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รายงานการประชุมเกษตรอ าเภอและส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1 

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 256๕ เวลา 08.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 

 
1.รายนามผู้มาประชุม 
 1. ดร.รุจีพัชร  บุญจริง   เกษตรจังหวัดสระบุรี  ประธาน 

2. นายปรีชา  พุทธิโชติ   หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 
 ๓. นายบรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
 ๔. นายกิตินันท ์  คงเพชร   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

และรักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริม 
          และพัฒนาการผลิต อีกหนึ่งต าแหน่ง 

 ๕. นางจรัสศรี  ดีรักษ์   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
6. นางสวนิตย ์  พรหมโชติ  เกษตรอ าเภอเมืองสระบุรี 
7. นางอรพินท์  วุฒิอุทัย   เกษตรอ าเภอแก่งคอย  
8. นายพิษณุ  นิตย์ใหม่  เกษตรอ าเภอเสาไห้ 
9. น.ส.อุษา   จุลวรรณ  เกษตรอ าเภอหนองแค  

รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอหนองแซง 
๑0. น.ส.ปวรรณพัสตร์  ม่วงสนธิ์   เกษตรอ าเภอวังม่วง  

รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอมวกเหล็ก   
๑1. น.ส.จิตนิชา   เครือเขื่อนเพชร  เกษตรอ าเภอหนองโดน 
๑2. นายโกสินทร ์ แสงสวงค ์  เกษตรอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
๑3. นางปรานี  จันทร์ทา  รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอพระพุทธบาท 
๑4. ว่าที่ ร.อ.รวมสิน เนตรหาญ  รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอบ้านหมอ 
15. น.ส.อัจฉรา  สุขสมบูรณ ์                 รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอหนองแค 
16. น.ส.สิริรัตน ์ หินอ่อน             รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอวิหารแดง 
17. นายนิธิศ  บุญส่ง                       รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอดอนพุด 
18. น.ส.กมลรัตน์ สุขสถาน                     รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอวังม่วง 
19. นายนิวัตน ์  เพ็งพูล   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
20. นางนุชนาถ  พันธัง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
21. น.ส.ศิติภา  นักขัตระ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
22. น.ส.เมธาพร  ลมัยศรี   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
23. นางพชระ  แสงสวงค ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
24. นายอนุวัฒน์  คงสว่าง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
25. น.ส.เกษราภรณ์ เข็มขาว   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
26. น.ส.วชิญ์ชยาพา ผดุงพัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
27. น.ส.สาลิน ี  อยู่สุข   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
28. น.ส.จิตรลดา แก้วค า   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

 29. น.ส.เบญญทิพย์ ส้มม่วง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 30. น.ส.มัณฑณา พานนา   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 31. น.ส.สิรยา  เรืองศรี   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 
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 32.  นางเสาวรส   ทินกร   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

33. น.ส.ปวีณา  เถื่อนเนาว์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
34. น.ส.นิศารัตน์ จันทร์ฉนวน  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
35. น.ส.พลอยปภัส ค าภีระ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
36. น.ส.จิราพร  สุขีรัตน์   เจ้าพนักงานธุรการ 
37. น.ส.นิชาภา  วรรณกูล  เจ้าพนักงานธุรการ 

 38. นางศิรดา  พงษ์ไพบูลย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เลขาฯ 

๒.รายนามผูไ้ม่มาประชุม 
- ไม่มี - 

 
       เปิดการประชุม ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี       

เวลา 08.3๐ น. โดย ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสระบุรี ได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามวาระ     
การประชุมต่าง ๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธาน  แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. ขอแสดงความยินดี กับท่านที่ไดไ้ปรักษาราชการในต าแหน่งเกษตรอ าเภอทุกท่าน 
2. เครื่องมือสื่อสาร  

นวส. ต าบล ขอให้ใช้แท็บแล็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจะได้รับโทรศัพท์พร้อมเบอร์โทร สัญญา 2 ปี/1 ครั้ง       
หากมีต าแหน่งว่าง ขอให้ จนท. ธุรการ ดูแลเก็บรักษาจนกว่าจะมีคนมาแทน และโทรศัพท์จะยังสามารถใช้การได้ปกติ  

3. การประชุมส านักงานทุกวันจันทร์ของอ าเภอ/กลุ่ม/ฝ่าย  
ก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดของธุรการอ าเภอ ส าหรับกลุ่ม/ฝ่าย ให้มอบหมาย จนท. 1 คน รับผิดชอบท ารายงาน        

การประชุม และอัพขึ้นเว็บไซต์ 
4. การจัดซื้อจัดจ้าง และแผนงานโครงการต้องปฏิบัติตามแผน 

- ห้ามแยกการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การเบิกค่ายานพาหนะต้องเบิกตามจริง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม        

การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555) ข้อ 17 (2) ค  
- การเบิกจ่ายค่าชดเชยค่ายานพาหนะ  จะต้องระบุเหตุผลความจ าเป็น และระยะทางตามกรมทางหลวงก าหนด

เส้นทางสั้นและตรงที่สุด 
- การเบิกเลี้ยง 120 บาท จะต้องระบุเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด และมีความสมเหตุสมผล  

ส าหรับ นวส. จังหวัด หากใช้รถยนต์ราชการขอความร่วมมือเบิกค่าน้ ามันเท่านั้น หากใช้รถยนตส์่วนตัวสามารถ
เบิกค่าชดเชยค่ายานพาหนะ พร้อมแนบพิกัดให้ละเอียด  

- เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกเบี้ยเลี้ยง ได้แก่ 1. ภาพข่าว 2. พิกัดระยะทางจาก google map 
5. โครงการ/งบประมาณ 

- เมื่อโครงการ/งบประมาณมา ให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ท าขออนุมัติหลักการโครงการ  
- กลุ่ม/ฝ่าย ท ารายละเอียดโครงการ โดยหัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการเซ็นเอกสารทุกหน้า   

และท าแผนงาน แผนเงิน  
- เมื่อจังหวัดด าเนินการขออนุมัติเสร็จแล้ว จะด าเนินการส่งโครงการ และแผนงาน แผนเงินให้อ าเภอ โดยอ าเภอ

สามารถขออนุมัติด าเนินงานจากนายอ าเภอได้เลย 
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6. การท าโครงการจะต้องมีความต้องการของเกษตรกร  

- โดยการท ากระบวนการกลุ่ม และจัดท าเป็นรายงานการประชุม มีลายเซ็นของเกษตรกร และเมื่อจัดส่งเอกสาร
มายังจังหวัด จนท. จังหวัดต้องตรวจสอบ   

- อย่าให้ผู้น าคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเอง จนท. ต้องลงพ้ืนที่ร่วมคัดเลือกเกษตรกร 
7. รายงานโครงการ 

- เมื่อเสร็จสิ้นโครงการให้ จนท.จังหวัด,อ าเภอ ท ารายงานสรุปผลโครงการ และอัพขึ้นเว็บไซต์  
- การรายงานระบบ กสก โครงการที่มีการเปรียบเทียบรายได้ของเกษตรกร จะต้องมีการเก็บข้อมูลก่อนเข้าร่วม

โครงการและหลังเข้าร่วมโครงการ  
- การสรุปรายงานหลังเสร็จสิ้นโครงการของ จนท. จังหวัด บทสรุปผู้บริหารจะต้องท าตามหลัก 5W+1H และ

จะต้องตอบวัตถุประสงค์ของโครงการให้ได้ 
8. Data base ข้อมูลพ้ืนฐานของอ าเภอ และ จนท. ที่รับผิดชอบโครงการจังหวัด จะต้องอัพเดททุกอาทิตย์ และพร้อม

รายงานข้อมูลเสมอ และอัพขึ้นเว็บไซต์ 
- ตัวชี้วัด Data base ของ จนท. ต าบล = ปักพิกัดงาน/โครงการ ในพ้ืนที่ต าบล ในระบบ google earth และ   

อัพขึ้นเว็บไซต์ 
9. one stop service จะต้องท าค าสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจน  

- การมอบหมายงานจะแบ่งออกเป็น 1. งานปกติ 2. งานโครงการ 3. งานตามนโยบาย 4. งานเร่งด่วน 
- จนท. ทุกคนต้องรับผิดชอบทุกเรื่อง ถ้าต าบลมี ทบก, ศพก., แปลงใหญ่ , วสช., ท่องเที่ยว, SF/YSF,              

ภัยธรรมชาติ จนท.ที่รับผิดชอบต าบลนั้น จะต้องมีตัวชี้วัดในเรื่องนั้น ๆ ด้วย  
10. ตัวชี้วัดประชาสัมพันธ์ของเกษตรอ าเภอใช้หลักเกณฑ์เดิม ส าหรับ จนท.ต าบล 1 ข่าว/เดือน 
11. เกษตรจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เป็นผู้สั่งการได้เท่านั้น   
12. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ขอให้ตรวจสอบให้รอบคอบ หากมีการตีกลับข้อมูล จะต้องกรรมการสอบ         

และธุรการไม่สามารถบันทึก ทบก. แทน จนท. ได้  
13. ขอให้เกษตรอ าเภอก าชับเรื่อง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
- ไม่มีเรื่องสืบเนื่อง – 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๔.๑ เรื่องแจ้งจากฝ่ายบริหารทั่วไป 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งเรื่องดังนี ้

      4.1.1 งบลงทุน ปีงบประมาณ 2566 

- รถยนต์ส านักงานเกษตรจังหวัด จะด าเนินการท าสัญญาปลายเดือนนี้ 
- การซ่อมแซมบ้านพักของส านักงานเกษตรอ าเภอแก่งคอย 2 หลัง ขอให้ท าสัญญาก่อนไตรมาส 1  
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      4.1.2 การจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด ให้ด าเนินการจ้างต่อเนื่อง งบประมาณ 5,000 บาทต่อเดือน 

      4.1.3 การส ารวจครุภัณฑ์ปี 2567 จะด าเนินการแจ้งเขต ภายใน 10 ต.ค. 65 

      4.1.4 การโยกย้าย ขอให้ยึดหนังสือ กษ1002/ว1077 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 

- ย้ายภายใน ในช่วงเดือน ม.ค. และ ก.ค. แต่ต้องรอหนังสือจากกรม หากมีเหตุด่วน ต้องมีหนังสือจากจังหวัด 
- ย้ายข้ามหน่วยงาน ในช่วงเดือน ต.ค. - พ.ย. และ เม.ย. - พ.ค. แต่ต้องรอหนังสือจากกรม 
- ย้ายสับเปลี่ยน สามารถย้ายได้ทุกช่วง สามารถท าหนังสือถึงกรมได้ 

      4.1.5 กฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเกษตร จะด าเนินการส่งเงินให้กรม วันที่ 7 ต.ค. 65 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

๔.๒ เรื่องแจ้งจากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ แจ้งเรื่องดังนี้ 

4.2.1 การข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

- การข้ึนทะเบียนพืชไว้ตอ ขอให้ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ 

- ขอให้ จนท. เซ็นรับรองแบบ ทบก. 01 ให้เรียบร้อย 

4.2.2 การท าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ จะด าเนินการนัด จนท. ต าบลเพ่ือท าข้อมูลเอกภาพอีกครั้ง 
4.2.3 การด าเนินงานโครงการ จะต้องมีการชี้แจงโครงการให้กับเกษตรกรรับทราบ 
4.2.4 ขอให้ ศพก. ด าเนินการบริการแก่เกษตรกรทุกราย ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๔.๓ เรื่องแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
 หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต แจ้งเรื่องดังนี้ 
      4.3.1 ขอให้การปรับปรุงต้นทุนการผลิตพืช เนื่องจากปัจจัยการผลผลิตสูงขึ้น 
      4.3.2 ขอให้เกษตรอ าเภอติดตามผลการด าเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ของโครงการแปลงใหญ่  
ประธานเพิ่มเติม ดังนี้ 

- มอบหมายให้ตั้งทีมติดตามโครงการแปลงใหญ ่
- ติดตามงบพัฒนาภาค ในเรื่องที่ดินแปลงใหญ่ ของอ าเภอวังม่วง อ าเภอหนองแซง และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
- ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์โครงการแปลงใหญ่ งบประมาณจังหวัดปี 61 โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายในเดือน ต.ค. 65  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 / 4.4 เรื่อง ... 
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๔.๔ เรื่องแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  
      หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร แจ้งเรื่องดังนี้ 
      4.4.1 สถานการณ์ภัยพิบัติและขั้นตอนการช่วยเหลือเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร 

- ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 65 มีพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ 10 อ าเภอ 27 ต าบล 111 หมู่บ้าน เกษตรกร 116 ราย   
พ้ืนที่คาดว่าจะเสียหาย 1,418 ไร่ เป็นพ้ืนที่ข้าว 670 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,095 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น   
32 ไร่ สถานการณ์การช่วยเหลือ ณ ปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนของหน่วยงานท้องถิ่นและ ก.ช.ภ.อ ด าเนินการ 

- หากอ าเภอใด คาดว่าจะด าเนินการไม่ทันภายใน 90 วัน สามารถขอมติที่ประชุม ก.ช.ภ.อ ขยายเวล า
ด าเนินการได ้

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๔.๕ เรื่องแจ้งจากกลุ่มอารักขาพืช 
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช มอบหมายผู้รับผิดชอบงาน แจ้งเรื่องดังนี้ 

      4.5.1 งานของอารักขาคือ การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต และท าให้ผลผลิตมีคุณภาพ    
      4.5.2 การขับเคลื่อน ศจช. และ ศดปช. ขอให้สร้างคณะกรรมการให้เข้มแข้ง และเผยแพร่องค์ความรู้ ให้กับ
เกษตรกร 
      4.5.3 การระบาดของศัตรูพืชในพ้ืนที่ของอ าเภอ  

- ใช้ปฏิทินการระบาดของศัตรูพืช การป้องกันและก าจัด ประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกร และใช้เวทีประชุม
ส านักงานทุกวันจันทร์ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ จนท. ในส านักงาน 

      4.5.4 กลุ่มอารักพืชได้เตรียมสารชีวภัณฑ์ป้องกันและก าจัดเชื้อรา เพ่ือใช้ส าหรับดูแลพืชหลังประสบภัยส าหรับ
เกษตรกร อ าเภอสามารถมาขอรับได้ 
      4.5.5 โครงการดินและปุ๋ย ศดปช. ในปีงบ 65 ได้จัดท าแปลงเรียนรู้ศึกษาทดสอบ ขอให้อ าเภอรายงานผลการ
ด าเนินงานเป็นรูปเล่ม   
      4.5.5 ขอให้ติดตามการรายงานผ่านระบบออนไลน์ของกลุ่มอารักขาพืชทุกอาทิตย์    
  ประธานเพิ่มเติม ดังนี้ 

- มอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืชปรังปรุงปฏิทินการระบาดของศัตรูพืช และท าข่าวประชาสัมพันธ์โรคและแมลง
พืชประจ าเดือน ส่งให้เกษตรอ าเภอถ่ายทอดให้แก่ จนท. ในส านักงาน 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

๔.6 การน าเสนอผลงาน และปัญหาจากการด าเนินงาน โดยเกษตรอ าเภอ 
เกษตรอ าเภอเสาไห้  งบประมาณจ้างคนงาน เนื่องจากปี 65 ลูกจ้างประจ าเกษียณ และต าแหน่งถูกตัด  

ประธานเพิ่มเติม ดังนี้ 
- ปรับลดเงินเดือนของลูกจ้างจังหวัด เพ่ือน าไปจ้างคนงานส าหรับส านักงานเกษตรอ าเภอเสาไห้ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 



6 
วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

- ไม่มี เรื่องเพ่ือพิจารณา – 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ   
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ แจ้งเรื่องการขุดร่องต้นไทร ตัดรากใต้อาคารส านักงานเกษตรอ าเภอ   

วังม่วง ได้ด าเนินการประสานงานก านันในพ้ืนที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้เกษตรอ าเภอวังม่วงด าเนินการต่อ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 ปิดประชุม เวลา ๑1.0๐ น.  
 
 
 
 

           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

   (นางศิรดา พงษ์ไพบูลย์) 
                            นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

 

 

             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    (นายกิตินันท ์ คงเพชร) 
                             หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
 
 


