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รายงานการประชุมเกษตรอ าเภอ 

คร้ังที่ 8/๒๕๖๕ 
วันอังคารท่ี 31 พฤษภาคม ๒๕๖5 เวลา 13.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
 
๑. รายนามผู้มาประชุม 
 ๑. นายกิตินันท์  คงเพชร   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ประธาน 

๒. นายธ ารงค์  พันธุตะ   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
 ๓. นายปรีชา  พุทธิโชติ   หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 
 4 นางจรัสศรี  ดีรักษ์   หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป  

5. นางนุชนาถ  พันธัง   (แทน) หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
 6. นายธวัช  ปานศรีทอง  เกษตรอ าเภอพระพุทธบาท 

7. นายปรเมษฐ์  อักขราสา  เกษตรอ าเภอหนองแซง 
 8. น.ส.น  าทิพย์  มณีฉาย   เกษตรอ าเภอวิหารแดง 
 9. นายสมบัติ  ทนงจิตรไพศาล  เกษตรอ าเภอดอนพุด 
 10. นายพิษณ ุ  นิตย์ใหม ่  เกษตรอ าเภอเสาไห้ 
 ๑1. นางสวนิตย์  พรหมโชติ  เกษตรอ าเภอเมืองสระบุรี 
 ๑2. นางอรพินท์  วุฒิอุทัย   เกษตรอ าเภอแก่งคอย  
 ๑3. น.ส.อุษา   จุลวรรณ  เกษตรอ าเภอหนองแค  
 ๑4. น.ส.จิตนิชา   เครือเข่ือนเพชร  เกษตรอ าเภอหนองโดน 

๑5. นางลัดดา  ศรีเพียงจันทร์  เกษตรอ าเภอมวกเหล็ก 
 ๑6. นายสมบูรณ์  โควงค์   เกษตรอ าเภอบ้านหมอ 
 ๑7. นายโกสินทร์ แสงสวงค์  เกษตรอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 ๑8. น.ส.ปวรรณพัสตร์  ม่วงสนธิ ์  เกษตรอ าเภอวังม่วง  
 19. น.ส.ศิรดา  อารักษ์วาณิช  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   เลขาฯ 
 
๒. รายนามผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

เวลา 13.๓๐ น. โดย นายกิตินันท์ คงเพชร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศได้กล่าวเปิดการประชุมและ
ด าเนินการประชุมตามวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี  

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธาน แจ้งเรื่องให้ท่ีประชุมทราบดังนี  

๑. โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 หากป่วยหรือเส่ียงให้หยุด โดยท่ีไม่ต้องท าเรื่องลา ในด าเนินการหลังจาก
หายหรือครบก าหนดกักตัว 

2. สิ นเดือนมิถุนายน 2565 ทุกโครงการจะต้องแล้วเสร็จร้อยละ 90 
3. การประกวดต่าง ๆ ขอให้อ าเภอให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือ   
มติที่ประชุม   รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือนเมษายน คร้ังที่ 7/2565 
ประธาน มอบให้เลขานุการด าเนินการ 
เลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุมฯ ครั งท่ี 7/๒๕๖๕ 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  
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
๔.๑ เร่ืองแจ้งจากฝ่ายบริหารทั่วไป 
      หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งเรื่องดังนี  

4.1.1 งานบุคลากร 
1. กรมส่งเสริมการเกษตรเกษตรแจ้ง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเล่ือนขึ น

แต่งตั งให้ด 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 าร้องขอ
ย้ายถึงส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ภายในวันท่ี 2 มิถุนายน 2565 

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

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

อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
 3. การลาออกของข้าราชการนางสาวประกายมาส  รุ่นประพันธ์ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี มีผลตั งแต่วันท่ี 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% 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.1.3 การท าความยินยอมของสมาชิกผู้เอาประกันภัย 
สหกรณ์ฯ ได้ท าประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกกับบริษัทไทยประกันชีวิตชีวิตจ ากัด(มหาชน) และได้มีกฎหมาย

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

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๒ เร่ืองแจ้งจากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
      หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ แจ้งเรื่องดังนี  

4.2.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
           4.2.2 รายงานผลการขึ นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 และผลการขึ นทะเบียนและ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พืชเศรษฐกิจจังหวัดสระบุรี ปี 2564/65 ข้อมูล ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2565   

- ขอให้อ าเภอด าเนินการให้ได้ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
- ปัญหาการขอตีกลับข้อมูล ขอให้เน้นย  า นวส. ให้ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรท่ีขึ นผ่านฟาร์มบุ๊ค ก่อนท่ีจะน า

ข้อมูลมาจัดชุด 
- ขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรอัพเดทเวอร์ช่ันแอปพลิเคช่ันฟาร์มบุ๊ค เพื่อการใช้งานในระบบท่ีดีขึ น 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.2.3 การรายงานฐานข้อมูลการเกษตร พบปัญหาพื นท่ีของแต่ละหน่วยงานไม่ตรงกัน ขอใหร้่วมกับหน่วยงาน

ในพื นท่ีในการสังเคราะห์พื นท่ีให้เป็นตัวเลขเดียวกัน หากมีพืชอื่น ๆ นอกเหนือจากท่ีก าหนด ขอให้ใส่เพิ่ม การค านวณ
ผลผลิตเฉล่ียให้คิดท่ีค่าความชื นมาตรฐานและเพิ่มข้อมูลต้นทุนการผลิตด้วย  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/ 4.2.4 ประ ... 
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4.2.4 ประชุมข้อมูลเอกภาพ กับส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรในวันท่ี 13 มิถุนายน 2565 ช่วงเช้า         

พืชท่ีประชุม มี มะพร้าว ปี 64 ยางพารา ปี 64, ปาล์มน  ามันปี 64, ข้าวนาปี64/65 ผ่านระบบ Zoom Meeting  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.2.5 แผนพัฒนาการเกษตรระดับอ าเภอ ขอให้มีโครงการท่ีมาจากความต้องการของเกษตรกร 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.2.6 การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั งท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ทางกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศได้รับหนังสือแจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตรในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2565     

ก าลังด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และจะแจ้งให้อ าเภอรับทราบต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.2.7 ประชุมชี แจงการใช้งานระบบกระบวนการขึ นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผ่านระบบ        

e – Form ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันท่ี 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๓ เร่ืองแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
      หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต แจ้งเรื่องดังนี  
            4 .3 .1 โครงการคลินิก เกษตร เคล่ือน ท่ี ในพระราชานุ เคราะห์สมเ ด็จพระบรม โอรสาธิ ร าชฯ                 
สยามมกุฎราชกุมาร 

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

มติที่ประชุม รับทราบ 
           4.3.2 ติดตามการคัดเลือกคณะกรรมการสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยระดับเขต เขตท่ี 1 (ภาคกลาง) 
         ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 จังหวัดชัยนาท ก าหนดลงพื นท่ีติดตามและสร้างการรับรู้ในการ
คัดเลือกคณะกรรมการสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยระดับเขต เขตท่ี 1 (ภาคกลาง) ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอแก่งคอย 
และแปลงทุเรียนต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมกับส านักงานเกษตร
อ าเภอแก่งคอย ได้ประชุมคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนของจังหวัดสระบุรี จ านวน 5 ราย เพื่อร่วมเป็น
คณะกรรมการสมาพันธ์ฯ ชุดใหม่ แทนชุดเดิมท่ีหมดวาระลง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.3.3 ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานในงานพระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2565 

        ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ได้รับจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานในงานพระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญ ปี 2565 เพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรท่ีลงทะเบียนเพื่อขอรับเมล็ดพันธุ์ข้าว และเกษตรกรท่ัวไป        
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานให้แก่ส านักงาน
เกษตรอ าเภอทั ง 13 อ าเภอ ในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2565 ไปเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้อ าเภอท าการแจกจ่าย
เมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชการทานให้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นสิริ มงคลต่อไป และขอให้ส านักงานเกษตรอ าเภอส่งแบบ
ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ให้ทางส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 เพื่อรวบรวมส่ง
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว ต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

/ 4.3.4 การ ... 
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/ มติท่ี ... 

4.3.4 การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัดสระบุรี ประจ าปี 2565 

               รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ต าบลหินซ้อน อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมโล่ 

    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ ต าบลพุแค อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สระบุรี ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมโล่ 

    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กลุ่มผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ช้างไทยงาม ต าบลท่าช้าง อ าเภอเสาไห้ 
จังหวัดสระบุรี ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาทพร้อมโล่ 

    ทางเขตจะด าเนินการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับเขต ผ่านระบบ zoom ในวันท่ี 13 มิถุนายน 2565 
เวลา 14.30 – 15.30 น. 

มติที่ประชุม รับทราบ 
       4.3.5 โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด  

      - ขอให้อ าเภอด าเนินการจัดส่งเอกสารให้ครบถ้วนด้วย รายละเอียดได้แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ     
ระดับอ าเภอเรียบร้อยแล้ว  

      - ขอให้ขับเคล่ือนการด าเนินงานในเรื่องการบริหารจัดการ, การลดต้นทุน, การเพิ่มผลผลิต และการตลาด 

มติที่ประชุม รับทราบ 

๔.๔ เร่ืองแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  
      นางสาวนุชนาถ พันธัง (แทน) หัวหน้ากลุม่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 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 ทั งสิ นจ านวน 43 แห่ง ด าเนินการแล้วครบ
ทั ง 43 แห่ง (เพิกถอน 31 แห่ง, ต่อทะเบียน 12 แห่ง)  

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 4 0 
5 มวกเหล็ก 27 27 0 
6 เสาไห้ 2 2 0 
7 หนองแซง 4 4 0 

 รวม 43 43 0  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
/ 4.4.2 สัมมนา ... 
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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 รวมทั งสิ น 25 คน ส าหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เบิกจ่ายท่ีผู้จัดสัมมนาฯ โดยขอสงวนสิทธิ์การเบิกจ่ายโดยรถยนต์ส่วนตัว ทั งนี  จะมีหนังสือแจ้งอ าเภออีกทางหนึ่ง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

๔.๕ เร่ืองแจ้งจากกลุ่มอารักขาพืช 
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช แจ้งเรื่องดังนี  

  4.5.1 รายงานผลการด าเนินงานตามระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย  
https://report-ppsf.doae.go.th ( ตัดยอดข้อมูลวันท่ี 26 พฤษภาคม 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) 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 ราย ... 
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/ มติท่ี ... 

      4.5.2 รายงานติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลังและการด าเนินงานตามมาตรการจัดการ
โรคใบด่างมันส าปะหลัง 
              ตามหนังสือจังหวัดสระบุรี ด่วนท่ีสุด ท่ี สบ ๐๐๐๙/ว 2173 ลงวันท่ี 22 เมษายน ๒๕๖5  เรื่อง การ
ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลังและการด าเนินงานตามมาตรการจัดการโรคใบด่างมัน
ส าปะหลัง ให้รายงานการติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลังฯ ภายในวันท่ี 18 ของทุกเดือน 
ตั งแต่วันท่ี 18 พฤษภาคม 2565 ถึง 18 มีนาคม 2566 เพื่อให้รายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป ขอให้อ าเภอ
ด าเนินการ ดังนี  
                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 าเนินการแจ้งให้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนทั ง 5 ศูนย์ท่ีได้รับโครงการ 
ด าเนินการต่อใบอนุญาตขายปุ๋ย โดยให้ส านักงานเกษตรอ าเภอรวบรวมเอกสารจาก ศดปช. ส่งให้ส านักงานเกษตร
จังหวัด เพื่อรวบรวมเอกสารของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนทั ง 5 ศูนย์ ยื่นขอต่ออายุผ่านทางไปรษณีย์ นั น  

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

                      

                              ด้านหน้า                                              ด้านหลัง 
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/ 1. รางวัล ... 

มติที่ประชุม รับทราบ 

           4.5.5 ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสรมิการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ปี 2565 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.5.6 การประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2565 

         ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ก าหนดให้ด าเนินการคัดเลือก ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ดีเด่น ศูนย์
จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ดีเด่น ระดับจังหวัด เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาและเผยแพร่แนวทางการด าเนินงานท่ี
ประสบความส าเร็จ ขยายผลต่อเกษตรกรและผู้สนใจ 

         ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ได้ก าหนดแนวทางการคัดเลือกฯ ปี 2565 โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกจะพิจารณาข้อมูลจากเอกสารผลการด าเนินงาน และวีดีทัศน์ และคัดเลือกศูนย์ท่ีมีผลงานโดดเด่น ประเภทละ 
5 ศูนย์ และตรวจประเมินผลการด าเนินงานในพื นท่ีของศูนย์ท่ีผ่านการคัดเลือกเบื องต้น เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ดีเด่น ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ดีเด่น ระดับจังหวัด  โดยแต่ละกิจกรรมมีเงิน
รางวัล ดังนี  
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/ เกษตรอ าเภอ ... 

       1. รางวัลศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด แบ่งเป็น  3 รางวัล ดังนี  
              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 ดังนี  
              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 ดังนี   
         1. คัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศดปช.) ดีเด่น ระดับอ าเภอ จัดท าเอกสารผลการด าเนินงาน จ านวน 1 
เล่ม พร้อมรายละเอียด จุดเด่น/ภาพกิจกรรม/key message และส่ือวีดีทัศน์ของศูนย์ พร้อมบันทึกไฟล์ข้อมูลลงในแผ่น 
CD จ านวน 1 แผ่น 

2. คัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ดีเด่น ระดับอ าเภอ จัดท าเอกสารผลการด าเนินงาน จ านวน 1 
เล่ม พร้อมรายละเอียด จุดเด่น/ภาพกิจกรรม/key message และส่ือวีดีทัศน์ของศูนย์ พร้อมบันทึกไฟล์ข้อมูลลงในแผ่น 
CD จ านวน 1 แผ่น 
          ทั งนี  ก ลุ่มอารักขาพืช ขอให้อ าเภอส่งผลงานเข้าประกวด ภายในวัน ท่ี 10 มิถุนายน 2565 และ   
จะพิจารณาผลจากเล่มประกวด  

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.6 การน าเสนอผลงานเด่น และปัญหาจากการด าเนินงาน โดยเกษตรอ าเภอ 
ประธาน    สอบถามปัญหาการด าเนินงานของอ าเภอ และเกษตรอ าเภอชี แจง ดังนี  
เกษตรอ าเภอเมือง  
- ไม่พบปัญหาในการปฏิบัติงาน  
- บ้านพักเกษตรต าบลหนองโน เจ้าของท่ีดินขอให้มีการรื อถอน  
  หัวหน้าฝ่ายบริหารชี แจ้งเพิ่มเติม ดังนี  ขอให้เจ้าของท่ีดินท าหนังสือมายังส านักงานเกษตรจังหวัด เพื่อท่ีจะน า

เรื่องแจ้งธนารักษ์และแจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป 
เกษตรอ าเภอเสาไห้  
- ไม่พบปัญหาในการปฏิบัติงาน 
- การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัดสระบุรี ส านักงานเกษตรอ าเภอเสาไห้ได้เข้าร่วมประกวด และได้ด าเนินการ

เสร็จสิ นเรียบร้อยแล้ว  
- การเชิญเกษตรกรให้เข้าร่วมงาน นอกพื นท่ีต่างจังหวัด ทางนายอ าเภอชี แจงว่า การขออนุมัติเป็นอ านาจของ        

ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงขอให้ส านักงานเกษตรจังหวัดประสานเอารายช่ือจากส านักงานเกษตรอ าเภอ และขออนุมัติภาพรวม     
ทั งจังหวัดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 

- ขอให้ส านักงานเกษตรจังหวัดเสนอไปยังกรม เรื่องการจัดประชาคม ขอให้ระบุลงไปในคู่มือการขึ นทะเบียนเกษตรกร 
เพื่อความสะดวกในการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีในพื นท่ี 
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/ เกษตรอ าเภอ ... 

เกษตรอ าเภอพระพุทธบาท  
- นายอ าเภอสอบถามถึงเรื่องการรื อถอนบ้านพักเกษตร เนื่องจากจะด าเนินการสร้างบ้านพักให้ปลัดต่อไป 
- การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่ีจะมีผลบังคับใช้อย่าง

เป็นทางการในวันท่ี 1 มิ.ย. 65 จะมีแนวทางการด าเนินงานอย่างไร 
  ประธานชี แจงเพิ่มเติม ดังนี  ต้องมีการขออนุญาตก่อนจะถ่ายภาพ และชี แจงว่าจะน าภาพไปใช้อะไร         

โดยท าเป็นหนังสือยินยอม หากในกรณีท่ีจัดการประชุมกับคนจ านวนมาก ให้ขออนุญาตถ่ายรูป ก่อนเริ่มการประชุม 
เกษตรอ าเภอแก่งคอย  
- ไม่พบปัญหาในการปฏิบัติงาน 
- ในการประกวดทุกงาน ขอความอนุเคราะห์ส านักงานเกษตรจังหวัดจัดท าใบประกาศ เพื่อท่ีจะน าไปมอบ

ให้กับเกษตรกร ในเวทีประชุมก านัน - ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนในพื นท่ีได้รับทราบ 
- ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร งานบุตเฟ่ต์ทุเรียน ต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอย 

จังหวัดสระบุรี ซึ่ง ททท. ส านักงานพระนครศรีอยุธยาสนับสนุนส่วนลด 100 บาท ให้แก่นักท่องเท่ียวท่ีมีทะเบียนบ้าน
อยู่ต่างจังหวัด เมื่อซื อสินค้าครบ 500 บาทขึ นไป 

เกษตรอ าเภอหนองแซง  
- ไม่พบปัญหาในการปฏิบัติงาน 
- ขณะนี เป็นฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง ยังไม่มีปลูกข้าวเพิ่ม เป้าหมายการขึ นทะเบียนจึงยังไม่มีการเคล่ือนไหว 

คาดว่าจะเริ่มปลูกในวันท่ี 15 ก.ค. 65 หลังจากชลประทานปล่อยน  าเพื่อท าการเกษตร 
เกษตรอ าเภอบ้านหมอ  
- เนื่องจากมีการประกาศไม่ให้เจ้าหน้าท่ีเรียกเก็บเอกสารจากเกษตรกร จึงท าให้อ าเภอไม่สามารถเรียกเก็บ

เอกสารจากเกษตรกรที่มาขึ นทะเบียนได้ 
 ประธานชี แจงเพิ่มเติม ดังนี  หากเกษตรกรยินยอมให้เรียกเอกสาร ก็สามารถท าได้ 
 - เกษตรกรปลูกพืชแล้วไม่มาขึ นทะเบียน แต่ได้ด าเนินการลงพื นท่ีเพื่อประชาสัมพันธ์การขึ นทะเบียนแล้ว  

เกษตรอ าเภอหนองแค  
- ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร สวนทุเรียน ต าบลกุ่มหัก  จ านวน 175 ไร่ มีการปลูกพันธุ์

หมอนทองมากท่ีสุด เป็นการปลูกแบบยกร่องสวน และดินเป็นชุดดินเดียวกับชุดดินนนทบุรี จึงท าให้รสชาติ
ใกล้เคียงกับทุเรียนนนทบุรี และได้จัดท า VRT แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต าบลกุ่มหัก โดยเช่ือมโยงสวนผลไม้
ภายในพื นท่ีของต าบล 

- เนื่องจากวันท่ี 9 มิ.ย. 65 การปลูกกัญชาจะถูกต้องตามกฎหมาย การขึ นทะเบียนเกษตรมีแนวทางอย่างไร 
ประธานชี แจงเพิ่มเติม ดังนี  ขอให้ยึดคู่มือเป็นหลัก หากไม่มีหนังสือส่ังการ ห้ามปฏิบัติ 

เกษตรอ าเภอวังม่วง 
- ไม่พบปัญหาในการปฏิบัติงาน 
- เสนอให้มีการประชุมตัวชี วัดของเกษตรอ าเภอ เพื่อพิจารณาตัวชี วัด 
- การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในส่วนของความร่วมมือส่งประกวด หากส่งประกวดแล้ว แต่ไม่ได้รับ

รางวัล ขอให้พิจารณาในส่วนของการให้ความร่วมมือด้วย 
- การประกวดวิสาหกิจชุมชน ยังไม่ได้รับใบประกาศ และยังไม่มีการประกาศให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ 
ประธานมอบให้กลุ่มท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ 
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/ ระเบียบ ... 

เกษตรอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
- ไม่พบปัญหาในการปฏิบัติงาน 

 - ประชาสัมพันธ์เรื่อง เจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา ได้รับการแต่งตั งเป็นเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีแล้ว ขอเรียน
เชิญกราบนมัสการ 
 - การติดตามการบริจาคท่ีดิน ได้ด าเนินการติดตามแล้ว พบว่า ส านักงานท่ีดินด าเนินการเรียบร้อยแล้ว      
เมื่อ ก.พ. 65 และรับโฉนดมาเรียบร้อยแล้ว แต่ท่ีดินติดจ านอง ซึ่งได้ปรึกษา ธกส. เรื่องการประเมินราคาหลักทรัพย์ 
และจะเร่งรัดด าเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป 

เกษตรอ าเภอหนองโดน  
- ไม่พบปัญหาในการปฏิบัติงาน 
- เกษตรกรมีความกังวลใจ จากเหตุการณ์น  าท่วม ปี 64 เนื่องจากยังไม่มีการซ่อมในส่วนท่ีช ารุด จึงกลัวว่าจะ

เกิดการท่วมซ  า และได้แจ้งเรื่องนี ในท่ีประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และคณะกรรมการแปลงใหญ่ แล้ว         
ในเบื องต้นได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมาปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ   

ประธานชี แจงเพิ่มเติม ดังนี  ชลประทานได้รับงบในการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว จะและด าเนินการซ่อมแซมต่อไป 
เกษตรอ าเภอวิหารแดง  
- ไม่พบปัญหาในการปฏิบัติงาน 
- เนื่อง นวส. ลาออก จึงยินดีท่ีจะรับ นวส. ท่ีต้องการจะโยกย้าย 
- ประชาสัมพันธ์ทุเรียนของอ าเภอวิหารแดง จ านวน 99 ไร่ 8 ราย ซึ่งปลูกมาแล้ว 10 ปี 
เกษตรอ าเภอมวกเหล็ก  
- การเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนไปแล้ว 27 กลุ่ม และต่อทะเบียน 1 กลุ่ม 
- การขึ นทะเบียนเป้าหมายลด เนื่องจากเกษตรกรในพื นท่ีท าปศุสัตว์เป็ส่วนมาก จึงรับขึ นทะเบียนไม่ได้   
เกษตรอ าเภอดอนพุด  
- ประสบการณ์การเหตุน  าท่วม ปี 64 ได้ข้อคิดคือ ควรประชาสัมพันธ์เรื่องการขึ นทะเบียนเกษตรในท่ีประชุม

ก านัน - ผู้ใหญ่บ้าน และจัดประชาคมในทุก ๆ เดือน  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

วาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ น าเสนอแผนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจ าเดือน

มิถุนายน ๒๕๖๕  
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ขอยกเลิกแผนลงพื นท่ีการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น และศูนย์จัดการ

ศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2565 ในวันท่ี 20 – 23 มิถุนายน 2565 
เกษตรอ าเภอแก่งคอย ขอเพิ่มแผนการประกวดแปลงใหญ่ ระดับเขต และผู้ตรวจกระทรวงพาณิชย์ ลงพื นท่ี

ตรวจราชการ ณ ต าบลชะอม ในวันท่ี 13 มิถุนายน 2565 
มติที่ประชุม เห็นชอบและถือปฏิบัติ  
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ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ    

ประธาน ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์และบ าเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ      
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม              
พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในวันท่ี 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี การแต่งกายชุดจิตอาสา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ที่ประชุม ไม่มีข้อเสนอแนะ 
 ปิดประชุม เวลา ๑5.3๐ น.  
 
 
 
 
 

               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นางสาวศิรดา อารักษ์วาณิช) 
                          นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 
 
 
 

                                                                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  (นายกิตินันท์  คงเพชร) 
                            หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
 
 
 


