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รายงานการประชุมสัญจร ช้ีแจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 256๕ เวลา 09.3๐ น. 
ณ แคมป์นายหัว ต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

 
1.รายนามผู้มาประชุม 
 1. ดร.รุจีพัชร  บุญจริง   เกษตรจังหวัดสระบุรี  ประธาน 

2. นายธ ารงค์  พันธุตะ   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
 ๓. นายปรีชา  พุทธิโชติ   หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 
 ๔. นายกิตินันท์  คงเพชร   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
 ๕. นายบรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 

6. นางจรัสศรี  ดีรักษ์   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
7. นายธวัช  ปานศรีทอง  เกษตรอ าเภอพระพุทธบาท 
8. นายปรเมษฐ์  อักขราสา  เกษตรอ าเภอหนองแซง 
9. น.ส.น  าทิพย์  มณีฉาย   เกษตรอ าเภอวิหารแดง 
10. นายสมบัติ  ทนงจิตรไพศาล  เกษตรอ าเภอดอนพุด 
11. นายพิษณุ  นิตย์ใหม ่  เกษตรอ าเภอเสาไห้ 
๑2. นางสวนิตย์  พรหมโชติ  เกษตรอ าเภอเมืองสระบุรี 
๑3. นางอรพินท์  วุฒิอุทัย   เกษตรอ าเภอแก่งคอย  
๑4. น.ส.อุษา   จุลวรรณ  เกษตรอ าเภอหนองแค  
๑5. น.ส.จิตนิชา   เครือเข่ือนเพชร  เกษตรอ าเภอหนองโดน 
๑6. นางลัดดา  ศรีเพียงจันทร์  เกษตรอ าเภอมวกเหล็ก 
๑7. นายสมบูรณ์  โควงค์   เกษตรอ าเภอบ้านหมอ 
๑8. นายโกสินทร์ แสงสวงค์  เกษตรอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
๑9. น.ส.ณัฐเรขา พลศิริ   (แทน) เกษตรอ าเภอวังม่วง 

 20. น.ส.อัจฉรา  สุขสมบูรณ์                  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 
 21. น.ส.นฤมล  พุกพิกุล                      นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  

22. น.ส.กมลรัตน์ สุขสถาน                     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
23. นายนิธิศ  บุญส่ง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
24. น.ส.เกษราภรณ์ เข็มขาว   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
25. นางพชระ  แสงสวงค์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
26. นางดาหวัน   ครองยุติ   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
27. นางปราน ี  จันทร์ทา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
28. นายอนุวัฒน ์ คงสว่าง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

 29. นายนิวัตน ์  เพ็งพูล   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 30. น.ส.เบญญทิพย์ ส้มม่วง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

31. น.ส.วิชญ์ชยาพา ผดุงพัฒน ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 32. น.ส.มัณฑณา พานนา   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 33. น.ส.สาลินี  อยู่สุข   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 34. นางอุไรวรรณ โตสารเดช  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
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 35. น.ส. มาศวิภา เตโช   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 36. น.ส. แววจันทร์ พงค์จันตา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 37. น.ส. รวิสรา  นาคีรักษ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 38. น.ส. อภิญญา ศรีวิไล   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

39. น.ส. โอ๋   วงศ์ทวีปกิจ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
40. น.ส.จันทร์ฉาย โพดเฟื่อง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

 41. นายกันณพงศ์ พูลสวัสด์ิ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
42. น.ส. วันนิสา  วงศ์ษา   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

 43  นางเสาวรส   ทินกร   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
44. น.ส.ปวีณา  เถ่ือนเนาว์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
45. น.ส.กิริยา   ไคร้ทอง   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
46. น.ส.นิศารัตน์ จันทร์ฉนวน  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
47. น.ส.จิราพร  สุขีรัตน์   เจ้าพนักงานธุรการ 
48. น.ส.นิชาภา  วรรณกูล  เจ้าพนักงานธุรการ 
49. น.ส.สลิลภรณ์ ผดุงพัฒน ์  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) 

 50. น.ส.ศิรดา  อารักษ์วาณิช  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เลขาฯ 

๒.รายนามผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี - 

 
       เปิดการประชุม ณ แคมป์นายหัว ต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  เวลา 09.3๐ น.         

โดย ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสระบุรี ได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี  
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธาน แจ้งเรื่องใหท่ี้ประชุมทราบ ดังนี  

1. สาเหตุท่ีจัดการประชุมสัญจรเนื่องจากจังหวัดสระบุรีมีผลผลิตทางเกษตรมากมาย จึงต้องมีการบริหารจัดการท่ีดี 
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา จึงได้จัดการประชุมสัญจรขึ น เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีได้ศึกษาการบริหารจัดการและปัญหาท่ีพบในสวน
เกษตรกร และด าเนินการส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในพื นท่ีตนต่อไป  

2. เดือนกรกฎาคมจะจัดประชุมสัญจรท่ีอ าเภอมวกเหล็ก และวันท่ี 21 กรกฎาคม 2565 ส านักงานเกษตรจังหวัดจะ
จัด press tour ขอเชิญเกษตรกรอ าเภอ ทุกอ าเภอเข้าร่วมด้วย เนื่องจากในเดือนนี อ าเภอมวกเหล็กมีผลผลิตของอะโวคาโด
และอินทผลัม 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ ขอขอบคุณอ าเภอเมือง, แก่งคอย, หนองแค, หนองแซง, เสาไห้, มวกเหล็ก และวังม่วง     
ท่ีสามารถเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ ร้อยละ 100  และสิ นเดือนมิถุนายน ทุกกลุ่มและทุกอ าเภอต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ 90    
ขอให้เร่งรัดด าเนินการ 

     สาเหตุท่ีอ าเภอส่งเอกสารเบิกจ่ายมายังจังหวัดแล้ว แต่ยอดเบิกจ่ายไม่ได้ถูกบันทึกเนื่องจากเอกสารมีการแก้ไข   
เน้นย  าให้เกษตรอ าเภอตรวจสอบให้รอบคอบ และการเบิกเบี ยเลี ยง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรต้องท าเอง 
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4. การบริหารจัดการผลผลิต จากปฎิทินผลผลิต 

4.1 ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ผ่าน website, facebook และ youtube ในรูปแบบเส้นทางการท่องเท่ียว 
      - เส้นทางการท่องเท่ียวอินทผลัม ก าหนดส่งวันท่ี 1 ก.ค. 65 
4.2 ค านวณผลผลิต มีเกษตรกรกี่ราย กี่ไร่ ออกผลผลิตเดือนไหน ออกผลผลิตมากท่ีสุดเดือนไหน ปริมาณผลผลิต

เท่าไหร่ ราคากี่บาท ขายสินค้าอย่างไร หากขายไม่ได้จะท าอย่างไร  ขอให้วางแผนการผลิตและเตรียมการประชาสัมพันธ์ 
และมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตรวบรวมข้อมูลอินทผลัม 

4.3 เส้นทางการท่องเท่ียว ใน QR code ต้องมีรายละเอียดแผนท่ี, facebook และข้อมูลสวน  
ประธานเพิ่มเติม ดังนี  
- เส้นทางการท่องเท่ียวของอ าเภอมวกเหล็กในเพิ่มข้อมูลของสวนอะโวคาโดและอินทผลัมทุกสวนท่ีมีอยู่ในพื นท่ี 
- มอบหมายให้ทุกอ าเภอด าเนินการประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเท่ียวผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ 

5.  ตัวชี วัดได้ด าเนินการส่งให้อ าเภอเรียบร้อยแล้ว 
5.1 ตัวชี วัดการขึ นทะเบียนเกษตรกร ทางจังหวัดจัดสรรเป้าหมายตามท่ีกรมก าหนดให้  ซึ่งตัวเลขในการค านวณ

กรมน ามาจากฐานข้อมูลของอ าเภอ 
ประธานเพิ่มเติม ดังนี  
- การปรับปรุง ทบก. จะท าให้ได้ข้อมูลท่ีแท้จริง ซึ่ง Data base ระดับหมู่บ้าน ต าบล และอ าเภอ ต้องมีข้อมูล

ดังนี  พื นท่ีปลูก, กลุ่มเกษตกร, จ านวนเกษตรกร และพืชท่ีปลูก 
- การใช้แท็บเล็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการปรับปรุง ทบก.  
- ด้วยนโยบายลดกระดาษ จะส่ังการผ่านไลน์ทั งหมด หากเป็นเรื่องส าคัญจึงจะท าหนังสือถึงอ าเภอ 
- การส่ังการทุกงาน ถึงแม้จะไม่ใช่ข้อส่ังการของเกษตรจังหวัด ขอให้ทุกกลุ่มส่ังการผ่านกลุ่มไลน์ Boss และ 

Gcc3 โดยก าหนดรูปแบบดังนี  
 

 
 
 
 

 
 

อ ำเภอ เนือ้หำ สง่ ยงัไมส่ง่

( .........................)

หวัหนำ้กลุม่ .........

เรือ่ง ...................
ชือ่ผูรั้บผดิชอบ .................. กลุม่ .........................
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6. โครงการท่ีงบประมาณยังไม่มา ได้แก่ โครงการ Agri - Map ประธานเน้นย  า นโยบาย Zero Corruption         

ในการท าโครงการไม่สามารถน าเกษตรนอกเป้าหมายเข้าร่วมโครงการได้ ขอให้ก าชับเจ้าหน้าท่ีระดับต าบลศึกษาและ  
ท าตามคู่มือ เจ้าหน้าท่ีระดับจังหวัดให้ตรวจเอกสารโครงการและเบิกจ่ายของอ าเภอตามคู่มือ 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
ประธาน  มอบให้เลขานุการด าเนินการ 
เลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดประจ าเดือนพฤษภาคม ครั งท่ี 5/2565          
ในวันจันทร์ท่ี 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. และประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอประจ าเดือนพฤษภาคม   
ครั งท่ี 8/2565 ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 
อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี และจัดส่งไฟล์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบและขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและแก้ไข
เพิ่มเติมในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
ที่ประชุม ไม่มีข้อแก้ไข 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั งท่ีแล้ว  
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
ประธาน  สอบถามในท่ีประชุม เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั งท่ีแล้ว 
ที่ประชุม ไม่มีเรื่องสืบเนื่อง 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

๔.๑ เร่ืองแจ้งจากฝ่ายบริหารทั่วไป 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งเรื่องดังนี  

      4.1.1 งานบุคลากร 

  1. ค าส่ัง จังหวัดสระบุรี  ท่ี 1831/2565 ลงวันท่ี 10 มิถุนายน 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ                  
จ านวน 1 ราย  นางพชระ  แสงสวงค์ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ กลุ่มส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร 
ย้ายมาปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ตั งแต่วันท่ี 10 มิถุนายน 2565  

  2. อัตราว่างของสังกัดส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี  จ านวน 5 ราย 
                      1) ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ ส านักงานเกษตรอ าเภอมวกเหล็ก จ านวน 1 ราย 
                   2) ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ/ช านาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี และส านักงานเกษตรอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จ านวน 2 ราย 
                   3) ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ช านาญงาน จ านวน 1 ราย 
                   4) ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ช านาญงาน จ านวน 1 ราย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 

/ 4.1.2 งาน ... 
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       4.1.2 งานการเงิน  

     1. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณนามไตรมาส 3  สิ นเดือนมิถุนายน 2565 จะต้องเบิกจ่ายให้ได้ 90% 
     2. การเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ข้อมูล ณ วันท่ี 23 มิถุนายน 2565)  

ภาพรวม     94.51 %    งบลงทุน    100 %    งบด าเนินงาน   88.76 % 
     3. กรมได้โอนจัดสรรค่าจ้างเหมาบริการ และจังหวัดได้ท าหนังสือแจ้งอ าเภอเรียบร้อยแล้ว                
     4. ค่าใช้จ่ายจัดซื อจัดจ้างวัสดุส านักงาน งบด าเนินงาน คาดว่าจะโอนมาในไตรมาสท่ี 4 ขอให้อ าเภอ  

เตรียมด าเนินการ  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

๔.๒ เร่ืองแจ้งจากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ แจ้งเรื่องดังนี  

4.2.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ข้อมูล ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2565 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.2.2 การประกวดวีดิทัศน์ 6 ภารกิจต่อยอด ภายใต้แนวคิดงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก 16+2 ภารกิจ ระดับเขต           

ปี 2565 

สสก.1 จังหวัดชัยนาท ขอเชิญชวนส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอเข้าร่วมการประกวดวีดิทัศน์   
6 ภารกิจต่อยอด ภายใต้แนวคิดงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก 16+2 ภารกิจ ระดับเขต ปี 2565 ใน 2 ประเภท คือ  

1. ประเภทส านักงานเกษตรจังหวัด ส่งวิดีทัศน์ท่ีแสดงถึงความส าเร็จของการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก 
ครอบคลุม 6 ภารกิจต่อยอด โดยน าเสนอผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ น และเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ท่ีส านักงาน
เกษตรจังหวัดก าหนด 

2. ประเภทส านักงานเกษตรอ าเภอ ส่งวิดีทัศน์ท่ีแสดงถึงความส าเร็จของการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก 
ระดับอ าเภอ โดยอ าเภอท่ีส านักงานเกษตรจังหวัดได้แจ้งเป็นพื นท่ีเป้าหมายในการด าเนินงานขับเคล่ือน 6 ภารกิจต่อยอด ดังนี   

2.1) 1 นวส. จัดตั ง/พัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรเข้มแข็ง 1 กลุ่ม 

- อ าเภอมวกเหล็ก โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ ต าบลซับสนุ่น  
- อ าเภอหนองแค โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ ต าบลโคกแย้ 
2.2) 1 นวส. 1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มแม่บ้านเข้มแข็ง 

- อ าเภอหนองโดน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านม้า ต าบลดอนทอง 

- อ าเภอวังม่วง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าฤทธิ์ ต าบลวังม่วง 

2.3) 1 นวส. 1 แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสานต้นแบบ 

- อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ แปลงเกษตรผสมผสาน ต าบลเขาดินพัฒนา 

- อ าเภอหนองแซง แปลงเกษตรผสมผสานนางกนกวรรณ ช้างน้อย ต าบลหนองหัวโพ 
 
 
 
 
 
 
 / 2.4) 1 นวส ... 
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2.4) 1 นวส. 1 แปลงใหญ่ต้นแบบ 

- อ าเภอแก่งคอย แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ ต าบลหินซ้อน 

- อ าเภอเสาไห้ กลุ่มผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ช้างไทยงาม ต าบลท่าช้าง 

 2.5) 1 นวส. 1 ศจช. และ ศดปช.เข้มแข็ง 

- อ าเภอวิหารแดง ศจช. ต าบลหนองหมู 
- อ าเภอบ้านหมอ ศดปช. ต าบลบางโขมด 

 2.6) 1 นวส. 1 ศพก.เข้มแข็ง 

- อ าเภอพระพุทธบาท ศพก.ต าบลธารเกษม 

- อ าเภอมวกเหล็ก ศพก.ต าบลซับสนุ่น 

ขอให้จัดส่งวิดีทัศน์ให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ภายในวันท่ี 25 กรกฎาคม 2565 ส าหรับผู้ชนะ      
การประกวดจะได้รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล หลักเกณฑ์ รายละเอียดตาม QR Code ด้านล่างนี  

 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม  เปล่ียนแปลงพื นท่ีเป้าหมายข้อ 2.6) 1 นวส. 1 ศพก.เข้มแข็ง จากอ าเภอมวกเหล็ก 
ศพก. ต าบลซับสนุ่น เป็นอ าเภอเมืองสระบุรี ศพก. ต าบลหนองยาว 

      4.2.3 รายงานผลการขึ นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 และผลการขึ นทะเบียนและ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พืชเศรษฐกิจจังหวัดสระบุรี ปี 2564/65 ข้อมูล ณ วันท่ี 23 มิถุนายน 2565  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
      4.2.4 การตรวจสอบข้อมูลและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 

          ปัญหาท่ีพบการจากขึ นทะเบียนผ่าน Application Farmbook คือ  
     1) เกษตรกรแจ้งขึ นทะเบียน 2 ทาง จากการยื่นแบบ ทบก. 01 และ แจ้งซ  าจากทาง Application 
Farmbook โดยตรวจสอบข้อมูลว่าแปลงเลขท่ีเอกสารสิทธิ์นั น ๆ มีการแจ้งซ  าหรือไม่ ก่อนการยืนยันข้อมูลในระบบ 
          2) เกษตรแจ้งปรับปรุงข้อมูลผ่าน Application Farmbook โดยแจ้งวันปลูกในรอบปีการผลิตใหม่ ตรงกับ    
วันเก็บเกี่ยวท่ีแจ้งขึ นทะเบียนไว้ในรอบการผลิตท่ีแล้ว หรือแจ้งวันปลูกในรอบปีการผลิตใหม่ โดยท่ีแปลงนั น ๆ ยังไม่ถึง
วันเก็บเกี่ยวท่ีแจ้งไว้ในรอบการผลิตท่ีแล้ว ก่อนการยืนยันข้อมูลในระบบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 / 4.2.5 แจ้ง ... 
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4.2.5 แจ้งเป้าหมายการขึ นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 จังหวัดสระบุรี 

          
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๔.๓ เร่ืองแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
 หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต แจ้งเรื่องดังนี  
      4.3.1 โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองสระบุรี ก าหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตร
เคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม     
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 (ครั งท่ี 4)  ในวันท่ี 26 กรกฎาคม 2565 ณ วัดหนองยาวใต้ หมู่ท่ี 2 ต าบลหนอง
ยาว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เป้าหมายเกษตรกร จ านวน 100 ราย โดยการจัดงานในครั งนี เจ้าหน้าท่ีผู้ออกหน่วย
ให้บริการแต่งกายชุดซาฟารีสีกรมท่า ติดตราสัญลักษณ์คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ ผู้ร่วมงานแต่งกายโทนสีเหลือง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 

                                                         2565                

       /       
                               2565          

(         )  

        27,000 
                 1,400 
            3,450 
           3,050 
             1,600 
            1,450 
            2,320 
           900 
            1,400 
               2,000 
           1,900 
             4,700 
            1,350 
                    1,480 

ก าหนดตัดยอดข้อมูล วันที่ 29 สิงหาคม 2565 

/ 4.3.2 การ ... 
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4.3.2 การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับเขต 
         ทางเขตจะลงพื นท่ีเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ในวันท่ี 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ของกลุ่มแปลงใหญ่  

ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ต าบลหินซ้อน อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธานเพิ่มเติม ดังนี  
- เมื่อท าโครงการเสร็จแล้ว หากมีเงินเหลือ ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการให้ท าหนังสือแจ้งคืนกรมทันที 
 

๔.๔ เร่ืองแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  
      หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร แจ้งเรื่องดังนี  
      4.4.1 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕  
รายละเอียดตาม QR Code ด้านล่างนี  

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ประธานเพิ่มเติม ดังนี  
- เน้นย  า ปรับปรุงข้อมูลการขึ นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน 
- จัดท าข้อมูลของเกษตรกรในพื นท่ีน  าท่วมซ  าซาก เร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื นท่ีนั น มาขึ นทะเบียนให้       

เป็นปัจจุบัน และจัดท าเป็น data base 
- เมื่อมีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบและต้องมีรูปถ่ายก่อนและหลังเกิดเหตุ  
- การขึ นทะเบียนผ่าน Farmbook ต้องมีรูปถ่าย 
- ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าใจในหลักการขึ นทะเบียน หากเกิดเหตุจะได้รับการช่วยเหลือ และให้มี

หลักฐานในการประชาสัมพันธ์ 
- มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรด าเนินการเรื่องการขอข้อมูลปริมาณน  าฝน หากต้องมีการใช้

ข้อมูลในการประชุม 
 

๔.๕ เร่ืองแจ้งจากกลุ่มอารักขาพืช 
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช มอบหมายผู้รับผิดชอบงาน แจ้งเรื่องดังนี  

4.5.1 รายงานผลการด าเนินงานตามระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย  
https://report-ppsf.doae.go.th (ตัดยอดข้อมูลวันท่ี 24 มิถุนายน 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 112 แปลง ส ารวจ 49 แปลง จากเป้าหมาย 49 แปลง) มีการส ารวจ จ านวน 3 ครั ง 

 
 
 

/ 3) ระบบ ... 
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/4.5.3 แนว ... 

               3) ระบบคลินิกพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอมีการเปิดให้บริการคลินิกพืช        
และคีย์ข้อมูลในระบบฯ จ านวน 15 ตัวอย่าง ได้แก่ ไม้ดอก 1 ตัวอย่าง, ไม้ประดับ 1 ตัวอย่าง, ไม้ผล 5 ตัวอย่าง,     
พืชผัก 6 ตัวอย่าง และพืชไร่ 2 ตัวอย่าง ซึ่งเกิดจากสาเหตุจาก ไวรัส 2 ตัวอย่าง, แบคทีเรีย 2 ตัวอย่าง, แมลง/ไร          
9 ตัวอย่าง, สัตว์อื่น ๆ 1 ตัวอย่าง และ เชื อรา 1 ตัวอย่าง  
 

 
 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
      4.5.2 รายงานผลการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ระดับจังหวัด   

กลุ่มอารักขาพืช ได้ด าเนินกิจกรรมประกวด โดยให้อ าเภอจัดส่งเล่มผลงาน พร้อมส่ือวีดีทัศน์ความยาว 3-5 นาที 
จากนั นคณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกศูนย์ท่ีมีผลส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรม โดยผลการประกวดเป็นดังนี  

    ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจ าปี 2565 มีดังนี  
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลบางโขมด อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1  ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลเจริญธรรมอ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2  ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลหนองปลิงอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจ าปี 2565 มีดังนี  
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองหมูอ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1  ได้แก่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ได้แก่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลเมืองเก่า อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี      

 มติที่ประชุม รับทราบ 
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/ ตาราง ... 

 
4.5.3 แนวทางการบริหารจัดการโรคใบด่างมันส าปะหลัง 

โรคใบด่างมันส าปะหลัง เกิดจากไวรัส สายพันธุ์ Si Lankan cassava mosaic virus (SLCMV) พบการระบาด           
ครั งแรกในประเทศไทย ปี 2561 (จังหวัดปราจีนบุรี สุรินทร์ ศรีสะเกษ) แพร่ระบาดผ่าน ท่อนพันธุ์ และแมลงหวี่ขาวยาสูบ 
Bemisia tabaci ลักษณะอาการมันส าปะหลังท่ีเป็นโรค จะมีอาการใบด่างเหลือง ใบลดรูปและเสียรูปทรง ความรุนแรงของโรคจะ
ขึ นอยู่กับสายพันธุ์ของไวรัสและพันธุ์มันส าปะหลัง ล าต้นแคระแกรน ความเสียหายท่ีเกิดจากโรคใบด่างมันส าปะหลัง จะท าให้
มันส าปะหลังไม่สร้างหัวสะสมอาหาร หากระบาดรุนแรง อาจท าให้ผลผลิตลดลงร้อยละ 80 – 100 %  

สถานการณ์การระบาดโรคใบด่างมันส าปะหลัง 
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/ เกณฑ์การ ... 

/เกณฑ์ ... 

/ รูปแบบ ... 

  

 

เกณฑ์การประเมินพื้นที่ระบาด 
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/ มาตรการ ... 
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/ ในปี ... 

มาตรการจัดการโรคใบด่างมันส าปะหลัง   

 

การป้องกันก าจัดโรคใบด่างมันส าปะหลัง 
ก่อนปลูก 

1. ก าจัดเศษซากมันส าปะหลังไม่ให้งอกได้ในแปลง 
2. คัดเลือกพันธุ์มันส าปะหลังจากแปลงพันธุ์สะอาดและเป็นพันธุ์ทนทานต่อโรค ได้แก่ เกษตรศาสตร์ 50 ระยอง 72 ห้วยบง 

60 หรือพันธุ์อื่น ๆ ท่ีได้รับการรับรองจากทางราชการ และไม่ควรปลูกพันธุ์ระยอง 11 และพันธุ์ CMV 43-08-89 
3. ไม่ใช่พันธุ์จากแปลงพันธุ์ที่พบการระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลัง 

ระหว่างปลูก 
1. หมั่นส ารวจแปลงอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั ง 
2. หากพบต้นเป็นโรคให้ท าลาย ดังนี  

วิธีฝังกลบ โดยฝังกลบต้นมันส าปะหลังท่ีเป็นโรค และต้นข้างเคียงโดยรอบในรัศมี 2 เมตร ในหลุมท่ีลึกไม่น้อย
กว่า 2-3 เมตร ราดด้วยสารก าจัดวัชพืช อะมีทรีน 80% WG, ซัลเฟนทราโซน 48%, SC ไดยูรอน 80% WP 
อย่างใด  อย่างหนึ่งก่อนกลบด้วยดินหนาไม่น้อยกว่า 0.5 เมตร  

วิธีใส่ถุง/กระสอบ โดยน าต้นมันส าปะหลังท่ีเป็นโรคตัดเป็นท่อนใส่ถุง /กระสอบ แล้วมัดปากให้แน่น              
น าไปตากแดดไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือจนกว่าต้นมันส าปะหลังจะตาย 

วิธีบดสับ โดยน าต้นมันส าปะหลังท่ีเป็นโรคเข้าเครื่องบดป่นหรือเครื่องสับย่อย โดยปูพลาสติกรองพื นให้เศษต้น
ท่ีถูกท าลายอยู่บนพลาสติก แล้วคลุมกองให้ต้นมันส าปะหลังแห้งตาย 
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/ ประธาน ... 

ในปี 2565 พื นท่ีการระบาดมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ น ขอให้ทุกอ าเภอด าเนินการหาแปลงท่อนพันธุ์มันสะอาด         
เพื่อรองรับการระบาด 

การระบาดของโรค หากต้องท าลายทั งแปลง ทางกรมจะไม่ขอเงินช่วยเหลือจาก ครม. จะต้องประกาศเขตภัยพิบัติ 
โดยใช้ระเบียบกระทรวงการคลังในการช่วยเหลือแทน  

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.5.4 ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ปี 2565 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.5.5 สถานการณ์การระบาดของโรค ณ สวนบ้านแหม่ม 
      - พบการระบาดของหนอนเจาะผล ท าให้ผลทุเรียนมีต าหนิ 
     - พบด้วงหนวดยาว กัดกินล าต้น 
     - โรคไฟทอปเธอรา พบบริเวณรากและล าต้น ส่งผลให้เนื อเยื่อถูกท าลาย และบริเวณผล ส่งผลให้ผลทุเรียน
สุกไม่พร้อมกัน สาเหตุอาจเกิดจากสวนรก ไม่ตัดหญ้า และสภาพดินฟ้าอากาศ มีฝนตกมาก 
              แนวทางในการป้องกันและก าจัด เมื่อเสร็จสิ นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต จะรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่ออบรมให้
ความรู้ และส่งเสริมการใช้เชื อราไตรโคเดอร์มาในการป้องกันและก าจัด  

 มติที่ประชุม รับทราบ 
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/ ระเบียบ ... 

ประธานเพิ่มเติม ดังนี  
- เมื่อเสร็จสิ นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต มอบหมายให้อ าเภอแก่งคอยด าเนินการประชุมเกษตรกร อบรมให้

ความรู้เรื่องการดูแลรักษาทุเรียน การจัดการหลังเก็บเกี่ยว โรคและแมลง และดูงานห้องเย็น 
- มอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืช จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคและแมลงของทุเรียน และแนวทางการ

ป้องกันและก าจัด  
- ให้ท างานเชิงรุก ในการวางแผน ค านวณผลผลิต ปริมาณท่ีวิสาหกิจชุมชนจะรับซื อ ส่วนท่ีเหลือจะขายอย่างไร  
- มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ด าเนินการในเรื่องการขอ GAP ของเกษตรกรให้เรียบร้อย 

 

๔.6 การน าเสนอผลงานเด่น และปัญหาจากการด าเนินงาน โดยเกษตรอ าเภอ 

 เกษตรอ าเภอเมืองสระบุรี ไม่พบปัญหาในการด าเนินงาน 
เกษตรอ าเภอบ้านหมอ  การขึ นทะเบียนผ่าน farmbook ขอให้ตรวจสอบให้รอบคอบ โดยทางอ าเภอมีการสุ่ม

ตรวจแปลงและด าเนินการประชาคมเสมอ  
เกษตรอ าเภอดอนพุด  พบปัญหาการแจ้งขึ นทะเบียนเกษตรกร วันเก็บเกี่ยวและวันปลูกเป็นวันเดียวกัน 

สามารถขึ นทะเบียนผ่าน farmbook ได้  และวันเก็บเกี่ยวข้าวพันธุ์เดียวกันของเกษตรกรแต่ละรายแตกต่างกัน  
ประธานมอบหมายให้ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศประสานกรม พร้อมท าบันทึกรายงาน และวันเก็บเกี่ยว

ข้าวขอให้ยึดหลักวิชาการ  
เกษตรอ าเภอพระพุทธบาท  ท่ีว่าการอ าเภอพระพุทธบาทเร่งรัดการรื อบ้านพักส านักงาน  
เกษตรอ าเภอแก่งคอย   
- การประกวดแปลงใหญ่ ดี เ ด่น  ระ ดับเขต ของก ลุ่มแปลงใหญ่ข้ าวโพดเลี ยง สัตว์ต าบลหินซ้อน                   

ในวันท่ี 29 มิถุนายน 2565 ขอเชิญส านักงานเกษตรจังหวัดเข้าไปให้ค าแนะน าก่อนการประกวด  
ประธานมอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตด าเนินการ 
- บ้านพักส านักงานช ารุด  
ประธานแนะน า หากรองบจะช้า หากสามารถด าเนินการซ่อมเองได้ ขอให้ด าเนินก่อน 

ประธานเพิ่มเติม ดังนี  
- การประกวดต่าง ๆ เมื่อประกาศผลแล้ว ขอให้จัดท าใบประกาศให้แก่ผู้ชนะด้วย 

 

วาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
5.1 แผนปฏบิัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ น าเสนอแผนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจ าเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๕  

มติที่ประชุม เห็นชอบและถือปฏิบัติ  
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ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ   

๑. สรุปข่าวสารความเคล่ือนไหวการด าเนินกิจการของสหกรณ์ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 ที่ประชุม ไม่มีข้อเสนอแนะ 
 ปิดประชุม เวลา ๑5.3๐ น.  
 
 
 
 

           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

   (นางสาวศิรดา อารักษ์วาณิช) 
                            นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

 

 

             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    (นายกิตินันท์  คงเพชร) 
                             หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
 
 


