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รายงานการประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 

คร้ังที่ 5/2565 
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 256๕ เวลา 13.0๐ 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.รายนามผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. นายบรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
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       เปิดการประชุม ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัด
สระบุรี เวลา 13.0๐ น. โดย ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสระบุรี ได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม
ตามวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธาน แจ้งเรื่องใหท่ี้ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. ข้อราชการจากการประชุมเกษตรจังหวัดฯ 
1.1 โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้ทุกส่วนราชการดูแลตนเอง ในส่วนของส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 

หากป่วยหรือเส่ียงให้หยุด โดยท่ีไม่ต้องท าเรื่องลา ในด าเนินการหลังจากหายหรือครบก าหนดกักตัว 
1.2 เนื่องจากช่วงนี้มีการเปิดเทอม ในส่วนของการท างาน สามารถ work from home ได้ โดยมีข้อแม้ ดังนี้     

เมื่อเรียกพบ ต้องเจอ และเมื่อเรียกงาน ต้องได้ 
1.3 การรายงานเรื่องโรคใบด่างมันส าปะหลัง จังหวัดสระบุรีไม่พบการระบาด ในส่วนพืชฤดูแล้งและข้าวโพดเล้ียงสัตว์

ไม่พบปัญหา และการรายงานการผลิตปุ๋ยหมักต่อเดือน มอบกลุ่มอารักขาด าเนินการ 
1.4 การส่ง VTR การขับเคล่ือนชัยนาท zone 1 มอบกลุ่มยุทธศาสตร์ด าเนินการ  
1.5 การจัดเวทีเครือข่าย YSF ระดับเขต วันท่ี 22 – 24 มิถุนายน 2565 เป้าหมายผู้ร่วมงาน 60 คน จะมีการ

คัดเลือก YSF ท่ีมีศักยภาพ เพื่อให้น าเสนอผลงานของตนเอง 10 นาที ในลักษณะของ Pitching และน าสินค้า
มาร่วมงานด้วย  
การน าเสนอแบบ Pitching 
- Pain point / Problem 
- Solution 
- Business model 
- Team 
- Conclusion 
- Q & A 

1.6 VTR CoF  เวลา 5 นาที มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ด าเนินการส่งภาพให้เขต 
1.7 การประกวดผลงานต่าง ๆ ให้วางแผนเตรียมความพร้อมส าหรับปีหน้า เพราะต่อไปจะเป็น KPI ของเกษตรจังหวัด 
1.8 คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกร มีการแก้ไข มอบยุทธศาสตร์ด าเนินการแจ้งอ าเภอ  
1.9 การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ปี 59 – 63 ประกวดวันท่ี 13 – 14 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบ Zoom       

โดยวันท่ี 1 มิถุนายน 2565 จะต้องส่งเล่มและ VTR 5 นาที ให้เขต มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
ด าเนินการ    

1.10 VTR แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ภายส่งเขตในวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 ด าเนินการแจ้งกรม พร้อมอัพคลิป
ขึ้น youtube และนับยอดวิวจากวันท่ีเริ่มเผยแพร่จะตัดยอดถึงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. 

1.11 VTR ศดปช. และ ศจช. ส่งใหเ้ขตวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
2. ข้อราชการจากการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ 

2.1 การเร่งรัดการเบิกจ่าย 
2.2 การจัดพิธีถวายสักการะ ได้มอบหมายให้กลุ่ม/ฝ่าย รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว 
2.3 การขับเคล่ือนความยากจน ซึ่งทางส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการอยู่แล้ว 
ประธานมอบให้หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ และสารสนเทศเป็นประธานในการประชุมเกษตรอ าเภอ                       
ในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
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3. ข้อส่ังการของเกษตรจังหวัดสระบุรี 

3.1 ส้ินเดือนมิถุนายน ทุกโครงการจะต้องแล้วเสร็จร้อยละ 90 และเป็นตัวช้ีวัดไตรมาส 3 ของทุกคน 
3.2 การย้าย 
     -  กรมให้มกีารย้ายภายในจังหวัด ให้ด าเนินการย้ายในต าแหน่งท่ีว่าง  
     -  การย้ายข้ามจังหวัด ให้ด าเนินการตามระบบ 
มติที่ประชุม   รับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดประจ าเดือนเมษายน คร้ังที่ 4/๒๕๖๕  
ประธาน  มอบให้เลขานุการด าเนินการ 
เลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 4/๒๕๖๕ 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 
  1. กรมส่งเสริมการเกษตรเกษตรแจ้ง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเล่ือนขึ้น

แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ ว่าง 293 ต าแหน่ง โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันท่ี     
23 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2565 และให้ผู้สมัครส่งเอกสารถึงส านักงานเกษตรจังหวัด วันท่ี 1 มิถุนายน 2565 

  2. กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งย้ายข้าราชการระดับผู้ปฏิบัติ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการหรือช านาญการ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือช านาญงาน เป็นต้น และให้ส่งเอกสารค าร้อง    
ขอย้ายถึงส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ภายในวันท่ี 2 มิถุนายน 2565 

อัตราว่างท่ีด าเนินการย้ายภายในได้ 
1. เจ้าพนักงานการเงินระดับผู้ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป จังหวัดสระบุรี 
2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ช านาญ ฝ่ายบริหารทั่วไปจังหวัดสระบุรี 
3. ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ/ช านาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 

ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี                             
4. ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ/ช านาญการ ส านักงานเกษตร                            

อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
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              3. การลาออกของข้าราชการนางสาวประกายมาส  รุ่นประพันธ์ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2565 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
          4.1.2 การเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตัดยอดวันท่ี 27 พฤษภาคม 2565) 

 ภาพรวม     83.34%    งบลงทุน    100 %    งบด าเนินงาน   75.53% 
ประธาน ขอให้ทุกกลุ่ม/ฝ่าย เร่งรัดการเบิกจ่าย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.1.3 การท าความยินยอมของสมาชิกผู้เอาประกันภัย 
สหกรณ์ฯ ได้ท าประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกกับบริษัทไทยประกันชีวิตชีวิตจ ากัด(มหาชน ) และได้มีกฎหมาย

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ในวันท่ี 1 มิ.ย. 2565 ก าหนดให้การเก็บรวบรวมใช้ 
และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ขอความร่วมมือส่งหนังสือให้ความยินยอม 
ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

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

ข้อมูล ณ วันท่ี 27 พฤษภาคม 2565 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.2.2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ทางกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศได้รับหนังสือแจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตรในวันนี้ (30 พฤษภาคม 2565) 

และจะด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานเพิ่มเติม ดังนี้ 
- ติดตามความก้าวหน้าของโครงการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร โดยการพาส่ือมวลชน

เย่ียมชมผลการด าเนินงาน (Press Tour) และมอบหมายให้ด าเนินการให้เรียบร้อย 
- การขึ้นทะเบียนเกษตรกร มีปัญหาเรื่องตีกลับข้อมูล ขอให้ก าชับเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบให้รอบคอบ และแนะน า

ให้ท า VTR ปัญหาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่พบบ่อย 

๔.๓ เร่ืองแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
 หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต แจ้งเรื่องดังนี้ 

4.3.1 โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

 ตามท่ีกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอพระพุทธบาท  
จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งท่ี 3     
เมื่อวันท่ี 20 พฤกษาคม 2565 ณ อ่างเก็บน้ าซับสะแกเครือ หมู่ท่ี 1 ต าบลธารเกษม อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

/ 4.3.2 ติด... 
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/ มติท่ี ... 

4.3.2 ติดตามการคัดเลือกคณะกรรมการสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยระดับเขต เขตท่ี 1 (ภาคกลาง) 
         ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 จังหวัดชัยนาท ก าหนดลงพื้นท่ีติดตามและสร้างการรับรู้   

ในการคัดเลือกคณะกรรมการสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยระดับเขต เขตท่ี 1 (ภาคกลาง) ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอ
แก่งคอย และแปลงทุเรียนต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ
ส านักงานเกษตรอ าเภอแก่งคอย ได้ประชุมคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนของจังหวัดสระบุรี จ านวน 5 ราย 
เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ ชุดใหม่แทนชุดเดิมท่ีหมดวาระลง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.3.3 ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานในงานพระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2565 

        ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ได้รับจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานในงานพระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัล   
แรกนาขวัญ ปี 2565 เพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรท่ีลงทะเบียนเพื่อขอรับเมล็ดพันธุ์ข้าว และเกษตรกรท่ัวไป         
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานให้แก่ส านักงาน
เกษตรอ าเภอท้ัง 13 อ าเภอ ในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2565 ไปเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้อ าเภอท าการแจกจ่าย
เมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชการทานให้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นสิริมงคลต่อไป และขอให้ส านักงานเกษตรอ าเภอส่ง            
แบบลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ให้ทางส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2565           
เพื่อรวบรวมส่งกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว ต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธานเพิ่มเติม ดังนี้ 
- ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน GAP เชิงรุก ซึ่งขณะนี้ด าเนินการสร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าท่ีแล้ว 

เจ้าหน้าท่ีมีเป้าหมายเกษตรกรแล้ว มีการบันทึกเข้ามาในระบบและเริ่มส่งใบสมัครมาเป็นบางส่วน  
- ขอให้เร่งรัดท าเล่มโครงการสระบุรีเมืองเกษตรปลอดภัยให้แล้วเสร็จ 

๔.๔ เร่ืองแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  
      หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร แจ้งเรื่องดังนี ้
       4.4.1 การเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ปี 2565 

    รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ปี 2565 (ตัดยอดข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศวิสาหกิจชุมชน ณ วันท่ี 26 พ.ค. 2565 เวลา 16.30 น.) 

    จังหวัดสระบุรีมีเป้าหมายการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ปี 2565 ท้ังส้ินจ านวน 43 แห่ง ด าเนินการ
แล้วครบท้ัง 43 แห่ง (เพิกถอน 31 แห่ง, ต่อทะเบียน 12 แห่ง)  

เป้าหมายการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ปี 2565 
 

ที่ 
  

อ าเภอ 
จ านวน (แห่ง) 

วิสาหกิจชุมชน เพิกถอน/ต่อทะเบียนแล้ว คงเหลือ 
1 ดอนพุด 1 1 0 
2 บ้านหมอ 4 4 0 
3 พระพุทธบาท 1 1 0 
4 เฉลิมฯ 4 4 0 
5 มวกเหล็ก 27 27 0 
6 เสาไห้ 2 2 0 
7 หนองแซง 4 4 0 

 รวม 43 43 0  
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/มติท่ี ... 

มติที่ประชุม รับทราบ 
       4.4.2 สัมมนาเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรระดับเขต ปี 2565 

    ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ก าหนดจัดสัมมนาเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้
อาสาสมัครเกษตรระดับเขต ปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ประชาสัมพันธ์ผลงาน สร้างการรับรู้
และเช่ือมโยงเครือข่ายของอาสาสมัครเกษตร ระหว่างวันท่ี 9 - 10 มิถุนายน 2565  
         ณ โรงแรม เดอะไพน์ รีสอร์ท อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมีบุคคลเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ี
ระดับจังหวัด 1 คน และ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน จ านวน 24 คน รวมท้ังส้ิน 25 คน ส าหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เบิกจ่ายท่ีผู้จัดสัมมนาฯ โดยขอสงวนสิทธิ์การเบิกจ่ายโดยรถยนต์ส่วนตัว ท้ังนี้ จะมีหนังสือแจ้งอ าเภออีกทางหนึ่ง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธานเพิ่มเติม ดังนี้ 

- ติดตามความคืบหน้าการประกวดวิสาหกิจชุมชน พร้อมให้เร่งรัดด าเนินการ  

๔.๕ เร่ืองแจ้งจากกลุ่มอารักขาพืช 
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช มอบหมายผู้รับผิดชอบงาน แจ้งเรื่องดังนี้ 

  4.5.1 รายงานผลการด าเนินงานตามระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย  
https://report-ppsf.doae.go.th ( ตัดยอดข้อมูลวันท่ี 26 พฤษภาคม 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 112 แปลง ส ารวจ 49 แปลง จากเป้าหมาย 49 แปลง) มีการส ารวจ จ านวน 3 ครั้ง 
               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 เช้ือรา 1 ตัวอย่าง  
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  มติที่ประชุม รับทราบ 

4.5.2 รายงานติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลังและการด าเนินงานตามมาตรการ
จัดการโรคใบด่างมันส าปะหลัง 
              ตามหนังสือจังหวัดสระบุรี ด่วนท่ีสุด ท่ี สบ ๐๐๐๙/ว 2173 ลงวันท่ี 22 เมษายน ๒๕๖5  เรื่อง การ
ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลังและการด าเนินงานตามมาตรการจัดการโรคใบด่างมัน
ส าปะหลัง ให้รายงานการติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลังฯ ภายในวันท่ี 18 ของทุกเดือน 
ต้ังแต่วันท่ี 18 พฤษภาคม 2565 ถึง 18 มีนาคม 2566 เพื่อให้รายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป ขอให้อ าเภอ
ด าเนินการ ดังนี้ 
                1) อ าเภอสรุปสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลัง 
                2) ด าเนินการตามมาตรการเพื่อการจัดการโรคใบด่างมันส าปะหลัง ได้แก่ มาตรการสร้างการรับรู้ 
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาด มาตรการควบคุมการระบาด มาตรการให้ความช่วยเหลือ มาตรการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อการจัดการในระยะยาว และมาตรการการติดตามและประเมินผล 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

4.5.3 รายงานจุดความร้อน (Hot Spot) สะสม วันท่ี 1 – 26 พฤษภาคม 2565 
         ไม่พบจุดความร้อน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.5.4 รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) 

                   ตามท่ีกลุ่มอารักขาพืช ได้ด าเนินการแจ้งให้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนท้ัง 5 ศูนย์ท่ีได้รับโครงการ 
ด าเนินการต่อใบอนุญาตขายปุ๋ย โดยให้ส านักงานเกษตรอ าเภอรวบรวมเอกสารจาก ศดปช. ส่งให้ส านักงานเกษตร
จังหวัด เพื่อรวบรวมเอกสารของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนท้ัง 5 ศูนย์ ยื่นขอต่ออายุผ่านทางไปรษณีย์ นั้น  

 กลุ่มอารักขาพืช ได้ด าเนินการขอต่อใบอนุญาตขายปุ๋ย ต่อส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5  
กรมวิชาการเกษตร เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2565 และได้รับการใบขออนุญาตขายปุ๋ยเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี  
26 พฤษภาคม 2565 และด าเนินการส่งมอบใบอนุญาตขายปุ๋ยดังกล่าว ให้อ าเภอเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 27 
พฤษภาคม 2565 

                                         

                              ด้านหน้า                                                   ด้านหลัง 

/ มติท่ี... 
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/ 1. รางวัล ... 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.5.5 ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ปี 2565 

 

ประธานให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 2565 และให้นางสาวเบญญทิพย์ ส้มม่วง      
ถ่วงน้ าหนักในตัวชี้วัดนี้ ร้อยละ 10 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.5.6 การประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2565 

         ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ก าหนดให้ด าเนินการคัดเลือก ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ดีเด่น   
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ดีเด่น ระดับจังหวัด เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาและเ ผยแพร่แนวทางการ
ด าเนินงานท่ีประสบความส าเร็จ ขยายผลต่อเกษตรกรและผู้สนใจ 

         ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ได้ก าหนดแนวทางการคัดเลือกฯ ปี 2565 โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกจะพิจารณาข้อมูลจากเอกสารผลการด าเนินงาน และวีดีทัศน์ และคัดเลือกศูนย์ท่ีมีผลงานโดดเด่น ประเภทละ 
5 ศูนย์ และตรวจประเมินผลการด าเนินงานในพื้นท่ีของศูนย์ท่ีผ่านการคัดเลือกเบ้ืองต้น เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ดีเด่น ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ดีเด่น ระดับจังหวัด  โดยแต่ละกิจกรรมมีเงิน
รางวัล ดังนี้ 
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/ ระเบียบ ... 

       1. รางวัลศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด แบ่งเป็น  3 รางวัล ดังนี้ 
             1.1 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จ านวน 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร 

   1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 เงินรางวัล จ านวน 2,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 
   1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 เงินรางวัล จ านวน 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 

       2. รางวัลศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด แบ่งเป็น  3 รางวัล ดังนี้ 
              1.1 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จ านวน 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร 
    1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 เงินรางวัล จ านวน 2,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 
     1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 เงินรางวัล จ านวน 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 

จึงขอให้ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการ ดังนี้  
                   1. คัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศดปช.) ดีเด่น ระดับอ าเภอ จัดท าเอกสารผลการด าเนินงาน 
จ านวน 1 เล่ม พร้อมรายละเอียด จุดเด่น/ภาพกิจกรรม/key message และส่ือวีดีทัศน์ของศูนย์ พร้อมบันทึก
ไฟล์ข้อมูลลงในแผ่น CD จ านวน 1 แผ่น 

 2. คัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ดีเด่น ระดับอ าเภอ จัดท าเอกสารผลการด าเนินงาน 
จ านวน 1 เล่ม พร้อมรายละเอียด จุดเด่น/ภาพกิจกรรม/key message และส่ือวีดีทัศน์ของศูนย์ พร้อมบันทึก
ไฟล์ข้อมูลลงในแผ่น CD จ านวน 1 แผ่น 
                   ท้ังนี้  กลุ่มอารักขาพืช ขอให้อ าเภอส่งผลงานเข้าประกวด ภายในวันท่ี 10 มิถุนายน 2565          
และจะด าเนินการลงพื้นท่ีคัดเลือกในวันท่ี 20 – 23 มิถุนายน 2565 

ประธานให้คัดเลือกจากเล่มเอกสารแทนการลงพื้นท่ี และน าเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ประธานเพิ่มเติม ดังนี้ 
- ขอให้ท างานเชิงรุก โดยการท า VTR การป้องกันก าจัดโรคและศัตรูพืชให้แก่เกษตรกร 
- ให้วางแผนการด าเนินงานล่วงหน้า เช่น หลังจากการตัดทุเรียนเสร็จ ให้เข้าไปแนะน าเกษตรในเรื่องดังนี้    

โรคเช้ือราไฟทอปธอรา, การให้น้ า การดูแลรักษา การผสมเกสร และการตัดทุเรียน (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) 
เมื่อเสร็จส้ินฤดูการผลิต ให้รวมกลุ่มเข้าไปส่งเสริมให้ความรู้แก่เ กษตรกร ประเมินนักท่องเท่ียว สอบถามปัญหา       
และเตรียมวางแผนส าหรับปีหน้า 

 

วาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
5.1 แผนปฏบิัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจ าเดือนมิถุนายน 2565 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ น าเสนอแผนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจ าเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๕  

มติที่ประชุม เห็นชอบและถือปฏิบัติ  
 
 
 
 

 



10 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ   

๑. ประธานแจ้งในงานแถลงข่าวท่องเท่ียวเชิงเกษตร เปิดสวนทุเรียนภูเขาชะอม อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี   
โครงการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร โดยการพาส่ือมวลชนเยี่ยมชมผลการด าเนินงาน       
(Press Tour) วันท่ี 4 มิถุนายนนี้ ขอให้เจ้าหน้าท่ีแบ่งงานกันให้เรียบร้อย 

2. ประธานก าหนดเวลาการส่งหลักฐานตัวชี้วัด พร้อมก าชับให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด   
มติที่ประชุม รับทราบ 

 ที่ประชุม ไม่มีข้อเสนอแนะ 
 ปิดประชุม เวลา ๑5.0๐ น.  
 
 
 
 

           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

   (นางสาวศิรดา อารักษ์วาณิช) 
                            นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

 

 

             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    (นายกิตินันท์  คงเพชร) 
                             หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
 
 


