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รายงานการประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 

ครั้งที่ 2/2566 
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 256๕ เวลา 08.3๐ น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ต าบลปากเพรียว 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. นายนิวัตน ์  เพ็งพูล   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
7. นางนุชนาถ  พันธัง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
8. น.ส.ศิติภา  นักขัตระ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
9. น.ส.เมธาพร  ลมัยศรี   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
10. นางพชระ  แสงสวงค ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
11. นายอนุวัฒน์  คงสว่าง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
12. น.ส.เกษราภรณ์ เข็มขาว   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
13. น.ส.สาลิน ี  อยู่สุข   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
14. น.ส.จิตรลดา แก้วค า   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

 15. น.ส.เบญญทิพย์ ส้มม่วง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 16. น.ส.มัณฑณา พานนา   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 17.  นางเสาวรส   ทินกร   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

18. น.ส.นิศารัตน์ จันทร์ฉนวน  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
19. น.ส.พลอยปภัส ค าภีระ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
20. น.ส.จิราพร  สุขีรัตน์   เจ้าพนักงานธุรการ 
21. น.ส.นิชาภา  วรรณกูล  เจ้าพนักงานธุรการ 

 22. นางศิรดา  พงษ์ไพบูลย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เลขาฯ 
๒.รายนามผูไ้ม่มาประชุม 
 ๑. น.ส.ปวีณา  เถื่อนเนาว์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน เนื่องจากลาพักผ่อน 
                                                                          
  
 

 
 
 

/ เปิดการ... 
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       เปิดการประชุม ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัด
สระบุรี เวลา 08.30 น. โดย ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสระบุรี ได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม
ตามวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธาน  แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1.1 นโยบาย Zero corruption 
Do it Don t 

1. ท าตามกฎหมาย      1. ท าเพราะคิดว่า 
2. ท าตามระเบียบ      2. ท าเพราะท าตามกันมาแต่อดีต 
3. ท าตามข้อส่งการในหนังสือ      3. ห้ามท าเพราะจังหวัดข้างเคียงท า 

- จะไม่ลงนาม หากสิ่งนั้นไม่ถูกต้อง, ขัดต่อกฎหมาย, ขัดต่อระเบียบ 
- เจ้าหน้าที่ต้องรู้ลึกในงานของตนเอง และต้องรู้ข้อระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของตนเอง 

1.2  การมอบหมายงาน มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์สารสนเทศท าค าสั่งมอบหมายงาน 
การท าเรื่องขอย้ายท าให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 3 พ.ย.65 

1.3  โครงการ ปีงบประมาณ 2566 
- เกษตรจังหวัดเป็นผู้อนุมัติโครงการ เมื่อเจ้าหน้าที่จะขอจัดซื้อจัดจ้าง ให้อ้างหนังสือ 2 ฉบับ ได้แก่  

1. หนังสือส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ที่ สบ 0009/3280 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565  
เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการและแผนการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการตามตัวชี้วัด)  

2.  หนังสือส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ที่ สบ 0009/3357 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565         
เรื่อง ขออนุมัติการด าเนินงานโครงการและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

และอ้างระเบียบ ระบกุารมอบอ านาจ  
- การอบรมและสัมมนา ขอให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1  
- งบลงทุนต้องก่อหนี้ผูกผัน ให้แล้วเสร็จภายใน ธ.ค. 65 

1.4  การแบ่งงาน ต้องมีเจ้าหน้าที่ท างานแทนกันได้ 
1.5  การเร่งรัดการท างาน ขอให้เตรียมข้อมูล ให้พร้อมใช้งาน การด าเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย         

ข้อมูลจะต้องอัพเดตและต้องทราบระเบียบ 
1.6  โครงการตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอให้รายงานความก้าวหน้าทุกสัปดาห์ โดยแต่ละกลุ่มส่ง

รายงานให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ทุกวันศุกร์ เวลา 12.00 น. และรายงานต่อเกษตรจั งหวัด
ภายใน 16.30 น. และขอให้หัวหน้ากลุ่มติดตามงานโครงการของเจ้าหน้าที่ 

1.7  งานจังหวัดเคลื่อนที่ มอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืชรับผิดชอบ โดยการให้บริการต้องให้เกษตรกร
ลงทะเบียนด้วย 

ขอให้กลุ่มอารักขาพืชปรับปรุงข้อมูลปฏิทินโรคและศัตรูพืช และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
ร่วมกับกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศปรับปรุงปฏิทินการผลิตพืช และน าข้ึนเว็บไซต์ 
 
 
 
 

/ 1.8 โครง ... 
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1.8  โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

1. กรณีท่ีมีการจัดซื้อจัดจ้างปัจจัยการผลิต หรือตามเงื่อนไขของโครงการ จะต้องมี Need ของเกษตรกร 
2. ผลการประชุม/เวทีประชาคม 
- สรุปรายงานการประชุม (มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศร่างแบบฟอร์มรายงานการ

ประชุม โดยจะต้องระบุ ความต้องการของเกษตรกรให้เอียด เช่น หากจะซื้อระบบน้ า จะต้องระบุวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีจะจัดซื้อให้ครบ) 

- ใบเซ็นซื่อเกษตรกร ( ขอให้เจ้าหน้าที่จังหวัดตรวจสอบการปลอบลายเซ็น) 
เจ้าหน้าที่จังหวัดต้องศึกษาโครงการที่รับผิดชอบให้ละเอียด และเมื่ออ าเภอส่งเอกสารมา ขอให้ตรวจสอบ 
หากไม่ถูกต้องให้ตีกลับเอกสารเพ่ือแก้ไข 
3.  เมื่อสิ้นสุดโครงการจะต้องสรุปผลการด าเนินโครงการเป็นรูปเล่ม และน าข้ึนเว็บไซต์ 
องค์ประกอบของเล่มสรุปผลการด าเนินโครงการ 
- ปก 
- ค าน า 
- สารบัญ 
- บทสรุปผู้บริหาร (5w1H) 
- โครงการ 
- ผลการด าเนินงาน 

1. การอบรม (แนบรูป) 
2. การมอบปัจจัยการผลิต (แนบรูป) 
3. Output 
4. outcome 

- การเปลี่ยนแปลงของเกษตรกรในโครงการ 
มิติ ก่อน หลัง วิธีการวัด 

1. ความรู้ เรื่อง...    
2. เทคโนโลย ี    
3. สังคม    
4. รายได ้    
5. อื่น ๆ    

 
องค์ประกอบโครงการ 
- ชื่อโครงการ 
- หลักการและเหตุผล 
- วัตถุประสงค์ 
- เป้าหมายและพ้ืนที่ด าเนินการ 
- กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
- งบประมาณ 
- แผนการปฏิบัติงาน 
- ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
- ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ / - การประ ... 
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- การประเมินผลโครงการ   
- ผู้รับผิดชอบโครงการ   

1.9  การเบิกจ่าย ขอให้คุมการเบิกจ่ายโครงการของตนเอง โดยคุมการเบิกจ่ายเป็นรายอ าเภอในรูปแบบตาราง 
- ให้เจ้าหน้าที่จังหวัดเช็คลิสต์การแก้ไขเอกสารของอ าเภอ  
- ให้ฝ่ายบริหารเช็คลิสต์การแก้ไขเอกสารของเจ้าหน้าที่จังหวัด 

1.10 หากป่วยโควิด – 19 อนุญาตหยุดได้ และหากเป็นผู้เสี่ยงสูงอนุญาตให้ work for home 
1.11 ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านอยู่กันแบบครอบครัว รักษาภาพลักษณ์ขององค์กร 
1.12 เนื่องจากมีการเปลี่ยนผู้บริหาร (ผู้ ว่าราชการจังหวัด) ในการส่งหนังสือให้จังหวัดลงนาม             

ขอให้ตรวจสอบรูปแบบการเขียนหนังสือและรายละเอียดทั้งหมด เพ่ือความรวดเร็วในการท างาน 
1.13 การออกพ้ืนที่ หากใช้รถยนต์ราชการขอความร่วมมือเบิกค่าน้ ามันเท่านั้น หากใช้รถยนต์ส่วนตัว

สามารถเบิกค่าชดเชยค่ายานพาหนะ พร้อมแนบพิกัดให้ละเอียด 
1.14 การท าข่าวงานพิธีในวันส าคัญ ขอให้ระบุว่าเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธี 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านมีส่วนร่วมในการท าพิธี 
1.15 การใช้รถยนต์ราชการ ขอให้รักษาความสะอาดให้พร้อมใช้งาน ให้ระบุเลขไมล์เริ่มต้นให้ชัดเจน 
1.16 พัสดุครุภัณฑ์ที่ช ารุดให้จ าหน่ายตามระเบียบ 
มติที่ประชุม   รับทราบ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดประจ าเดือน ครั้งที่ 1/2566 
ประธาน  มอบให้เลขานุการด าเนินการ 
เลขานุการ ไดจ้ัดท ารายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/๒๕๖6 และจัดส่งไฟล์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบและ
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ที่ประชุม ไม่มีข้อแก้ไข 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่แล้ว  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธาน  สอบถามในที่ประชุม เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม ไม่มีเรื่องสืบเนื่อง 
 มติที่ประชุม   รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๔.๑ เรื่องแจ้งจากฝ่ายบริหารทั่วไป 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งเรื่องดังนี ้
4.1.1   งานบุคลากร 

 ค าสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 3653/2565 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ     
จ านวน 1 ราย นางสาววิชญ์ชยาพา ผดุงพัฒน์ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ช่วยราชการส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่      
10 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ตามความประสงค์ของข้าราชการ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

/ 4.1.2 กรม 
... 
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4.1.2 กรมอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ านวน 6 เดือน 

(ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
  - ค่าจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาดและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พนักงานขับรถยนต์ 
   - เบี้ยเลี้ยง 
   - ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า 

- ค่าวัสดุ  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าซ่อมแซม  
   - งบลงทุนปีงบประมาณ 2566  

- โครงการต่าง ๆ ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่าย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.1.3 การเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตัดยอดวันที่ 21 ตุลาคม 2565)  
ภาพรวม     4.32%    งบลงทุน    0 %    งบด าเนินงาน   8.77% 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

           4.1.4 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับช านาญการ จ านวน 4 ราย  
      นายนิวัฒน์ เพ็งพูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
      นางศิรดา พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ                      
               นางสาวเบญญทิพย์ ส้มม่วง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช 

     นายต่อพงษ์ วิมุกตะลพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองแซง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

            4.1.5 การแจ้งความประสงค์ขอย้ายข้ามหน่วยงาน ส าหรับข้าราชการต าแหน่งระดับผู้ปฏิบัติ หรือไม่ได้ปฏิบัติ     
หน้าที่ทางการบริหาร รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยผู้ประสงค์จะขอย้ายสามารถจัดท าค าร้องขอย้ายไป     
ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานที่ปรากฏต าแหน่งว่างในระบบสารสนเทศทางด้านบริหารจัดการองค์กร (HRD) ได้ตั้งแต่วันที่        
25 – 31 ตุลาคม 2565 และให้หน่วยงานจัดส่งค าร้องขอย้ายตามแต่กรณีมายังกรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่           
8 พฤศจิกายน 2565 โดยจังหวัดสระบุรีมีต าแหน่งว่าง ดังนี้ 
      นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร อ าเภอวิหารแดง 
      เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป 

     เจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป   
     เจ้าพนักงานธุรการ อ าเภอมวกเหล็ก  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๒ เรื่องแจ้งจากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ แจ้งเรื่องดังนี้ 
4.2.1 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการตามตัวชี้วัด) ครั้งที่ 1 

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566      
(โครงการตามตัวชี้วัด) ครั้งที่ 1 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่
ก าหนด จ านวน 5 แผนงาน 22 โครงการ งบประมาณ 1,845,233 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อย
สามสิบสามบาทถ้วน) จากงบด าเนินงาน โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานโครงการประจ าปีงบประมาณ           

/ พ.ศ. 2566... 
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พ.ศ. 2566 ซึ่งได้โอนจัดสรรงบประมาณมาตั้งจ่ายทางส านักงานคลังจังหวัดแล้ว โดยการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการอย่างเคร่งครัด นั้น 
 

 ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ได้อนุมัติโครงการลงสู่พ้ืนที่ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2566 (โครงการตามตัวชี้วัด)   
ครั้งที่ 1 โดยให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการ และแนวทางการบริหารโครงการและงบประมาณ ดังนี้ 
 1. ใช้คู่มือการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด  

2. ใช้จ่ายงบประมาณภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรรและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
อย่างเคร่งครัด  
 3. ด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ข้อ 23 และรายงานผลให้ส านักงานเกษตรจังหวัด
สระบุรีทราบภายใน 30 วัน นับแต่สิ้นสุดการฝึกอบรม เพ่ือรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบต่อไป 

 4. รายงานผลการน าความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร (เชิงคุณภาพ) ในระบบฐานข้อมูลเกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร (http://rbm.doae.go.th) โดยเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการทุกราย ตามแบบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติของเกษตรกร (แบบ กสก .) ปี พ.ศ. 2566 ทันทีที่
ด าเนินงานโครงการแล้วเสร็จ และจัดเก็บแบบ กสก. ไว้เพื่อการตรวจสอบในภายหลัง 

- เน้นย้ าขอให้ปฏิบัติตามคู่มือโครงการอย่างเคร่งครัด การสร้างการรับรู้ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดรับทราบ
ถึงการด าเนินโครงการ และไม่ควรให้ผู้น าชุมชนเป็นผู้คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

- การบันทึก กสก. และการรายงานผล ขอให้ด าเนินการให้เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
ประธานเพิ่มเติม ดังนี้ การบันทึกระบบ E- project หากมีการเปลี่ยนแปลง ในการบันทึกผลต้องเปลี่ยนแปลง

ทั้งแผนและผล 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๓ เรื่องแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
 ไม่มีเรื่องแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
ประธานเพิ่มเติม ดังนี้  

- โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ขอให้เตรียมเอกสารให้เรียบร้อย 
เผื่อมีการตรวจสอบ 

- GAP ให้ด าเนินการส่งเอกสารให้กรมวิชาการด าเนินการทันที ปรับปรุงคลิป GAP เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และ
เกษตรกรเข้าใจง่าย และให้ถ่ายทอดโมเดลการด าเนินงาน GAP ต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอยให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับ
อ าเภอทุกอ าเภอ 

- การถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานต่าง ๆ จากเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด ไปสู่เจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอ ขอให้ท า
เป็นคลิปสั้น ๆ เพื่อให้เข้าใจง่าย และส่งให้อ าเภอ  

 
 
 
 
 
 

/ 4.4 เรื่อง ... 
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/ เป้าหมาย ... 

๔.๔ เรื่องแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  
           หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร แจ้งเรื่องดังนี้ 
            4.4.1 การประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ   
ด้านพืช จังหวัดสระบุรี    
      สถานการณ์ปัจจุบัน พ้ืนที่ประสบภัย จ านวน 13 อ าเภอ 76 ต าบล 296 หมู่บ้าน เกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบ 2,250 ราย พ้ืนที่คาดว่าจะเสียหาย 27,000 ไร่  
          ความคืบหน้าการช่วยเหลือ อ าเภอวังม่วงอยู่ระหว่างน าเรื่องเข้าที่ประชุม คณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ.      
ส่วนอ าเภออ่ืน ๆ ก าลังด าเนินการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้จัดท าขั้นตอนการด าเนินการให้ทุกอ าเภอ     
โดยก าหนดให้อ าเภอด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 พ.ย. 65 เพ่ือที่จะน าผลมาพิจารณาในระดับจังหวัดต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 

๔.๕ เรื่องแจ้งจากกลุ่มอารักขาพืช 
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช มอบหมายผู้รับผิดชอบงาน แจ้งเรื่องดังนี้ 

  4.5.1 การให้บริการคลินิกพืช 
กลุ่มอารักขาพืช ก าหนดเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืช จากตัวอย่างของจริง       

ทุกวันจันทร์ เวลา 08.30 - 12.00 น. โดยเจ้าหน้าที่จังหวัดสามารถเข้ามาศึกษาได้ ณ ห้องกลุ่มอารักขาพืช 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
          4.5.4 การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา สนับสนุนให้แก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและเกษตรกรเพ่ือฟ้ืนฟู   
พืชหลังน้ าลด กลุ่มอารักขาพืชจะด าเนินการผลิตทุกสัปดาห์ โดยสัปดาห์นี้จะน าไปมอบให้กับอ าเภอเสาไห้, อ าเภอ     
บ้านหมอ, อ าเภอหนองโดน และจะผลิตเพ่ือน าไปมอบให้อ าเภออ่ืน ๆ ต่อไป 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1 แผนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ น าเสนอแผนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจ าเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๕  

หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เพ่ิมแผนปฏิบัติงาน วันที่ 17 พ.ย. 65 กิจกรรมหน่วยบ าบัดทุกข์ ร าบุงสุข       
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2566 สถานที่ อบต.บ้านล า อ าเภอวิหารแดง  

ประธานเพิ่มเติม ดังนี้ เจ้าหน้าที่แต่ละกลุ่มสามารถบูรณาการแผนปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือประโยชน์แก่
เกษตรกร และเป็นการประหยัดทรัพยากรของหน่วยงาน 

มติที่ประชุม เห็นชอบและถือปฏิบัติ  
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ   
6.1 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ แจ้งเรื่อง แนวทางการด าเนินงาน กรมส่งเสริมการเกษตร 

ประจ าปีงบประมาณ 2566 
แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 
 



8 
เป้าหมาย 
1. เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
2. การผลิตสินค้าเกษตรมีประสิทธิภาพและมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 
3 เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็ง 
5 กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างความมั่นคงในอาชีพแก่เกษตรกร 
กลยุทธ์ที่ 2 : การส่งเสริมการผลิตและจัดวางสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต 
กลยุทธ์ที่ 3 : การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร องค์เกษตรกร และชุมชนเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 4 : การส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 5 : การพัฒนาศักยภาพองค์กรและการบริหารจัดการ 

9 แนวทางการด าเนินงาน 
1. ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 
2. มุ่งพัฒนากรมส่งเสริมการเกษตรสู่การเป็น Digital DOAE 
3. พัฒนาเข้าสู่การเกษตรสมัยใหม่และเกษตรมูลค่าสูงด้วย BCG Model 
4. ขยายผลการส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ 
5. สร้างผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ 
6. ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร 
7. สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการท างานในพื้นที่ 
8. พัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเกษตรในเมือง 
9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานส่งเสริมการเกษตร 

6.2 หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่อง งานทอดกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัดสระบุรีร่วมท าบุญ 
32,503 บาท  และด าเนินการส่งเงินให้กรมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะจัดงานในวันที่ 6 พ.ย. 65  ณ จังหวัดอุบลราชธานี 

6.3 ประธานมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ท าหนังสือขอสนับสนุนพันธุ์ พืชไปยัง           
ศูนยข์ยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา 

6.4 หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ขอข้อมูล SF ในงานที่
รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ โดยมอบหมายให้นางนุชนาภ พันธัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นผู้รวบรวม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ที่ประชุม ไม่มีข้อเสนอแนะ 
 ปิดประชุม เวลา ๑2.0๐ น.  
 

           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

   (นางศิรดา พงษ์ไพบูลย์) 
                            นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

 

 

             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    (นายกิตินันท ์ คงเพชร) 
                             หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 


