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รายงานการประชุมเกษตรอ าเภอ 

คร้ังที่ 2/๒๕๖6 
วันจันทรท่ี์ 31 ตุลาคม ๒๕๖5 เวลา 09.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
 
๑. รายนามผู้มาประชุม 
 1. ดร.รุจีพัชร  บุญจริง   เกษตรจังหวัดสระบุรี  ประธาน 

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

และรักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริม 
                 และพัฒนาการผลิต อีกหนึ่งต าแหน่ง 
 ๕. นางจรัสศรี  ดีรักษ์   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

6. นางสวนิตย์  พรหมโชติ  เกษตรอ าเภอเมืองสระบุรี 
7. นางอรพินท์  วุฒิอุทัย   เกษตรอ าเภอแก่งคอย  
8. นายพิษณุ  นิตย์ใหม ่  เกษตรอ าเภอเสาไห้ 
9. น.ส.อุษา   จุลวรรณ  เกษตรอ าเภอหนองแค  

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

รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอมวกเหล็ก   
๑1. น.ส.จิตนิชา   เครือเข่ือนเพชร  เกษตรอ าเภอหนองโดน 
๑2. นายโกสินทร์ แสงสวงค์  เกษตรอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
๑3. นางปราน ี  จันทร์ทา  รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอพระพุทธบาท 
๑4. ว่าท่ี ร.อ.รวมสิน เนตรหาญ  รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอบ้านหมอ 
15. น.ส.อัจฉรา  สุขสมบูรณ์                  รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอหนองแค 
16. น.ส.สิริรัตน์  หินอ่อน             รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอวิหารแดง 
17. นายนิธิศ  บุญส่ง                       รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอดอนพุด 
18. น.ส.กมลรัตน์ สุขสถาน                     รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอวังม่วง  

 19. นางศิรดา  พงษ์ไพบูลย ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   เลขาฯ 
 
๒. รายนามผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่มี - 
 
 
 
 
 

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

เวลา 09.๓๐ น. โดย ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสระบุรี ได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามวาระ
การประชุมต่าง ๆ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธาน แจ้งเรื่องให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 

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 

1.2  การมอบหมายงานรายบุคคล ขอให้อ าเภอด าเนินการให้เรียบร้อย 
1.3  นโยบายของนายผล ด าธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี 

- ท างานตามนโยบายของรัฐบาล 
- เน้นการท างานเป็นทีม 
- เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 

1.4  การเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
- งบลงทุนต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 1  

1.5  การถ่ายทอดตัวชี้วัด (กรณีท่ีต้องท าทุกราย) 

 

งาน ทบก. 

นวส. 1 

125 ราย 

นวส. 2 

125 ราย 

นวส. 3 

125 ราย 

นวส. 4 

125 ราย 

กษอ. 

เป้าหมาย 500 ราย 

/ 1.6 ขอ ... 
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1.6  ขอใหเ้ร่งรัดการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ 
1.7  การด าเนินงานโครงการ 

- ขอให้เกษตรอ าเภอท าความเข้าใจคู่มือโครงการ 
- การคัดเลือกเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ จะต้องมีใบความต้องการของเกษตรกร เจ้าหน้าท่ีจะต้อง

คัดเลือกด้วยตนเอง กรณีท่ีมีการจัดซื้อ จัดจ้างปัจจัยการผลิต จะต้องมีการท าเวทีชุมชน มีรายงานการประชุม และต้องมี
ใบเซ็นช่ือเกษตรกร 

1.8 โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด จะมีการตรวจสอบจาก สตง. ทุกแปลง 
ขอใหอ้ าเภอเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย  

- วัสดุครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้ใช้งาน ให้ท าหนังสือเวียนไปยังกลุ่มเกษตรกร หากกลุ่มไหนมีความประสงค์จะใช้งาน 
จะต้องท าเรื่องยืมไปยังจังหวัดสระบุรี 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือน คร้ังที่ 1/2566 
ได้จัดท ารายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 1/๒๕๖6 และจัดส่งไฟล์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบและขอให้ท่ี

ประชุมพิจารณาและแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ  

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
ไม่มีเรื่องสืบเนื่อง 

 มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
๔.๑ เร่ืองแจ้งจากฝ่ายบริหารทั่วไป 
      หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งเรื่องดังนี้ 

4.1.1 งานบุคลากร 
ค าส่ังจังหวัดสระบุรี ท่ี 3653/2565 ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ จ านวน    

1 ราย นางสาววิชญ์ชยาพา ผดุงพัฒน์ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ช่วยราชการส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ต้ังแต่วันท่ี      
10 ตุลาคม 2565 ถึงวันท่ี 9 ตุลาคม 2566 ตามความประสงค์ของข้าราชการ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 / 4.1.2 กรม ... 
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/ 4.2 เรื่อง ... 

         4.1.2 กรมอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ านวน 6 เดือน 
(ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
  - ค่าจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาดและยาม พนักงานขับรถยนต์ 
   - เบ้ียเล้ียง คนละ 800 บาท  
   - ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า  

- ค่าวัสดุ ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง และค่าซ่อมแซม  
   - งบลงทุนปีงบประมาณ 2566  

- โครงการต่าง ๆ 
   การประชุมคลินิกงานคลัง ปี 2566  

- ผอ.กองคลังเร่งรัดเรื่องเบิกจ่ายการอบรมขอให้ได้ร้อยละ 50 ในไตรมาส 1   
- งบลงทุน หากงบประมาณน้อยกว่า 500,000 บาท ต้องท า PO ภายในไตรมาส 1 หากเงินมากว่า 

500,000 บาท ต้องแล้วเสร็จภายใน ม.ค. 66 
- การรายงานครุภัณฑ์ประจ าปี หากมีครุภัณฑ์ท่ีจะต้องจ าหน่ายขอให้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง และจ าหน่าย 
ประธานเพิ่มเติม ดังนี้ ค่าสาธารณูปโภค ขอให้เน้นย้ าเรื่องมาตรการประหยัดพลังงาน แต่หากเกินงบท่ีได้รับจัดสรร 
สามารถท าเรื่องขอกรมได้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
       4.1.3 การเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตัดยอดวันท่ี 21 ตุลาคม 2565)  

ภาพรวม     4.32%    งบลงทุน    0 %    งบด าเนินงาน   8.77% 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

       4.1.4 รายช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเล่ือนขึ้นแต่งต้ังให้ด 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
หน้าท่ีทางการบริหาร รอบท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยผู้ประสงค์จะขอย้ายสามารถจัดท าค าร้องขอย้าย
ไปด ารงต าแหน่งในหน่วยงานท่ีปรากฏต าแหน่งว่างในระบบสารสนเทศทางด้านบริหารจัดการองค์กร (HRD) ได้ต้ังแต่
วันท่ี 25 – 31 ตุลาคม 2565 และให้หน่วยงานจัดส่งค าร้องขอย้ายตามแต่กรณีมายังกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใน
วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2565 โดยจังหวัดสระบุรีมีต าแหน่งว่าง ดังนี้ 
      นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร อ าเภอวิหารแดง 
      เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป 

     เจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป   
     เจ้าพนักงานธุรการ อ าเภอมวกเหล็ก  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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/ 4.2.2 แจ้ง ... 

๔.๒ เร่ืองแจ้งจากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
      หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ แจ้งเรื่องดังนี้ 

4.2.1 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการตามตัวชี้วัด) ครั้งท่ี 1 

 ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(โครงการตามตัวชี้วัด) ครั้งท่ี 1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรตามเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดท่ีก าหนด จ านวน 5 แผนงาน 22 โครงการ งบประมาณ 1,845,233 บาท (หนึ่ง ล้านแปดแสนส่ีหมื่นห้าพัน
สองร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) จากงบด าเนินงาน โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานโครงการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  ซึ่งได้โอนจัดสรรงบประมาณมาต้ังจ่ายทางส านักงานคลังจังหวัดแล้ว โดยการเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด นั้น  

 ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ได้อนุมัติโครงการลงสู่พื้นท่ีปฏิบัติงาน พ.ศ. 2566 (โครงการตาม
ตัวชี้วัด)  ครั้งท่ี 1 โดยให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการและแนวทางการบริหารโครงการและงบประมาณ ดังนี้ 

 1. ใช้คู่มือการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนด และสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ท่ีเว็บไซต์ส านักงานเกษตรจังหวัด
สระบุรี (http://www.saraburi.doae.go.th) 

 2. จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเกษตรประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2566 โดยให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานในระดับจังหวัด เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณของ
หน่วยงาน  

และการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และน าลงเว็บไซต์ของส านักงานเกษตรอ าเภอ 
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยได้รับทราบโดยท่ัวกัน ภายในวันจันทร์ ท่ี             
15 พฤศจิกายน 2565 

 3. ใช้จ่ายงบประมาณภายในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

อย่างเคร่งครัด                    
 4. ด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  

การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 ข้อ 23 และรายงานผลให้ส านักงานเกษตรจังหวัด
สระบุรีทราบภายใน 30 วัน นับแต่ส้ินสุดการฝึกอบรม เพื่อรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบต่อไป  

 5. รายงานผลการน าความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร (เชิงคุณภาพ) ในระบบฐานข้อมูลเกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร (http://rbm.doae.go.th) โดยเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการทุกราย  

ตามแบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลการปฏิบัติของเกษตรกร (แบบ กสก.) ปี พ.ศ. 2566 ทันทีท่ีด าเนินงาน
โครงการแล้วเสร็จ และจัดเก็บแบบ กสก. ไว้เพื่อการตรวจสอบในภายหลัง  

 6. แบบเสนอความต้องการเข้าร่วมโครงการฯ (รายเด่ียว และกลุ่ม)  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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/ เกษตรอ าเภอ ... 

           4.2.2 แจ้งเรื่องการใช้งานระบบการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร      
กับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง ผ่านระบบ Linkage Center แบบออนไลน์ท้ังหมด (100%)          
ท้ังขั้นตอนการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.2.3 การทบทวนข้อมูลเอกภาพของจังหวัดสระบุรี 
              -  พื้นท่ีท าการเกษตร ปี 2565 
              - พื้นท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.2.4 การส่งลิงค์ข่าวประจ าวัน ในไลน์กลุ่ม pr saraburi ขอให้อ าเภอจัดท าข่าวการด าเนินงานวันต่อวัน       

และส่งลิงค์ข่าวภายในเวลา 17.30 น. ของทุกวัน เพื่อท่ีจะรวบรวมส่งผู้บริหารต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.2.5 การบันทึกแผน - ผลการปฏิบัติงาน (หน่วยงาน) ตามระบบส่งเสริม (T&V System)  
ขอให้เจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรทุกคนเข้าไปรายงานแผนและผลการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริม

การเกษตร ทางโปรแกรมระบบจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล     
ตามระบบส่งเสริมการเกษตร (https://tandv.doae.go.th) รายละเอียดการใช้งานโปรแกรมตามคู่มือ “การใช้งาน
ระบบจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล ตามระบบส่งเสริม
การเกษตร (T&V System)”  

แผน - ผลการปฏิบัติงาน (รายบุคคล) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร 
 - เจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรทุกคน บันทึกแผนการปฏิบัติงาน (รายบุคคล) ให้เสร็จส้ินภายในวันท่ี        

5 ของทุกเดือน โดยหัวหน้าท่ีมีอ านาจอนุมัติแผนการปฏิบัติงาน (รายบุคคล) ต้องอนุมัติแผนการปฏิบัติงาน ให้เสร็จส้ิน
ภายใน วันท่ี 10 ของเดือนนั้น  

 - เจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรทุกคน บันทึกผลการปฏิบัติงาน (รายบุคคล) ให้เสร็จส้ินภายใน วันท่ี 5   
ของเดือนถัดไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.2.6 แนวทางการถ่ายทอดตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายจากระดับองค์การสู่ระดับ กอง/ส านัก/จังหวัด ลงสู่ระดับ 

กลุ่ม/ศูนย์/ฝ่าย/อ าเภอและระดับบุคคล ประจ าปี พ.ศ. 2566  

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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/ หัวหน้า ... 

เกษตรอ าเภอแก่งคอย สอบถามเพิ่มเติม โครงการ Agri – map พื้นท่ีส่วนมากเป็นท่ีเช่า จึงไม่สามารถหาเป้าหมาย
เกษตรกรในบริเวณเดียวกันได้ 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ช้ีแจงดังนี้ คู่มือระบุว่า สามารถเป็นที่เช่าได้ แต่ต้องได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของพื้นท่ี 

๔.๓ เร่ืองแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
      หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต แจ้งเรื่องดังนี้ 
            4.3.1 การติดตามการด าเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด 
ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีได้แต่งต้ังคณะท างานตรวจสอบติดตามผล และจะด าเนินการแจ้งรายละเอียดแผนให้
ทราบอีกครั้ง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
           4.3.2 การติดตามเงินกู้แปลงใหญ่ ขอให้อ าเภอท่ีมีการกู้เงินดังกล่าว ด าเนินการติดตามและรายงานผลมายัง
ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

เกษตรอ าเภอหนองแค สอบถามเพิ่มเติม การายงานสถานการณ์พืช ในช่วงโรคโควิด – 19 ต้องรายงานอยู่หรือไม ่

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ช้ีแจงดังนี้ ด าเนินการตามเดิม เนื่องจากไม่มีการยกเลิกจากกรม 

๔.๔ เร่ืองแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  
      หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร แจ้งเรื่องดังนี ้
          4.4.1 การประกาศเขตพื้นท่ีประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ     
ด้านพืช จังหวัดสระบุรี    

พื้นท่ีได้รับผลกระทบ 13 อ าเภอ 75 ต าบล 406 หมู่บ้าน 28 ชุมชน 10,086 ครัวเรือน ยังคงมีสถานการณ์อยู่ 
3 อ าเภอ 7 ต าบล 44 หมู่บ้าน คล่ีคลายแล้ว 10 อ าเภอ 68 ต าบล 362 หมู่บ้าน 28 ชุมชน  
 การประกาศเขตพื้นท่ีประสบสาธารณภัย/เขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ครอบคลุม    
11 อ าเภอ 63 ต าบล 380 หมู่บ้าน 24 ชุมชน (จ านวน 32 ฉบับ) (ปภ.สระบุรี 28 ต.ค.2565) 
 พื้นท่ีประสบภัยด้านการเกษตร จากรายงาน คชภ.1  จ านวน  13 อ าเภอ 73 ต าบล 296 หมู่บ้าน เกษตรกร
2,250 ราย พื้นท่ี 28,749.85 ไร่ คาดว่าจะเสียหาย  27,877.13 ไร่ 
  - นาข้าว       6,049.50 ไร่ 
  - พืชไร่และพืชผัก  21,241.38 ไร่ 
  - ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ    586.25 ไร่ 

ข้อส่ังการของ รมต.กษ.  
- ถ้าน้ าลดต้องเร่งส ารวจความเสียหาย ภายใน 15 วัน ถ้าน้ าไม่ลดขอให้ประเมินความเสียหายและ

เตรียมข้อมูลไว้ให้พร้อม 
- ถ้าช่วยเหลือไม่ทันตามหลักเกณฑ์ ให้ยื่นขอขยายเวลาก่อนส้ินสุด 15 วัน 

ขอใหอ้ าเภอประชุม ค.ช.ภ.อ. เพื่อพิจารณาช่วยเหลือให้เสร็จส้ิน ภายใน 21 พ.ย. 2565 
ขอให้บันทึกข้อมูล กษ.01 ลงในระบบ ท้ังกรณี อปท.ช่วยเหลือ /ใช้เงินทดรองราชการ เพื่อเป็นข้อมูลผล     

การช่วยเหลือ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เพิ่มเติมดังนี้ การขอแก้ไขข้อมูลวันเก็บเกี่ยวข้าว ขอให้ใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าท่ี ในการแก้ไขข้อมูลขอให้ท าหนังสือขอแก้ไขข้อมูลมายังจังหวัดและไม่รับขอแก้ไขข้อมูลทางโทรศัพท์   

4.4.2 ขอประชาสัมพันธ์รับสมัคร Young Smart Farmer ปี 2566 เป้าหมายจังหวัดสระบุรี จ านวน 40 ราย     
จึงขอให้อ าเภอรับสมัครอ าเภอละไม่น้อยกว่า 3 ราย สมัครได้ต้ังแต่วันนี้ ถึงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2565 ท้ังนี้ได้ส่งหนังสือ
พร้อมท้ังใบสมัครไปเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ 
       4.4.3 ขอให้อ าเภอเตรียมการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เนื่องจากอาสาสมัครเกษตรจะหมดวาระ 
ในเดือนพฤษภาคม 2566  
 ขั้นตอนด าเนินการ 

1. อ าเภอคัดเลือกเกษตรหมู่บ้าน (กม.) ใหม่ โดยด าเนินการตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วย
การก าหนดบทบาทของเกษตรกรผู้น าและเกษตรหมู่บ้าน พ.ศ. 2526 และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    
เรื่อง ประเภท คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนอาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตร
กิตติมศักด์ิ ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2561 ไปพลางก่อน อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 คน ตามเป้าหมาย อกม.พึงมีท่ี จว.
แจ้งให้ส ารวจไว้ และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 12 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงาน
อาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563 ภายใน ธ.ค. 2565  

2. อ าเภอคัดเลือก กม. อ าเภอละ 10 ราย เข้าร่วมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ภายใน ธ.ค. 2565 
3. อ าเภอคัดเลือกและจัดท าข้อมูลอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) รวมถึง อกษ.ต/อกษ.อ./จังหวั ด             

มี อกษ.จ. ชุดใหม่ ภายใน พ.ค. 66 
4. อ าเภอคัดเลือก อกม.อ าเภอละ 10 ราย ร่วมเวทีเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ ภายใน พ.ค.66 
5. จังหวัดจัดเวทีเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรระดับจังหวัด ภายใน มิ.ย.66 
6. กรมฯ จัดเวทีเช่ือมโยงเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรระดับประเทศ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

๔.๕ เร่ืองแจ้งจากกลุ่มอารักขาพืช 
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช แจ้งเรื่องดังนี้ 

  4.5.1 รายงานผลการด าเนินงานตามระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย  
https://report-ppsf.doae.go.th ( ตัดยอดข้อมูลวันท่ี 25 ตุลาคม 2565)  
      1) ระบบรายงานสถานการณ์ระบาดศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจหลัก 9 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ทุเรียน ปาล์ม
น้ ามัน มะพร้าว มันส าปะหลัง ยางพารา ล าไย และอ้อย ไม่พบการระบาดของศัตรูพืชเศรษฐกิจหลัก 9 ชนิด ในจังหวัด
สระบุรี  

2) ระบบติดตามสถานการณ์ระบาดศัตรูพืชรายแปลง ส านักงานเกษตรอ าเภอมีการจัดส่งรายงานตรงเวลา   
และครบตามเป้าหมาย (มีการส ารวจแปลง จ านวน 59 แปลง จากเป้าหมาย 49 แปลง) มีการส ารวจแปลงจ านวน      
4 ครั้ง  
          3) ระบบคลินิกพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอมีการเปิดให้บริการคลินิกพืชและ      
คีย์ข้อมูลในระบบฯ ประจ าเดือนตุลาคม 2565 จ านวน 16 ตัวอย่าง ได้แก่ พืชผัก 4 ตัวอย่าง, ไม้ผล 3 ตัวอย่าง,  
ข้าว 2 ตัวอย่าง, ไม้ยืนต้น 2 ตัวอย่าง, พืชไร่ 2 ตัวอย่าง และไม้ดอกไม้ประดับสมุนไพรรวม 3 ตัวอย่าง ซึ่งเกิดจาก
สาเหตุจาก แมลง/ไร 9 ตัวอย่าง, เช้ือรา 3 ตัวอย่าง และเกิดจาก เช้ือไวรัส ธาตุอาหาร สัตว์อื่นๆ ไม่ทราบแน่ชัด สาเหตุ
ละ 1 ตัวอย่าง 

/ หากมี ... 
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 หากมีการเปล่ียนแปลงผู้รับผิดชอบ ขอให้ถ่ายทอดงานระบบให้ผู้รับผิดชอบคนใหม่ด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
        4.5.2 การให้บริการคลินิกพืช 
               ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ก าหนดเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืช ทุกวันจันทร์      
เวลา 09.00 -12.00 น. ขอประชาสัมพันธ์ให้ส านักงานเกษตรอ าเภอแจ้งเกษตรกร น าตัวอย่างอาการผิดปกติของพืช 
หรือภาพถ่ายส่งมาให้กลุ่มอารักขาพืชเพื่อวินิจฉัยสาเหตุพร้อมให้ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช ขอให้เป็นตัวอย่างพื้นท่ี
จริง ๆ หรือภาพถ่ายปัจจุบันไม่เกิน 7 วัน  

มติที่ประชุม รับทราบ 

        4.5.3 มาตรการจัดการโรคใบด่างมันส าปะหลัง  
              ตามหนังสือจังหวัดสระบุรี ด่วนท่ีสุด ท่ี สบ ๐๐๐๙/ว 5381 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2565  เรื่อง จัดท า
ท าเนียบแปลงพันธุ์มันส าปะหลังสะอาดและด าเนินงานตามมาตรการจัดการโรคใบด่างมันส าปะหลัง แจ้งให้ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ 
               1) เร่งประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าท่ี เกษตรกร และบุคคลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถบริหาร
จัดการโรคใบด่างมันส าปะหลังตามมาตรการจัดการโรคใบด่างมันส าปะหลัง 
     2) ส ารวจติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลังตามเกณฑ์การส ารวจอย่างสม่ าเสมอ
และรายงานข้อมูลพื้นท่ีระบาดตามข้อเท็จในระบบรายงานข้อมูลสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจหลัก 
https://report-ppsf.doae.go.th/ ภายในวันจันทร์ เวลา 12.00น. ทุกสัปดาห์ 
              3) จัดท าท าเนียบแปลงพันธุ์มันส าปะหลังสะอาด โดยส ารวจแปลงมันส าปะหลังตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก
แปลงพันธุ์มันส าปะหลัง โดยระบุการเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และไม่นับรวมพื้นท่ีประสบ
อุทกภัย รวมถึงข้อมูลความต้องการใช้พันธุ์มันส าปะหลังในฤดูปลูกถัดไป    
              จึงขอสรุปผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อการจัดการโรคใบด่างมันส าปะหลัง (6 มาตรการ) ข้อมูล
ระหว่างวันท่ี 29 กันยายน 2565 ถึง วันท่ี 26 ตุลาคม 2565    
 
 
 

ช่วงเวลา ก าหนดส่ง ก าหนดส่ง

รายงาน ถึงจังหวดั ถึงกรมฯ เมอืง แก่งคอย วิหารแดง หนองแค หนองแซง บ้านหมอ ดอนพุด หนองโดน พระพุทธบาท เสาไห้ มวกเหล็ก วังมว่ง เฉลิมฯ

1. ระบบรายงาน

สถานการณ์ระบาด

ศัตรูพืชของพืช

เศรษฐกิจหลัก

จติรลดา ทุกอ าเภอ ทุกสัปดาห์ ภายในจนัทร์ 

ก่อน 12.00 น.

ภายในวันพุธ

ของทุกสัปดาห์

J J J J J J J J J J J J J

2. ระบบติดตาม

สถานการณ์ระบาด

ศัตรูพืชรายแปลง

จติรลดา ทุกอ าเภอ ทุกสัปดาห์ ภายในจนัทร์ 

ก่อน 12.00 น.

ภายในวันพุธ

ของทุกสัปดาห์
J J J J J J J J J J J J J

3. ระบบคลินกิพืช จติรลดา ทุกอ าเภอ ทุกเดือน ภายในวันท่ี 20 ทุกวันท่ี 30
J J J J J J J J J J J J J

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1.จัดส่งตรงเวลา  และครบตามเปา้หมาย           ได้คะแนน  10  คะแนน    

2.จัดส่งรายงานมากกวา่ร้อยละ 50 ของเปา้หมาย      ได้คะแนน   8  คะแนน

3. จัดส่งรายงาน ร้อยละ 50 ของเปา้หมาย ได้คะแนน   5  คะแนน

4. จัดส่งรายงาน น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเป้าหมาย ได้คะแนน   3  คะแนน

5. ไม่จัดส่ง ได้คะแนน  0  คะแนน

เฉล่ียท้ังปี

คะแนนเต็ม

เดือนตุลาคม 2565

รายงานผลการด าเนินงานตามระบบสารสนเทศข้อมูลเพ่ือการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย https://report-ppsf.doae.go.th ( ตัดยอดข้อมูลวันที ่25 ตุลาคม 2565) 

ช่ือรายงาน
เจ้าของ

รายงาน
ผู้รายงาน

ผลการใหค้ะแนนการจัดส่งรายงาน

/ มาตรการ ... 

https://report-ppsf.doae.go.th/%20ภายใน
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/ เกษตรอ าเภอ ... 

       มาตรการที่ 1 การสร้างการรับรู้  
                       : สร้างการรับรู้และเฝ้าระวังโรคใบด่างมันส าปะหลังผ่านเวที/ประชุม จ านวน 24 ครั้ง 435 ราย 9,603 ไร่  

       มาตรการที่ 2 การเฝ้าระวังและป้องกันการระบาด    
                       : ส ารวจติดตามสถานการณ์การระบาดทุกสัปดาห์ (พื้นท่ีปลูก) จ านวน 6 ครั้ง 11 ราย 814 ไร ่
                       : จัดท าแปลงพันธุ์มันส าปะหลังสะอาด 5 อ าเภอ จ านวน 13 แปลง 11 ราย 764 ไร่ 
                 รวม 457 ราย 11,181 ไร่ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.5.4 การผลิตขยายเช้ือราไตรโคเดอร์มา สนับสนุนให้แก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและเกษตรกรเพื่อฟื้นฟูพืช

หลังน้ าลด 
จากสถานการณ์น้ าท่วมที่ส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีเกษตรกรรมในหลายอ าเภอของจังหวัดสระบุรี กลุ่มอารักขาพืช

และส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการส ารวจพื้นท่ีเสียหาย และวางแผนการผลิตและสนับสนุนชีวภัณฑ์ (เช้ือราไตรโค-
เดอร์มา) เพื่อใช้ฟื้นฟูพืชในพื้นท่ีการเกษตรหลังน้ าลด ซึ่งหลังน้ าลดอาจจะเกิดปัญหาโรครากเน่าโคนเน่าในแปลงปลูก 
จึงควรดูแลและฟื้นฟูแปลงด้วยสารชีวภัณฑ์ เช้ือราไตรโคเดอร์มาซึ่งเป็นเช้ือราท่ียับย้ังการเจริญเติบโตและท าลายเช้ือรา
สาเหตุโรคพืชหลายชนิด เช่น โรครากเน่าโคนเน่า เมล็ดเน่า โรคแอนแทรกโนสของพริก โรคใบติดของทุเรียน โรคใบขีด
สีน้ าตาล และโรคกาบใบแห้งของข้าว เป็นต้น 

กลุ่มอารักขาพืชเริ่มด าเนินการสนับสนุนเช้ือราไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้ให้แก่ เกษตรกรอ าเภอเสาไห้ อ าเภอ 
บ้านหมอ อ าเภอหนองโดน และมีแผนผลิตขยายสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หากอ าเภอสนใจรับการสนับสนุนขอให้แจ้งล่วงหน้า
และขอให้อ าเภอท่ีประสบอุทกภัยร่วมผลิตขยายเช้ือราไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้สนับสนุนแก่เกษตรกร 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.6 การน าเสนอผลงานเด่น และปัญหาจากการด าเนินงาน โดยเกษตรอ าเภอ 
ประธาน    สอบถามปัญหาการด าเนินงานของอ าเภอ และเกษตรอ าเภอช้ีแจง ดังนี้ 
เกษตรอ าเภอเมืองสระบุรี  
- ไม่พบปัญหาในการปฏิบัติงาน  
- การช่วยเหลือภัยพิบัติ ถ้ามีการประกาศเขตภัยพิบัติ ทาง อปท. ไม่สามารถช่วยเหลือได้ เนื่องจากขัดต่อ     

ข้อระเบียบ 
  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ดังนี้ การด าเนินการขึ้นอยู่กับมติท่ีประชุม ก.ช.ภ.อ. 
เกษตรอ าเภอเสาไห้  
- การช่วยเหลือภัยพิบัติ อ าเภอเสาไห้ใช้เงินทดรองราชการท้ังหมด  
เกษตรอ าเภอแก่งคอย  
- ไม่พบปัญหาในการปฏิบัติงาน 
- จากท่ีเกษตรจังหวัดส่ังการให้เชิญชวนเกษตรกรมาขายกล้วย ณ ตลาดเกษตรกร  ได้ด าเนินการประสาน

เกษตรกรแล้ว แต่เนื่องจากเกษตรกรท างานประจ า จึงไม่สามารถน ามาขายตลาดเกษตรกรได้ แต่มีการขายหน้า
ส านักงานเกษตรอ าเภอแก่งคอยเป็นประจ าทุกวันจันทร์  

 
 
 
 
 



11 

/ เกษตรอ าเภอ ... 

เกษตรอ าเภอหนองแซง  
- โครงการประกันรายได้ข้าว ปี 65/66 ได้รับข่าวว่าได้รับการอนุมัติ จาก ครม. เรียบร้อยแล้ว จึงขอความชัดเจน 
  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ช้ีแจงดังนี้ ขอให้รอหนังสือส่ังการ 
เกษตรอ าเภอหนองแค  
- การช่วยเหลือภัยพิบัติ มีการประกาศภัยพิบัติภายหลัง อปท. ด าเนินการช่วยเหลือแล้ว เกษตรกรจะไปแจ้งขอ

ความช่วยเหลือท่ี อปท. ทาง สนง.กษอ. จะทราบข้อมูลภายหลัง หลังจากนี้จะน าข้อมูลไปบันทึกในระบบต่อไป  
- เนื่องจาก นวส. ลาคลอด 1 ราย 3 เดือน เบี้ยเล้ียงสามารถบริหารจัดการให้เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานได้เลย

หรือไม่ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไปแนะน า สามารถบริหารจัดให้เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานได้เลย 
เกษตรอ าเภอวิหารแดง  
- มีการประกาศภัยพิบัติอ าเภอหนองแค แต่มี 1 ต าบลท่ีไม่ได้รับการประกาศภัย จะต้องท าเรื่องขอประกาศ

หรือไม่  
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ช้ีแจงดังนี้ อปท. จะต้องรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย ต่ออ าเภอทราบด้วย 

พร้อมระบุขอให้ประกาศภัยพิบัติด้วย 
เกษตรอ าเภอวังม่วง  
- การช่วยเหลือภัยพิบัติ ด าเนินการตรวจแปลงเสร็จเรียบร้อยจะประชุม ก.ช.ภ.อ. วันท่ี 15 พ.ย.65 นี้ 
- ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากกลุ่มงานส่งเสริมพืชเส้นใยและพืชหัว กรมส่งเสริมการเกษตร จะมาส ารวจพื้นท่ี

กลุ่มแปลงใหญ่มันส าปะหลังต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เพื่อจะวางแผนการด าเนินโครงการประจ าปี
งบประมาณ 2566 ในวันพุธท่ี 2 พ.ย. 65  

เกษตรอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
- การช่วยเหลือภัยพิบัติ นายอ าเภอมีมติให้  อปท.ช่วยเหลือ ขณะนี้อยู่ระหว่างการส ารวจ โดยทาง อบต.         

ยึดระเบียบของ กษ. ในเรื่องเกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อนเกิดภัย แต่อ าเภอไม่ได้ประกาศภัย จะต้องยึด
วันท่ีใดเป็นวันเกิดภัย  

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ช้ีแจงดังนี้ ขอให้ยึดวันรายงานเหตุด่วนสาธารณภัยของ อบต. 
เกษตรอ าเภอพระพุทธบาท 
- เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร เมื่อเกิดภัยพิบัติ จึงจะมาขึ้นทะเบียน  แต่ได้มีการ

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว  
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ช้ีแจงดังนี้  
- เมื่อเกิดภัยพิบัติ หากเกษตรกรไม่ได้ขึ้นทะเบียน จะไม่ได้รับสิทธิในการช่วยเหลือ 
- ขอให้พิจารณาการประเมินความเสียหายของพืช ว่าเสียหายจากเหตุฉุกเฉินหรือไม่ 
เกษตรอ าเภอมวกเหล็ก  
- ไม่พบปัญหาในการปฏิบัติงาน 
- การช่วยเหลือภัยพิบัติ อปท. จะด าเนินการช่วยเหลือ 
- การจัดงาน field day มีก าหนดจัดในเดือน ธ.ค. 65 ทุกอ าเภอ  
  สามารถปรับแผนมาจัดเดือน พ.ย. ได้ แต่ขอให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 

 ในเรื่องการใช้อาคาร ขอให้เรียกประชุมเกษตรกรท้ังหมด โดยขอให้มีมติท่ีประชุมชัดเจนว่าผู้ใดจะเป็นผู้ใช้    
มีการบริหารจัดการอย่างไร และท าหนังสือขอใช้ปีต่อปี พร้อมท้ังก าหนดเงื่อนไขให้เรียบร้อย 
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/ ผู้บันทึก ... 

เกษตรอ าเภอหนองโดน  
- การช่วยเหลือภัยพิบัติ ด าเนินการส ารวจพื้นท่ีเรียบร้อยแล้ว จ านวน 38 ราย 481 ไร่ วงเงิน 720,000 บาท       

จะประชุม ก.ช.ภ.อ. วันท่ี 9 พ.ย. 65 
- การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหญ้าเล้ียงสัตว์ จะอยู่ในอ านาจของกรมปศุสัตว์ 
เกษตรอ าเภอดอนพุด  
- การช่วยเหลือภัยพิบัติ อ าเภอด าเนินการขั้นตอน ไม่พบปัญหา อยู่ระหว่างการส ารวจพื้นท่ี จะประชุมวันท่ี    

18 พ.ย. 65 โดยอ าเภอดอนพุด ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศให้เป็นพื้นท่ีรับน้ าทุ่งบางกุ่ม เมื่อวันท่ี 5 ต.ค. 65 
เกษตรกรจึงต้องปลูกข้าวช่วงเดือน เม.ย. – ก.ย. ให้ทันต่อการเก็บเกี่ยว และขอประสานงานเรื่องการขอรับต้นพันธุ์จาก
ศูนย์ขยายพันธุ์ที่ 7 นครราชสีมา  

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ช้ีแจงดังนี้ ด าเนินการประสานงานไปยังศูนย์ฯ เรียบร้อยแล้ว        
และได้รับแจ้งว่า ไม่สามารถผลิตต้นพันธุ์ได้ทัน แต่สามารถสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ได้ ขอให้อ าเภอแจ้งความประสงค์ขอรับ
เมล็ดพันธุ์มายังจังหวัด และจะด าเนินการแจ้งศูนย์ฯ ต่อไป เบื้องต้นกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมีเมล็ดพันธุ์พืช    
จะด าเนินเพาะเพื่อแจกจ่ายให้อ าเภอต่อไป 

เกษตรอ าเภอบ้านหมอ  
- การช่วยเหลือภัยพิบัติ อ าเภออยู่ระหว่างการส ารวจพื้นท่ี คาดว่าจะแล้วเสร็จวันท่ี 10 พ.ย. 65 
- บ้านพัก ต.หรเทพ จะด าเนินการรื้อถอน ส่วนบ้านพัก ต. หนองบัว มีบุคคลภายนอกอาศัยอยู่ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

กรณีบ้านพักข้าราชการ ให้ทุกอ าเภอส ารวจข้อมูล หากอยู่ในสภาพช ารุดให้ปฏิบัติตามระเบียบ 

วาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ น าเสนอแผนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจ าเดือน

พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
มติที่ประชุม เห็นชอบและถือปฏิบัติ  

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ    
6.1 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ แจ้งเรื่อง ขอให้เตรียมความพร้อมในการประกวด และขอให้   

ทุกอ าเภอส่งเกษตรกรประกวดทุกประเภท 
6.2 หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่อง งานทอดกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัดสระบุรีร่วมท าบุญ 

32,503 บาท และด าเนินการส่งเงินให้กรมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะจัดงานในวันท่ี 6 พ.ย. 65  ณ จังหวัดอุบลราชธานี 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 ที่ประชุม ไม่มีข้อเสนอแนะ 
 ปิดประชุม เวลา ๑2.0๐ น.  
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           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นางศิรดา พงษ์ไพบูลย์) 
                          นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 
 
 
 

                                                                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  (นายกิตินันท์  คงเพชร) 
                            หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
 
 
 


