุมเกษตรอ าเภอ 

คร้ังที่ 7/๒๕๖๕ 
วันศุกร์ท่ี 29 เมษายน ๒๕๖5 เวลา ๐๙.๓๐ น. 

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

๒. นายธ ารงค์  พันธุตะ   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
 ๓. นายปรีชา  พุทธิโชติ   หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 
 ๔. นายกิตินันท์  คงเพชร   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
 5 นางจรัสศรี  ดีรักษ์   หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป  

๖. น.ส.นฤมล  พุกพิกุล   (แทน) หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
 ๗. นายธวัช  ปานศรีทอง  เกษตรอ าเภอพระพุทธบาท 

๘. นายปรเมษฐ์  อักขราสา  เกษตรอ าเภอหนองแซง 
 ๙. น.ส.น  าทิพย์  มณีฉาย   เกษตรอ าเภอวิหารแดง 
 ๑๐. นายสมบัติ  ทนงจิตรไพศาล  เกษตรอ าเภอดอนพุด 
 1๑. นายพิษณ ุ  นิตย์ใหม ่  เกษตรอ าเภอเสาไห้ 
 ๑๒. นางสวนิตย์  พรหมโชติ  เกษตรอ าเภอเมืองสระบุรี 
 ๑๓. นางอรพินท์  วุฒิอุทัย   เกษตรอ าเภอแก่งคอย (ประชุมผ่านระบบ Zoom) 
 ๑๔. น.ส.อุษา   จุลวรรณ  เกษตรอ าเภอหนองแค (ประชุมผ่านระบบ Zoom) 
 ๑๕. น.ส.จิตนิชา   เครือเข่ือนเพชร  เกษตรอ าเภอหนองโดน 

๑๖. นางลัดดา  ศรีเพียงจันทร์  เกษตรอ าเภอมวกเหล็ก 
 ๑๗. นายสมบูรณ์  โควงค์   เกษตรอ าเภอบ้านหมอ 
 ๑๘. นายโกสินทร์ แสงสวงค์  เกษตรอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 ๑๙. น.ส.ปวรรณพัสตร์  ม่วงสนธิ ์  เกษตรอ าเภอวังม่วง  
 ๒๐. น.ส.ศิรดา  อารักษ์วาณิช  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   เลขาฯ 
 
๒. รายนามผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ เปิดประชุม...  
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เปิดประชุม ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 

เวลา ๐๙.๓๐ น. โดย ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสระบุรี ได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามวาระ
การประชุมต่าง ๆ ดังนี  

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธาน แจ้งเรื่องให้ท่ีประชุมทราบดังนี  

๑. งบประมาณโครงการครั งท่ี 2 และ 3 จัดสรรมาเรียบร้อยแล้ว การเบิกจ่ายงบประมาณ ขอให้เบิกจ่ายให้ได้
ร้อยละ 90 ภายใน มิ.ย. 65 

2. งบบริหารจัดการ จังหวัดจัดสรรให้อ าเภอแล้ว ขอให้เร่งเบิกจ่าย ในส่วนเบี ยเลี ยงกรมจัดสรรมาเพียง         
3 เดือน ขอให้เบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมาย หากเบิกไม่ถึงกรมจะปรับลดเบี ยเลี ยงจาก 800 บาท เป็น 600 บาท 

3. การต่อทะเบียนและเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ขอให้ด าเนินการให้เรียบร้อย และก าหนดให้เป็น
ตัวชี วัดของเจ้าหน้าท่ี 

4. เริ่มเข้าสู่ฤดูการผลิตแล้ว ขอให้เกษตรอ าเภอก าชับเจ้าหน้าท่ีสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรในเรื่อง ลดต้นทุน, 
เพิ่มผลผลิต, การก าจัดศัตรูพืช 

5. ระบบเกษตรพันธะสัญญา จะมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาหาผลประโยชน์จากเกษตรกร ขอให้สร้างการรับรู้
ให้กับเกษตรกรด้วย 

6. จากการร่วมประชุมคณะกรมการฯ เรื่องนโยบายการขจัดความยากจน การพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน      
ในส่วนด้านมิติรายได้ ขอให้อ าเภอเข้าไปด าเนินการ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

7. ทุกวันศุกร์ให้ใส่ผ้าไทยสีฟ้า ติดเข็มท่ีระลึก สก. เข็มท่ีระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช 2562 และเข็มพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 60 พรรษา รัชกาลท่ี 10  
บริเวณหน้าอกด้านซ้าย 

8. ขอบคุณอ าเภอส าหรับการประกวดระดับเขต และแนะน าในการประกวดครั งต่อไป เนื่องจากการประกวด
แบบออนไลน์เป็นเรื่องใหม่ควรซ้อมหลายครั งและไม่ควรให้เกษตรกรเดินตามล าพัง  

9. มาตรการโควิด – 19 ขอให้เฝ้าระวัง การ WFH รักษาระยะห่าง และงดทานข้าวร่วมกัน   
มติที่ประชุม   รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือนมีนาคม คร้ังที่ 6/๒๕๖๕  
ประธาน มอบให้เลขานุการด าเนินการ 
เลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุมฯ ครั งท่ี 6/๒๕๖๕ และจัดส่งไฟล์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบ

และขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
ที่ประชุม ไม่มีข้อแก้ไข 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั งท่ีแล้ว และน าขึ น website ส านักงานเกษตรจังหวัด  

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
ประธาน  สอบถามในท่ีประชุม เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั งท่ีแล้ว 
ที่ประชุม ไม่มีเรื่องสืบเนื่อง 

 มติที่ประชุม   รับทราบ  
 
 / ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
๔.๑ เร่ืองแจ้งจากฝ่ายบริหารทั่วไป 
      หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งเรื่องดังนี  
      4.1.1 กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  

(New GFMIS Thai) ซึ่งระบบใหม่นี เริ่มใช้ในวันท่ี 4 เมษายน 2565 และทางฝ่ายบริหารท่ัวไปได้จัดท าหนังสือแจ้ง
เวียนรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมแจ้งส านักงานเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
      4.1.2 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นค่าบริหาร
จัดการ และค่าสาธารณูปโภคระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2565) จังหวัดได้ด าเนินการจัดสรรลงอ าเภอ
เรียบร้อยแล้ว และขอให้เร่งรัดเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด 

 ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองสระบุรี   15,300 

 ส านักงานเกษตรอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  12,000 

ส านักงานเกษตรอ าเภอแก่งคอย   12,000 

 ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านหมอ   15,300 

 ส านักงานเกษตรอ าเภอดอนพุด   10,500 

 ส านักงานเกษตรอ าเภอพระพุทธบาท  12,900 

 ส านักงานเกษตรอ าเภอมวกเหล็ก   12,900 

 ส านักงานเกษตรอ าเภอวังม่วง   10,500 

 ส านักงานเกษตรอ าเภอวิหารแดง   9,600 

ส านักงานเกษตรอ าเภอเสาไห้   15,300 

ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองแค   22,500 

ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองแซง   12,900 

ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองโดน   12,000 

โดยจัดสรรตามจ านวนเจ้าหน้าท่ีของแต่ละอ าเภอ เจ้าพนักงานธุรการ ได้เบี ยเลี ยง 300 บาทต่อเดือน           
แต่เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการ) ไม่ได้รับเบี ยเลี ยง เนื่องจากกรมไม่ได้จัดสรรมาให้ แต่เกษตรอ าเภอสามารถ
จัดสรรภายในอ าเภอได้ และขอให้ส่งเอกสารเบิกเบี ยเลี ยงภายในวันท่ี 1 ของทุกเดือน  

การจัดซื อวัสดุส านักงาน ขอให้อ าเภอจัดท าให้เรียบร้อยและส่งเอกสารให้จังหวัด ภายในวันท่ี 5 พ.ค. 65  
เกษตรอ าเภอดอนพพุด สอบถาม หากเบิกเบี ยเลี ยงไม่หมด สามารถทบยอดไปเดือนหน้าได้หรือไม่  
ประธาน ชี แจงดังนี  ต้องเบิกให้ถึง 800 บาททุกเดือน เบิกไม่ถึงไม่ได้ สามารถเบิกเกินได้ แต่ต้องอยู่ในวงเงิน

ของตนเอง หากเบิกไม่ถึง 800 บาทต่อเดือน จะขอตัดงบกลับมายังจังหวัด 

เกษตรอ าเภอเสาไห้ สอบถาม หากเกษตรอ าเภอไม่เบิกเลี ยง สามารถเฉล่ียให้เจ้าหน้าท่ีได้หรือไม่ 
เกษตรจังหวัด ชี แจงดังนี  สามารถท าได้ เกษตรอ าเภอสามารถบริหารเงินเองได้ แต่ต้องอยู่ในวงเงินท่ีได้รับ  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 / 4.1.3 ต าแหน่ง... 
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4.1.3 ต าแหน่งว่าง ในสังกัดส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 4 ต าแหน่ง และรักษาการในต าแหน่ง 1 ต าแหน่ง ดังนี  
     1) ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ ส านักงานเกษตรอ าเภอมวกเหล็ก จังหวัด

สระบุรี 
      2) ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ/ช านาญการ ส านักงานเกษตรอ าเภอแก่งคอย จังหวัด

สระบุร ี
     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 
       4.1.4 การเบิกจ่าย  

ภาพรวม     74.67%    งบลงทุน    100 %    งบด าเนินงาน   74.55%   
เกษตรจังหวัด เพิ่มเติมดังนี  งบประมาณโครงการท่ีจัดสรรมาครั งท่ี 2 ยังไม่มีอ าเภอใด ท าการเบิกจ่าย ยกเว้น

อ าเภอวังม่วง ขอให้เร่งรัดด าเนินการด้วย เนื่องจากเป็นตัวชี วัดของเกษตรอ าเภอและเจ้าหน้าท่ี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๒ เร่ืองแจ้งจากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
      หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ แจ้งเรื่องดังนี  

4.2.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ข้อมูล ณ วันท่ี 28 เมษายน 2565 

ประธาน เพิ่มเติมดังนี  ในการท าโครงการ ต้องมีความต้องการของเกษตรกร  โดยการท าจัดเวทีชุมชน และท า
รายงานการประชุมแนบมากับเอกสารส่งเบิกทุกครั ง หากไม่มีเอกสารความต้องของเกษตรกร จะตีกลับ และขอให้เร่งรัด
ด าเนินการด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
           4.2.2 รายงานผลการขึ นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 และผลการขึ นทะเบียนและ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พืชเศรษฐกิจจังหวัดสระบุรี ปี 2564/65 ข้อมูล ณ วันท่ี 26 เมษายน 2565  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เพิ่มเติมดังนี  
- ขอให้เกษตรอ าเภอก าชับเจ้าหน้าท่ีด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมาขึ นทะเบียน เนื่องจากปีนี ฝน

มาเร็ว บางพื นท่ีเริ่มปลูกพืชแล้ว 
- การแก้ไข Block code อ าเภอสามารถด าเนินการได้เลย โดยไม่ต้องรอกรมหรือจังหวัดแจ้ง เนื่องจาก

สามารถเช็คในระบบได้ด้วยตนเอง หากเกิดปัญหากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสามารถช่วยได้ในกรณีท่ี
พืชยังไม่เก็บเกี่ยวแล้วเท่านั น และในกรณีท่ีเกิดปัญหาแล้ว ท าการไกลเกล่ียแล้วเกษตรกรยิมยอมท่ีจะไม่รับ
เงิน ขอให้ท าหนังสือรับรองด้วย  

- ขอให้ตรวจสอบระบบการขึ นทะเบียนผ่านทาง farmbook ด้วย ปกป้องการตกหล่น  
- แท็บแล็ต ตอนนี ยังไม่ได้น าส่งคืน 3 อ าเภอ หากได้รับคืนครบแล้ว จึงจะแจ้งส่งลงอ าเภอท่ีขาดต่อไป  

 

/ ประธาน... 



5 
 

ประธาน เพิ่มเติมดังนี  การขึ นทะเบียนขอให้รอบคอบ ปฏิบัติตามระเบียบ และขอให้เกษตรอ าเภอน าสารไป
แจ้งเจ้าหน้าท่ีต่อด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๓ เร่ืองแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
      หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต แจ้งเรื่องดังนี  
            4.3.1 การขับเคล่ือนการด าเนินงานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนต าบลชะอม เข้าสู่ระบบรับรอง
มาตรฐาน GAP เพื่อพัฒนาต่อยอดเพื่อขอรับรองส่ิงบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI 
              เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2565 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เข้าร่วมจัดเวทีเพื่อจัดเก็บข้อมูลการปลูก
ทุเรียนชะอม ณ โรงเรียนบ้านบึงไม้ ต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อจัดเก็บข้อมูล และชี แจงแนว
ทางการขับเคล่ือนเกษตรกรเข้าสู่การรับรับรอง GI ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและหลักเกณฑ์การของ
รับรองมาตรฐาน GAP ซึ่งมีเกษตรกรเข้ารวม 30 ราย  โดยรับสมัครเกษตรกรประเภทหัวไวใจสู้ เพื่อน าร่องเข้าสู่
กระบวนการขอการรับรองมาตรฐาน จ านวน 11 ราย โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตร่วมกับส านักงานเกษตร
อ าเภอแก่งคอยจะก าหนดแผนในการติดตามให้ค าแนะน า ในการขอการรับรอง เพื่อเตรียมความพร้อมและส่งใบสมัคร
เข้ารับการตรวจรับรองแปลงในลักษณะเชิงรุกต่อไป 

    กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ประชาสัมพันธ์แหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตร
ในรูปแบบ Line official มาตรฐานเกษตรน่ารู้ ใช้งานง่าย สามารถเปิดดูในโทรศัพท์มือถือได้ตลอดเวลา เพียงแค่แอด
ไลน์ตามคิวอาร์โค้ด จะรวบรวมหนังสือส่ือการเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน GAP และอินทรีย์ 

 
 
เกษตรจังหวัด เพิ่มเติมดังนี   
- GAP เป็นตัวชี วัดของเจ้าหน้าท่ี จังหวัดจะต้องท าองค์ความรู้ให้อ าเภอ 
- การขอ GI ทุเรียนชะอม พาณิชย์แจ้งว่า หากไม่มีเอกสารสิทธิ์ ให้ขอมาตรฐานรับรอง และสร้าง  story 

ของพืช  
- การขอ GI ผักหวานบ้านหมอ พาณิชย์แจ้งว่า ให้สร้าง story ของพืช 

 

/ - การขอ ... 
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- การขอ GAP หากไม่มีเอกสารสิทธิ์สามารถท าได้ โดยให้ผู้น าชุมชนรับรอง มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิต ลงพื นท่ีให้ค าแนะน าเรื่อง GAP กับบ๊ิกโจ้ย 
- ขอให้อ าเภอสร้างการรับรู้เรื่องกลุ่มแปลงใหญ่และวิสาหกิจชุมชนกับเกษตรกร 
- มอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืชเข้าไปจัดตั ง ศดปช. และ ศจช. กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในอ าเภอวังม่วง 
- ขอให้อ าเภอวังม่วง ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังสมาคมชาวไร่อ้อย 
มติที่ประชุม รับทราบ 

           4.3.2 รายงานสถานการณ์การผลิตไม้ผลในพื นท่ีจังหวัดสระบุรี ในช่วง วันท่ี 18 - 22 เมษายน 2565 
               ตามท่ีส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 จังหวัดชัยนาท ขอความร่วมมือให้จังหวัดเฝ้าระวัง 
ติดตามสถานการณ์การผลิตไม้ผล (ท่ีประสบปัญหาด้านการตลาด) อย่างใกล้ชิด รวมถึงการแก้ปัญหาเบื องต้นให้แก่
เกษตรกรในพื นท่ี พร้อมรายงานข้อมูลสถานการณ์ โดยขอให้ส านักงานเกษตรอ าเภอ เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์
พร้อมรายงานข้อมูลสถานการณ์ พบว่า ไม่ประสบปัญหาด้านการตลาด ยังเป็นไปตามกลไกของตลาด 

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.3.3 การจัดชั นคุณภาพและถอดบทเรียนแปลงใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้แจ้งให้จังหวัดสระบุรีด าเนินกิจกรรมการจัดชั นคุณภาพและถอดบทเรียนแปลงใหญ่ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการจัดชั นคุณภาพและก าหนดแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง
การด าเนินงานของแปลงใหญ่แต่ละแปลง และเพื่อทราบผลการด าเนินงานและได้องค์ความรู้การบริหา รจัดการของ    
แปลงใหญ่ ภายหลังไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. หน่วยงานเจ้าของสินค้าในพื นท่ีประสานงานกับผู้จัดการแปลง และคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกร แปลงใหญ่
พร้อมเป็นพี่เลี ยง เพื่อจัดเวทีประเมินการจัดชั นคุณภาพ ตามแบบประเมินการจัดชั นคุณภาพแปลงใหญ่ และระดมความ
คิดเห็นเพื่อหาแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานตามประเด็นการพัฒนา เสนอให้หน่วยงานเจ้าของสินค้าใน
พื นท่ีพิจารณา กล่ันกรองผล การประเมินฯ และแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน  
           2. หน่วยงานเจ้าของสินค้าในพื นท่ี น าผลการประเมินฯ และแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานท่ีผ่าน
การกล่ันกรอง เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผลการประเมินฯ และทราบแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเกษตรกรแปลงใหญ่ พร้อม
ส่งมติท่ีประชุมและแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานให้หน่วยงานในระดับส่วนกลางของตน ผ่านระบบการ
บันทึกผล  การจัดชั นคุณภาพแปลงใหญ่ ในรูปแบบไฟล์ PDF  
           3.หน่วยงานเจ้าของสินค้าในพื นท่ี บันทึกผลการประเมินฯ ท่ีมาจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ขับเคล่ือนงาน
ด้านการเกษตรระดับจังหวัด ลงในระบบการบันทึกผลการจัดชั นคุณภาพแปลงใหญ่ ให้แล้วเสร็จภายใน วันท่ี 31 
กรกฎาคม 2565 
เป้าหมายการจัดชั นคุณภาพแปลงใหญ่ ปี 2562 2563 และ 2564 รวม 22 แปลงดังนี  (เอกสารแนบ 4) 
 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 ... 
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/ มติท่ี ... 

 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 
หน่วยงานเจ้าของสินค้าในพื นท่ีด าเนินการถอดบทเรียนแปลงใหญ่ ปี 2562 ตามแนวทางและแบบฟอร์มการ

ถอดบทเรียนแปลงใหญ่ โดยคัดเลือกแปลงท่ีมีผลการจัดชั นคุณภาพ ในปีงบประมาณ 2565 ดีขึ น หรือ คงท่ี หรือ 
ลดลง     เมื่อเทียบกับผลการจัดชั นคุณภาพในปีงบประมาณ 2564 จ านวนหน่วยงานละ 1 แปลง ส่งให้หน่วยงานใน
ระดับส่วนกลางของตน ผ่านระบบการบันทึกผลการจัดชั นคุณภาพแปลงใหญ่ ในรูปแบบไฟล์Word ภายในวันท่ี 15 
สิงหาคม 2565 

 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตจะด าเนินการแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และส านักงานเกษตรอ าเภอเพื่อวาง
แผนการด าเนินกิจกรรมการจัดชั นคุณภาพและถอดบทเรียนแปลงใหญ่ ประจ าปี งบประมาณ 2565 ต่อไป 

ประธาน เพิ่มเติมดังนี   ขอให้อ าเภอเร่งรัดการด าเนินงาน เพราะต้องผ่านให้คณะกรรมการเกษตรระดับจังหวัด
ก่อน จึงจะส่งกรมได้ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนา

ปรัง ปี 2565 

               ขอใหทุ้กอ าเภอ (ยกเว้นอ าเภอบ้านหมอ อ าเภอมวกเหล็ก และอ าเภอวังม่วง) จัดท ารูปเล่มรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง 2565 (ตาม QR code) และจัดส่งให้ส านักงานเกษตร
จังหวัดภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 โดยขอให้จัดส่งเป็นรูปเล่ม พร้อมไฟล์ word (เบื องต้นได้ประสานกับเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบงานระดับอ าเภอแล้ว) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
       4.3.5 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2565 

   ขอใหอ้ าเภอคัดเลือกเกษตรกรท่ีผ่านการอบรมช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื นฐาน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม
ช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรเน้นหนัก จ านวน 20 ราย ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี และ
ขอให้อ าเภอจัดส่งแบบตอบรับเกษตรกรท่ีเข้าร่วมอบรมภายในวันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 ทาง Line G. Production  

รุ่นที่ ระยะเวลาด าเนินการ อ าเภอ 
จ านวน 
(ราย) 

2 วันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2565 ดอนพุด 2 
  เมืองสระบุรี 2 
  พระพุทธบาท 1 
  บ้านหมอ 2 
  หนองโดน 2 
  แก่งคอย 1 

3 วันที่ 10 - 13 พฤษภาคม 2565 เสาไห ้ 2 
  หนองแซง 1 
  เฉลิมพระเกียรติ 2 
  วิหารแดง 1 
  หนองแค 2 
  วังม่วง 1 
  มวกเหล็ก 1 

รวม 20 

/ มติท่ี ... 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

        4.3.6 ระบบเกษตรพันธสัญญา 

    ขอให้อ าเภอด าเนินการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสาระส าคัญและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 ให้กับเกษตรกรได้รับทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 
        4.3.6 โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอพระพุทธบาท ก าหนดจัดงานโครงการคลินิก
เกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุ เคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ครั ง ท่ี ๓ ในวัน ท่ี                 
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ อ่างเก็บน  าซับสะแกเครือหมู่ ท่ี 4 ต าบลธารเกษมอ าเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี
เป้าหมายเกษตรกรจ านวน ๑๐๐ 

เกษตรอ าเภอพระพุทธบาท เพิ่มเติม ได้ประสานงานกับนายอ าเภอและหน่วยงานท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว      
และได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าท่ีมาช่วยเตรียมงาน โดยมีนายอ าเภอเป็นผู้เปิดงาน  

มติที่ประชุม รับทราบ 

๔.๔ เร่ืองแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  
      นางสาวนฤมล พุกพิกุล (แทน) หัวหน้ากลุม่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร แจ้งเรื่องดังนี  
          4.4.1 การประกวดแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรดีเด่น ปี 2565 

    ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดท าโครงการประกวดแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรดีเด่น ปี 2565 กลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรจึงขอประชาสัมพันธ์ให้วิสาหกิจชุมชนท่ีด าเนินกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีมีศักยภาพ
และมีความสนใจ เข้าร่วมโครงการฯ ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท ดังนี  
 ประเภทท่ี 1 การประกวดแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรดีเด่น ปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “เท่ียวเกษตรวิถีใหม่ 
ปลอดภัย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม”  

   ขอให้อ าเภอคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนท่ีด าเนินกิจกรรมด้านท่องเท่ียวเชิงเกษตร อ าเภอละ 1 แห่ง เข้าร่ วม
ประกวดฯ และส่งผลงานประกอบด้วยเนื อหาข้อมูลของแหล่งท่องเท่ียว ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ 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 ดังนี  (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 และส่งผลงานประกอบด้วยเนื อหาข้อมูลของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 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. 

 

/ รางวัล ... 
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/ รางวัล ... 

/ มติท่ี ... 

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

ประธาน เพิ่มเติมดังนี  มอบหมายให้อ าเภอมวกเหล็กและอ าเภอแก่งคอยส่งประกวด และให้อ าเภออื่น       
แชร์คลิปและเพิ่มยอดวิว 

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.4.2 รายงานข้อมูลภาพรวมการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดสระบุรี (ตัดยอดข้อมูลจากระบบ

สารสนเทศวิสาหกิจชุมชน ณ วันท่ี 26 เม.ย. 65 เวลา 16.30 น.) 
จังหวัดสระบุรี มีวิสาหกิจชุมชมท่ีจดทะเบียนทั งหมด 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  

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
4.4.3 รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ปี 2565 (ตัดยอดข้อมูลจาก

ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน ณ วันท่ี 26 เม.ย. 65 เวลา 16.30 น.) 
จังหวัดสระบุรีมีเป้าหมายการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ปี 2565 ทั งสิ นจ านวน 43 แห่ง ด าเนินการ

แล้ว จ านวน 7 แห่ง อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 36 แห่ง ได้แก่ อ าเภอเฉลิมฯ 3 แห่ง , มวกเหล็ก 27 แห่ง, เสาไห้ 
2 แห่ง และหนองแซง 4 แห่ง ซึ่งก าหนดให้อ าเภอด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2565  
 จากการตรวจสอบข้อมูลในระบบวันท่ี 28 เ.ม.ย 65 พบว่า อ าเภอเฉลิมพระเกียรติและอ าเภอหนองแซง
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงจะเหลือ 29 แห่ง คืออ าเภอมวกเหล็ก 27 แห่งและเสาไห้ 2 แห่ง 
 
 
 
 
 

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
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/ มติท่ี ... 

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 
4.4.3 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชก าหนดฯ เพิ่มเติม      

พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั งท่ี 6/2565 
ทางคณะกรรมการมีความเห็นประกอบการพิจารณาโครงการส่งเสริมพัฒนาวิ สาหกิจชุมชน กลุ่ม องค์กร

เกษตรกรในการผลิต การแปรรูป การท าผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร เห็นควรให้กรมส่งเสริมการเกษตร
ทบทวนโครงการ เนื่องจากโครงการมีลักษณะเป็นการมุ่งเน้นการให้เงินอุดหนุนแก่วิสาหกิจชุมชน และจัดหาปัจจัยให้กับ
กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีรายได้ เพิ่มขึ น ซึ่งโครงการยังขาด
รายละเอียดท่ีชัดเจนของเป้าหมาย และรายละเอียดการด าเนินการของกิจกรรม ท าให้ไม่ สามารถพิจารณาความ
เหมาะสมของโครงการและความซ  าซ้อนของโครงการกับการด าเนินการของโครงการยกระดับแปลงใหญ่ได้ นอกจากนี 
โครงการยังไม่มีความจ าเป็น เร่งด่วนในการด าเนินการ เนื่องจากการพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริม
อาชีพเกษตรกร และลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพเป็นภารกิจท่ีหน่วยงานด าเนินการเป็นปกติอยู่แล้ว  

มติที่ประชุม รับทราบ 

๔.๕ เร่ืองแจ้งจากกลุ่มอารักขาพืช 
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช แจ้งเรื่องดังนี  

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

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

     2) ระบบติดตามสถานการณ์ระบาดศัตรูพืชรายแปลง ส านักงานเกษตรอ าเภอมีการจัดส่งรายงานตรงเวลา 
และครบตามเป้าหมาย (ทั งหมด 105 แปลง ส ารวจ 50 แปลง จากเป้าหมาย 49 แปลง) มีการส ารวจ จ านวน 4 ครั ง  

     3) ระบบคลินิกพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอมีการเปิดให้บริการคลินิกพืชและ    
คีย์ข้อมูลในระบบฯ จ านวน 16 ราย  

      การรานงานข้อมูลผ่านระบบคลินิกพืช ขอให้อ าเภอถ่ายรูปให้ชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการวินิจฉัยโรค 
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/ เนื่องด้วย ... 

 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

      4.5.2 รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) 
                 กลุ่มอารักขาพืช ได้ลงพื นท่ีติดตามการใช้ประโยชน์เครื่องผสมปุ๋ยเคมี และแนะน าการต่อใบอนุญาตขาย
ปุ๋ยของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุ รกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop 
Service)    ปี 2564 เมื่อวันท่ี 7 – 8 เมษายน 2565 ขอรายงานผลการด าเนินการ ดังนี  
                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 ซึ่งเป็นช่วงการเพาะปลูกข้าวโพดเลี ยงสัตว์ 
                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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/ 4.5.4 ประ ... 

      เนื่องด้วยสถานการณ์ราคาแม่ปุ๋ยท่ีปรับสูงขึ น บางสูตรไม่สามารถจัดซื อได้ ได้แก่ สูตร 18-46-0 และ
ร้านค้าในพื นท่ีไม่สามารถหาปุ๋ยได้ตามจ านวนท่ีกลุ่มต้องการ ท าให้การขับเคล่ือนการใช้ประโยชน์เครื่องผสมปุ๋ยไปได้
ค่อนข้างช้า แต่เกษตรกรยังยืนยันท่ีจะใช้ประโยชน์และขับเคล่ือนการด าเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
โดยกลุ่มได้ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการการรวบรวมความต้องการแม่ปุ๋ยของสมาชิกจากเดิมรวมกันซื อ เป็นการปล่อย
สินเช่ือให้กู้ยืม 50% ของยอดส่ังซื อปุ๋ย เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับสมาชิก โดยจะคิดดอกเบี ยกระสอบละ 10 บาท เก็บ
สินเช่ือพร้อมดอกเบี ยคืนเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว 

       ส าหรับการต่อใบอนุญาตขายปุ๋ยของทั ง 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
ชุมชนทั ง 5 ศูนย์ ยื่นขอต่ออายุผ่านทางไปรษณีย์ในวันท่ี 25 เมษายน 2565 นี  

       ทั งนี  กลุ่มอารักขาพืช ได้แนะน าให้กลุ่มปรับปรุงสถานท่ีการติดตั งเครื่องผสมปุ๋ยให้เหมาะสมแก่การใช้งาน 
เนื่องจากของ ศดปช.ต าบลหนองปลิง มีการปรับเปล่ียนสถานท่ีตั งเครื่องผสมปุ๋ย ซึ่งจะด าเนินการเทพื นปรับพื นท่ีให้
พร้อมใช้งาน และให้หมั่นตรวจดูแล บ ารุงรักษาเครื่องผสมปุ๋ยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอด้วย พร้อมทั งหาวัสดุคลุมเพื่อ
ป้องกันแสงแดด และน  าฝน ซึ่งอาจจะท าให้เครื่องเกิดการสึกกร่อน เสียหายได้ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

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

 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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/ 2) สินเช่ือ ... 

4.5.4 ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานตามมาตรการจ ากัดการใช้สารไกลโฟเซต 

                    ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินการตามมาตรการจ ากัดการใช้สารไกลโฟเซต คลอไพริฟอสและ
พาราควอต ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยด าเนินการอบรมและทดสอบความรู้เกษตรกรตามหลักสูตร
ของกรมวิชาการเกษตร ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอ ผ่านระบบ 3 สาร (chem.doae.go.th) ตั งแต่เดือนมิถุนายน 
2562    เป็นต้นมา เพื่อให้เกษตรกรได้สิทธิซื อสารเคมีทั ง 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 ตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมนี  และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรท่ีมีความประสงค์ต้องใช้สาร
ไกลโฟเซตสามารถติดต่อเข้ารับการอบรมทดสอบความรู้ โดยตรงจากหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร 
ท่ัวประเทศ ตั งแต่เดือนเมษายน 2565 เป็นต้นไป 
  การอบรมและทดสอบความรู้ของเกษตรกรผู้ใช้วัตถุอันตราย “ไกลโฟเซต” เกษตรกรท่ีขึ นทะเบียน
เกษตรกร พืช 6 ชนิด ได้แก่ มันส าปะหลัง ข้าวโพด อ้อย ยางพารา ปาล์มน  ามัน และไม้ผล สามารถเข้าอบรมและ
ทดสอบความรู้ได้ ผ่านเว็บไซต์ www.doa.go.th ตั งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป โดยสามารถเลือกศูนย์การ
ทดสอบความรู้ได้จากหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1 – 8 และ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรของกรมวิชาการเกษตร จ านวน 54 แห่ง ท่ัวประเทศ แต่ละศูนย์จะเปิดทดสอบความรู้
เดือนละ 2 ครั ง    ในวันแรกของสัปดาห์ท่ี 1 และสัปดาห์ท่ี 3 ของทุกเดือน โดยจะมีการทดสอบความรู้วันละ 4 รอบ 
รอบละ 25 คน  

 

 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

           4.5.5 แนวทางช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการแก้ไขปัญหาปุ๋ยเคมีราคาสูงและไม่มีเสถียรภาพ 

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ก าหนดนโยบายให้ส่งเสริมเกษตรกรใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน ปรับปรุงความเป็นกรด-ด่างของดินให้เหมาะสม และใช้ปุ๋ยแบบผสมผสาน (ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ย
ชีวภาพ โดยสนับสนุนให้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน เป็นต้นแบบและกลไกในการขยายผล และได้ประสานธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้ความอนุเคราะห์ในการให้บริการสินเช่ือแก่เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร ได้แก่ 

1) สินเช่ือสานฝันสร้างอาชีพ เป็นสินเช่ือเพื่อช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้
มีเงินทุนส าหรับการเริ่มต้นอาชีพใหม่ ธุรกิจใหม่ วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท ให้กู้สูงสุดรายละไม่เกิน 100,000 
บาท อัตราดอกเบี ยร้อยละ 4 ต่อปี 

เอกสารเผยแพร่ ลงทะเบียนอบรมผู้ใช้วัตถุ
อันตรายไกลโฟเซต 

ประชาสัมพันธ์การอบรม
และทดสอบความรู้ 
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/ 4.6 การน า ... 

 2) สินเช่ือนวัตกรรมดีมีเงินทุน เป็นสินเช่ือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือเพื่อเป็นค่าลงทุน เหมาะส าหรับคนรุ่นใหม่ท่ี
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือบริการ วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท วงเงินต่อรายตามความจ าเป็นใน
แผนธุรกิจ อัตราดอกเบี ยร้อยละ 4 ต่อปี 

 3) สินเช่ือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและจ าเป็นในครอบครัว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและจ าเป็นในครอบครัว วงเงินรวม 
10,000 ล้านบาท ให้กู้สูงสุดรายละไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี ย 0% 6 เดือน และตั งแต่เดือนท่ี 7 ร้อยละ MRR 

 4) สินเช่ือฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและค่า
ลงทุนฟื้นฟูการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยจากภัยพิบัติ ซ่อมแซมเครื่องมือ และเพื่อ
การประกอบอาชีพครั งใหม่) วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท ให้กู้สูงสุดรายละไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี ย 
MRR-2 (ปัจจุบัน MRR=6.50) 

 5) สินเช่ือธุรกิจชุมชนสร้างไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน และเพื่อเป็นค่าลงทุนในการประกอบอาชีพ วงเงินรวม 
50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี ย 0.01 ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั งแต่ปีท่ี 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี ยตามเกณฑ์ปกติ
ของธนาคาร รัฐบาลชดเชยดอกเบี ยร้อยละ 3.50 ต่อปี ไม่เกินวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2568 วงเงินกู้ต่อราย ดังนี  

      5.1 เกษตรกร ไม่เกิน 50 ล้านบาท 
      5.2 กลุ่มเกษตรกร 
            1) เป็นทุนหมุนเวียนในการขายผลผลิต ไม่เกิน 100 ล้านบาท   
            2) เพื่อจัดหาปัจจัยการผลิต ไม่เกิน 9 เท่าของทุน 
      5.3 กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร (ลงทุน) ไม่เกิน 100 ล้านบาท 
      5.4 สหกรณ์การเกษตร 
            1) จัดหาวัสดุการเกษตร ไม่เกิน 9 เท่าของทุน 
            2) เพื่อขายผลิตผลการเกษตร ไม่เกิน 100 ล้านบาท 
      5.5 กลุ่มบุคคล ไม่เกิน 100 ล้านบาท 
      5.6 ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) ไม่เกิน 100 ล้านบาท 
      5.7 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ไม่เกิน 50 ล้านบาท 
 6) สินเช่ือเสริมแกร่ง SME เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน หรือค่าลงทุนในการประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม หรือการบริการภาคการเกษตร และเพื่อช าระคืนหนี เงินกู้ (Refinance) สถาบันการเงินอื่นท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจในห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มภาคการเกษตร วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท ให้กู้สูงสุดรายละไม่เกิน 100 ล้านบาท 

 จึงขอให้ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบและเข้าถึงสินเช่ือของ ธ.ก.ส. เพื่อช่วยเพิ่ม
เสถียรภาพทางการเงินในการจัดหาปัจจัยการผลิตในภาวะปุ๋ยเคมีราคาแพง รวมทั งรับทราบนโยบายและถือปฏิบัติ ทั งนี  สามารถ
ดาวน์โหลดแนวทางการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ และรายละเอียดสินเช่ือ ธ.ก.ส. ได้ทาง QR Code ด้านล่าง 

 
แนวทางการใช้ปุ๋ยอบ่างมีประสิทธิภาพ และสินเชื่อ ธ.ก.ส. 

 
- ปุ๋ยมีราคาแพง ให้ส่งเสริมการไถกลบ เพื่อเพิ่มปุ๋ย ลดจุด hot spot และส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยคอก 

ปลูกปอเทือง ถั่วเขียว แล้วไถกลบ  
ประธาน เพิ่มเติมดังนี  ขอให้ส่ง QR code ให้แก่เกษตรกรโดยตรง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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/ เกษตรอ า ... 

4.6 การน าเสนอผลงานเด่น และปัญหาจากการด าเนินงาน โดยเกษตรอ าเภอ 
ประธาน    สอบถามปัญหาการด าเนินงานของอ าเภอ และเกษตรอ าเภอชี แจง ดังนี  
เกษตรอ าเภอเมือง  
- ในรอบเดือนเมษายนมีการประกวดพืชสวน ระดับเขต ไม่พบปัญหาใด ๆ  
- โครงการพืชหลากหลาย ขณะนี เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว 
- ได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรกรมาขึ นทะเบียนปลูกข้าวนาปรัง 
เกษตรอ าเภอพระพุทธบาท รายงานปัญหาเรื่องบ้านพักอยู่ในเขตพื นท่ีของวัด ซึ่งจะต้องจ่ายค่าเช่าท่ี           

ซึ่งประธานชี แจงเพิ่มเติม ให้ท าจ าหน่ายบ้านพัก เพื่อคืนท่ีดินให้วัด 
เกษตรหนองแซง  
- การประกวดไร่นาสวนผสม ระดับเขต ขอขอบคุณเกษตรจังหวัดและทีมงานจังหวัด  
- เมื่อคืนมีฝนตกหนัก ก าลังให้ทีมงานออกส ารวจพื นท่ี พบว่าต้นไม้ล้มทับแปลงข้าวของเกษตรกร 
เกษตรอ าเภอบ้านหมอ  
- จุดความร้อนของอ าเภอบ้านหมอมี 29 จุด แต่เป็นจุดด้านการเกษตรเพียง 10 จุด และได้สร้างการรับรู้ท่ี

ประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้านแล้ว 
- GI เผือก จะด าเนินการขอเป็นรายกลุ่ม 
- เรื่องการขอ GAP ได้มีกรมวิชาการเข้ามาดูผักหวาน ผักสลัด และเห็ดฝาง 
เกษตรอ าเภอเสาไห้  
- วันท่ี 25 เม.ย. 65 มูลนิธิชัยพัฒนาส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก กิ่งไม้ผล เป็ดไข่พระราชทาน โดยส านักงานเกษตร

อ าเภอเสาไห้ได้ท าพิธีมอบให้เกษตรกรเรียบร้อยแล้ว 
- เมื่อคืนมีฝนตกหนัก ยังไม่ได้รับแจ้งความเสียหายจากเกษตรกร แต่ป้ายส านักงานล้ม จะด าเนินการปรับปรุงต่อไป 
เกษตรอ าเภอวังม่วง เรื่องการจัดตั ง วสช./ศจช. แมลงหางหนีบ ขณะนี ก าลังหาสถานท่ีตั งกลุ่ม เอกสารพร้อม

ด าเนินการจดภายในสัปดาห์หน้า และสอบถามเพิ่มเติมว่า ท่ีท าการกลุ่มสามารถอยู่ในโรงงานได้หรือไม่ ซึ่ง นางสาว
นฤมล พุกพิกุล (แทน) หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ชี แจงเพิ่มเติมว่า สามารถท าได้ โดยให้มีหลักฐาน
หนังสือยินยอมการใช้ท่ีดิน 

เกษตรอ าเภอหนองโดน  
-การท านาปี ขณะนี ชลประทาน มีหนังสือประชาสัมพันธ์งดเว้นการท านาต่อเนื่อง และงดส่งน  า จะปล่อยน  า

ประมาณต้นเดือน พ.ค. 65 
- บ. สยามคูโบต้า ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าเข้ามาท าแปลงสาธิตร่วมกับกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว เพื่อพัฒนา    

แอปฟลิเคช่ันส าหรับเกษตรกรในเรื่องของข้าว และจะมีการพัฒนาในส่วนของพืชไร่อื่น ๆ ด้วย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้
อ าเภอท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ ประธานชี แจงเพิ่มเติม ขอให้พิจารณาว่า เกษตรกรได้ประโยชน์อะไร เอกชนได้ประโยชน์
อะไร อย่าใหเ้กษตรกรเสียเปรียบ   

เกษตรอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
 -ต้องการขอฝนหลวงในช่วงเดือน พ.ค. - มิ.ย. 65 ประธาน ชี แจงเพิ่มเติม ให้ท าหนังสือเข้ามา เพื่อจะ
ด าเนินการแจ้งเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรีต่อไป 
 - ส านักงานไม่มีพื นท่ีเก็บวัสดุทางการเกษตรของโครงการสระบุรีเมืองเกษตรปลอดภัย และสารหมดอายุแล้ว 

เกษตรอ าเภอดอนพุด  
- ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องลดการเผาร่วมกับนายอ าเภอและก าลังร่วมหามาตรการลดการเผา 
- เกษตรกรต้องท านาในช่วงนี  เนื่องจากหนีน  าท่วมในช่วงเดือน ส.ค. 65 
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เกษตรอ าเภอมวกเหล็ก ชี แจงว่ามีท่ีราชพัสดุ 3 แห่ง ได้แก่ โรงเลี ยงไหม, โรงเพาะช ากล้าไม้ และบ้านพักผู้ช่วย

เกษตรอ าเภอ ท่ีไม่ได้ใช้การแล้ว ประธานชี แจงเพิ่มเติม ให้ท าเรื่องจ าหน่าย 
เกษตรอ าเภอวิหารแดง  
- วันท่ี 18 เม.ย. 65 ได้เกิดพายุโซนร้อน มีพื นท่ีเกษตรกรได้รับความเสียหาย ขณะนี  อบต. ก าลังส ารวจ 
- การท ารั วบริเวณส านักงาน ได้ปรึกษานายอ าเภอแล้ว พบว่าไม่สามารถท าได้ 
เกษตรอ าเภอแก่งคอย งบประมาณขอซ่อมบ้านพัก 2 หลัง มีโกดังรวมอยู่ด้วย จึงสอบถามเพิ่มเติมว่าสามารถ

ซ่อมโกดังได้หรือไม่ ประธาน ชี แจงเพิ่มเติม การพิจารณาอยู่ท่ีดุลพินิจของกรม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

วาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ น าเสนอแผนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจ าเดือน

พฤษภาคม ๒๕๖๕  
เกษตรอ าเภอพระพุทธบาท เสนอเพิ่มโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ ในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2565 
มติที่ประชุม เห็นชอบและถือปฏิบัติ  

 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ   

 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  

- ตัวชี วัดแผนพัฒนาการเกษตรระดับอ าเภอ ให้ส่งวันท่ี 1 ส.ค. 65 ขอให้เจ้าหน้าท่ีท าแผนระดับต าบล วิเคราะห์
ปัญหาจัดล าดับความส าคัญ และเขียนโครงการ หากติดขัดสามารถสอบถามกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  

- เจ้าหน้าท่ีระดับต าบลต้องรู้ข้อมูลเอกภาพในพื นท่ีของตนเอง มีการปลูกพืชอะไรและมีการเลี ยงแมลง
เศรษฐกิจในพื นท่ีหรือไม่ หรืองานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานในบทบาทภารกิจของกรม 

- จากการประกวด พบว่าผู้น าชุมชนอายุน้อย มีความพร้อมในการท างาน ควรเช่ือมโยงการด าเนินงานร่วมกัน  
ประธาน ชี แจงเพิ่มเติม ดังนี  มอบหมายหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศจัดอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงาน

แผนระดับอ าเภอ อ าเภอละ 1 คน ในเรื่องแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบลและการเขียนโครงการ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 ที่ประชุม ไม่มีข้อเสนอแนะ 
 ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.  
 

          ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นางสาวศิรดา อารักษ์วาณิช) 
                          นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 

                                                                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  (นายกิตินันท์  คงเพชร) 
                            หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 


