
1 
รายงานการประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอ าเภอ 

คร้ังที่ 3/๒๕๖6 
วันศุกร์ท่ี 23 ธันวาคม ๒๕๖5 เวลา 09.0๐ 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   หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 

6. นางดาหวัน  ครองยุติ   (แทน) 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 

1. นางพชระ  แสงสวงค์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
เนื่องจากไปราชการ 

2. นางสาวจิตรลดา แก้วค า   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
เนื่องจากไปราชการ 

3. นายนิวัตน ์  เพ็งพูล   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
เนื่องจากไปราชการ 
 

 
/ 4. นางสาว ... 
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4. นางสาวเบญญทิพย์ ส้มม่วง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  

เนื่องจากไปราชการ 
5. นางสาวมัณฑณา พานนา   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  

เนื่องจากไปราชการ 
6. นางสาวพลอยปภัส ค าภีระ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

เนื่องจากไปลาพักผ่อน 
 

เปิดประชุม ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
เวลา 09.0๐ น. โดย ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสระบุรี ได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามวาระ
การประชุมต่าง ๆ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธาน แจ้งเรื่องให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 

1.1  ขอให้เร่งรัดการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนและตามระเบียบ 
- การด าเนินงานการบริหารพัสดุครุภัณฑ์ ขอให้ด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน 

1.2 มาตรการการบริหารสินทรัพย์ ของกรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้ ฝ่ายบริหาร ท่ัวไป                   
ส่งรายละเอียดทางไลน์เพื่อให้เกษตรอ าเภอได้รับทราบ 

1.3  ในวันหยุดราชการห้วงเดือนธันวาคม 2565 - มกราคม 2566 ขอให้เวรยามเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด 
และเจ้าหน้าท่ีต้องสามารถติดต่อได้ 

- จุดบริการประชาชน อ าเภอพระพุทธบาท มอบหมายให้นายบรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร 

1.4  การท างานขอให้ด าเนินการตามระเบียบ 
1.5  ส าหรับเจ้าหน้าท่ีจังหวัด ขอให้วางแผนการด าเนินโครงการและด าเนินการให้เสร็จเรียบร้อยตามแผน    

ก่อนจะไปท าภารกิจส่วนตน  
1.6  ขณะนี้เข้าสู่ฤดูแล้ง เน้นย้ าเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการเตือนภัยแล้ง  

- ขอให้เตรียมพร้อมส าหรับสถานการณ์ภัยแล้งและท าหนังสือแจ้งผู้น าชุมชนเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน 
- ท าบันทึกขอน าวาระเข้าท่ีประชุมหัวหน้าส่วนระดับอ าเภอ 
- การสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรผ่านส่ือสังคมออนไลน์ พร้อมบันทึกหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน 
- มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และกลุ่มพัฒนาเกษตรกร อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ี 

ท่ีบรรจุไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน เรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ภัยพิบติั และการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
- ขอให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง 
- เน้นย้ าเกษตรอ าเภอเรื่องการน าข้อความหนังสือจากจังหวัด ช้ีแจงต่อไปยังพื้นท่ี 

1.7  ขอให้เกษตรอ าเภอก าชับเจ้าหน้าท่ีเรื่องการรับโทรศัพท์ ต้องสามารถติดต่อได้ และขอให้จัดประชุม
ส านักงานทุกวันจันทร์ 

1.8  ขอเชิญชวนร่วมเดินแบบผ้าไทยการกุศล “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” วันกาชาดและของดีจังหวัดสระบุรี      
วันท่ี 10 มกราคม 2565 สมัครได้ถึงวันท่ี 26 ธันวาคม 2565 ค่าสมัครคนละ 1,000 บาท 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

 

 / ระเบียบ ... 
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/ 3) ก่อสร้าง ... 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

2.1 ประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดประจ าเดือน คร้ังที่ 2/2566   
ได้จัดท ารายงานการประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดประจ าเดือน ครั้งท่ี 2/๒๕๖6 และจัดส่งไฟล์ให้ผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่านทราบและขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ  

2.2 ประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือน คร้ังที่ 2/2566   
ได้จัดท ารายงานการประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือน ครั้งท่ี 2/๒๕๖6 และจัดส่งไฟล์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ทราบและขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
ไม่มีเรื่องสืบเนื่อง 

 มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
๔.๑ เร่ืองแจ้งจากฝ่ายบริหารท่ัวไป 
      หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งเรื่องดังนี้ 

4.1.1 งานบุคลากร 
เรื่องการย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงาน ระดับปฏิบัติการ , ช านาญการ , ปฏิบัติงาน และช านาญงาน          

กองการเจ้าหน้าท่ีแจ้งว่าค าส่ังจะออกประมาณปลายเดือนมกราคม 2566        
มติที่ประชุม  รับทราบ 

         4.1.2 งานการเงิน 
 - งบบุคลากร เบิกจ่ายตามแผนทุกเดือน  
 - งบด าเนินงาน ขอให้ เบิก จ่ายไตรมาส 1  (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565) ให้ ได้ 50%            

ของงบประมาณท่ีจัดสรรมาให้ 
งบลงทุน ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2566 จ านวน 3 รายการ 
1) ซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด   

ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก งบประมาณ 885,900 บาท 
ด าเนินการเรียบร้อยแล้วและลงนามสัญญาวันท่ี 21 ธันวาคม 2565 งบประมาณท่ีจัดซื้อ 839,000 บาท ส่งมอบงาน 
30 วัน 22 ธันวาคม 2565 ถึง 22 มกราคม 2566 

2)  ซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านพักเกษตรอ าเภอแก่งคอย และซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักผู้ช่วยเกษตรอ าเภอ     
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี  งบประมาณ 1 ล้านบาท ซึ่ งทางอ าเภอ ได้ติดต่อผู้รับเหมาก่อสร้างมาท าสัญญา                 
วันท่ี 26 ธันวาคม 2565 และผู้รับเหมาก่อสร้างจะเข้ามาท างานต้นเดือนมกราคม 2566 
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/ 4.2.2 การ ... 

3)  ก่อสร้างอาคารส านักงานเกษตรอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี งบประมาณ 5,770,400 บาท       
อ านาจลงนามหนังสือทุกอย่างอยู่ท่ีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ซึ่งทางคณะกรรมการและนายช่างได้ประชุมวันท่ี 
16 ธันวาคม 2565 งบประมาณท่ีประมาณการเกินจากวงเงินงบประมาณ จึงได้ปรับรูปแบบรายการและครุภัณฑ์        
แต่รูปแบบโครงสร้างอาคารเหมือนเดิม และนัดประชุมครั้งสุดท้ายวันท่ี 27 ธันวาคม 2565 อีกครั้งเพื่อจะได้สรุป
รูปแบบและรายการเพื่อน าขึ้นประกาศต่อไป 

หากมีเงินเหลือจากการด าเนินการ ขอให้ส่งคืนทันที 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

       4.1.3 ค าส่ังกรมส่งเสริมการเกษตรท่ี 1694/2565 ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2565 และค าส่ังท่ี 1894/2565    
ลงวัน ท่ี  8 ธันวาคม 2565 เรื่อง เล่ือนข้าราชการ จากต าแหน่ งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบั ติการ               
เป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ จ านวน 4 ราย ดังนี้ 
 1. นางแสงจันทร์ ลาสุดี ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
 2. นางสาวมาศวิภา เตโช ส านักงานเกษตรอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

3. นายอนุวัฒน์ คงสว่าง กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 
4. นางสาวโอ๋ วงค์ทวีปกิจ ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

       4.1.4 แจ้งเรื่องการยกเลิก ค าส่ังจังหวัดสระบุรี ท่ี 4589/2565 ลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2565 เรื่อง การมอบ
อ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และใช้ค าส่ังจังหวัดสระบุรี ท่ี 4588/2565 ลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2565     
เรื่อง การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี แทน ขอให้เกษตรอ าเภอตรวจสอบเลขค าส่ังและผนวกก่อนลงนาม  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
       4.1.5 การรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดราชการห้วงเดือนธันวาคม 2565 - มกราคม 2566 
 - ขอให้เตรียมการรับภาวะฉุกเฉินด้านการเกษตร 
 - เน้นย้ าการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีราชการ  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๔.๒ เร่ืองแจ้งจากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
      หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ แจ้งเรื่องดังนี้ 

4.2.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    
ครั้งท่ี 1 (ณ วันท่ี 21 ธ.ค. 65)  
     - งบประมาณท่ีได้รับ  จ านวน  1,914,433 บาท 
    - ผลการเบิกจ่าย จ านวน  1,024,627 บาท 
     - คิดเป็นร้อยละ 53.52  
 ขอให้เร่งรัดการด าเนินการตามเป้าหมายร้อยละ 50 ตัดยอดวันท่ี 29 ธันวาคม 2565 และตัดยอดเมื่อได้รับ
การอนุมัติจากเกษตรจังหวัดในระบบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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/ 4.3 เรื่อง ... 

           4.2.2 การคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด  
กิจกรรม ระยะเวลา 

1. ส านักงานเกษตรอ าเภอส่งเล่มประกวดมายังส านักงานเกษตร
จังหวัด 

24 พ.ย. – 29 ธ.ค. 65 

2. คณะกรรมการกล่ันกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูล  
- คัดเลือก 3 อันดับจากเล่มประกวด  
- ลงพื้นท่ี 3 อันดับ 
- สรุปผล สรุปคะแนน เรียงล าดับความดีเด่นของผลงานท่ีได้รับ

คัดเลือกและจัดท าข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการพจิารณาผล
การคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบัน
เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด 

 
         3 – 6 ม.ค. 66 

9 – 20 ม.ค. 66 
23 – 25 ม.ค. 66 

3. คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทาง
การเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด  
- พิจารณาคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และ

สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด 

26 ม.ค. 66 

4. ประกาศผลและรายงานผลไปยังส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรท่ี 1 จังหวัดชัยนาท 

27 – 30 ม.ค. 66 

ขอให้อ าเภอส่งประกวดทุกสาขาและสามารถส่งเล่มประกวดได้ช้าสุดวันท่ี 3 มกราคม 2566 หากได้รับ
คัดเลือก 3 อันดับ จะด าเนินการแจ้งให้จัดท าเล่มเพิ่มตามจ านวนคณะกรรมการ และจะลงพื้นท่ีเพื่อพิจารณาตาม    
กรอบระยะเวลาต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.2.3 การขอรับรางวัลเลิศรัฐ หากอ าเภอใดสนใจเข้าร่วม สามารถติดต่อได้ท่ีกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.2.4 ขอใหบ้ันทึกแผน - ผลการปฏิบัติงาน (หน่วยงาน) ตามระบบส่งเสริม (T&V System) ตามเวลาท่ีก าหนด 
- เจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรทุกคน บันทึกแผนการปฏิบัติงาน (รายบุคคล) ให้เสร็จส้ินภายในวันท่ี        

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

 - เจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรทุกคน บันทึกผลการปฏิบัติงาน (รายบุคคล) ให้เสร็จส้ินภายใน วันท่ี 5   
ของเดือนถัดไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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/ 4.3.3 ราย ... 

๔.๓ เร่ืองแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
      หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต แจ้งเรื่องดังนี้ 
            4.3.1 การประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการก าหนดพื้นท่ีเป้ามายส่งเสริมการปลูกข้าว          
ปีการผลิต 2565/66 รอบท่ี 2 
 

ในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน รวม 
ข้าว
หอม
ไทย 

ข้าวเจ้า 
ข้าว 

กข 43 
รวม 

ข้าว
หอม
ไทย 

ข้าวเจ้า 
ข้าว

เหนียว 
รวม 

ข้าว
หอม
ไทย 

ข้าวเจ้า 
ข้าว 

กข 43 
ข้าว

เหนียว 
รวม

ทั้งหมด 

16,300 119,100 - 135,400 300 14,100 - 14,400 16,600 133,200 - - 149,800 
 
รายงานผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2565/66 (รายสัปดาห์)  
    โดยอ าเภอจัดเก็บข้อมูลผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งระดับต าบล และรายงานผลทุกวันอังคารของสัปดาห์ (ทุก 7 วัน) ผ่านทาง
ระบบสารสนเทศการผลิตทางการเกษตร (http://production.doae.go.th) 

ข้อมูล ณ วันท่ี 22 ธันวาคม 2565 

พืช 
แผนเพาะปลูก (ไร่) เน้ือที่เพาะปลูก (ไร่) 

ใน นอก รวม ใน นอก รวม 
ข้าวนาปรัง 266,453.00 14,950.00 281,403.00 19,199.00 1,318.00 20,517.00 
   ข้าวหอมปทุม - 430 430 3,237.00 330 3,567.00 
   ข้าวเจ้า - 14,520.00 14,520.00 15,962.00 988 16,950.00 
พืชไร่ 28,670.00 23,037.00 51,707.00 5 2,040.00 2,045.00 
   ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ - 15,612.00 15,612.00 0 2,015.00 2,015.00 
   ถ่ัวเหลือง - 10 10 0 0 0 
   ถ่ัวเขียว - 2,775.00 2,775.00 0 0 0 
พืชไร่อื่น ๆ* - 4,390.00 4,390.00 5 25 30 
พืชผัก 6,011.00 2,473.00 8,484.00 156.5 140.25 296.75 
   ข้าวโพดฝักอ่อน - 40 40 0 0 0 
   ข้าวโพดฝักสด - 10 10 0 20 20 
   พืชผักอื่น ๆ - 2,423.00 2,423.00 156.5 120.25 276.75 
* พืชไร่ฤดูแล้ง หมายถึง พืชไร่ท่ัวไป เช่น ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ถ่ัวลิสง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว งา ฯลฯ พืชไร่ท่ีไม่นับรวมเป็นพืช
ฤดูแล้ง คือ อ้อย มันส าปะหลัง และสับปะรด 

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.3.2 การขอกู้เงินกลุ่มแปลงใหญ่ ขอให้เจ้าหน้าท่ีจังหวัดเร่งรัดตรวจสอบ  
- ตรงตามเงื่อนไขหรือไม่ 
- รายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 

http://production.doae.go.th/
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/ ขอให้ ... 

4.3.3 รายงานผล GAP เชิงรุก 
- พืชกระท่อม อ าเภอวิหารแดง จ านวน 13 ราย กรมวิชาการเกษตรจะมาตรวจรอบท่ี 2 ในต้นเดือน

มกราคม 2566 
- นางมนัสนันท์ จองดง ด าเนินการขอ GAP พืชกระท่อม อยู่ในขั้นตอนปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ

กรมวิชาการเกษตร 
- การขยายผลจากทุเรียนของต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอย อยู่ในขั้นตอนวางแผน 
4.3.4 การรายงานสถานการณ์สินค้าเกษตร มอบหมายเจ้าหน้าท่ีจังหวัดรายงาน 
4.3.5 ขอให้เร่งรัดด าเนินการโครงการพัฒนาพื้นท่ีเข่ือนป่าสักชลสิทธิ์  
มติที่ประชุม รับทราบ 

๔.๔ เร่ืองแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  
      หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร แจ้งเรื่องดังนี ้
          4.4.1 การประกวดวิสาหกิจชุมชน เนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตรปรับแผนการประกวดให้เร็วขึ้น         
ขอให้อ าเภอส่งเล่มประกวดภายในส้ินเดือนธันวาคม 2565 และจะด าเนินการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด
ภายในวันท่ี 6 มกราคม 2566 

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.4.2 การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประจ าปี 2566 
- อ าเภอเตรียมความพร้อม ซักซ้อม ท าความเข้าใจในหลักการ/วิธีการปฏิบัติในการต่อทะเบียนประจ าป ี
- ประชาสัมพันธ์แจ้งให้วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายฯ ทราบและมายืน่ต่อทะเบียน 
- หากวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายฯ ไม่มาต่อทะเบียนเป็นระยะเวลา 2 ปี ติดต่อกัน ขอให้ด าเนินการเพิกถอนทะเบียน

ให้แล้วเสร็จตามก าหนด 
มติที่ประชุม รับทราบ 

        4.4.3 กรอบระยะการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  
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/ 4.5.3 โครง ... 

- ขอให้อ าเภอด าเนินการคัดเลือก กม. ให้เสร็จส้ินภายใน 8 กุมภาพันธ์ 66 และส่งแบบฟอร์มมายังจังหวัด
ภายใน 3 มีนาคม 2566 และด าเนินการคัดเลือก อกม. ต่อไป 

- ขอให้คัดเลือก อกม. ท่ีมีการท าหน้าท่ีซ้ าซ้อนน้อยท่ีสุด เพื่อเพิ่มโอกาสในการขอรับค่าตอบแทน  
มติที่ประชุม รับทราบ 
4.4.4 ความคืบหน้าในการขอรับการสนับสนุนเงินในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัย ด้านพืช  
- จังหวัดจะด าเนินการส่งเอกสารไปยังกรมส่งเสริมการเกษตรภายใน 29 ธันวาคม 2565 คาดว่าจะได้รับเงินเดือน

กุมภาพันธ์ 2566 
- เน้นย้ าให้เกษตรกรปรับปรุงสมุดบัญชีให้มีการเคล่ือนไหว 
- เกษตรกรสามารถรับเงินประกันรายได้และเงินช่วยเหลือภัยพิบัติท้ังสองทาง 
มติที่ประชุม รับทราบ 

๔.๕ เร่ืองแจ้งจากกลุ่มอารักขาพืช 
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช แจ้งเรื่องดังนี้ 

  4.5.1 รายงานผลการด าเนินงานตามระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย  
https://report-ppsf.doae.go.th (ตัดยอดข้อมูลวันท่ี 20 ธันวาคม 2565)  
      1) ระบบรายงานสถานการณ์ระบาดศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจหลัก 9 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ทุเรียน ปาล์ม
น้ ามัน มะพร้าว มันส าปะหลัง ยางพารา ล าไย และอ้อย ไม่พบการระบาดของศัตรูพืชเศรษฐกิจหลัก 9 ชนิด ในจังหวัด
สระบุรี เฝ้าระวัง โรคแส้ด าในอ้อย ในพื้นท่ีอ าเภอวังม่วงและอ าเภอมวกเหล็กเนื่องจากพบการระบาดในจังหวัดลพบุรี 
และจังหวัดอุทัยธานี พบระบาดในอ้อย อายุ 4 - 9 เดือน รวม 406 ไร่ หากพบการระบาดให้ท าลายต้นอ้อยท่ีเป็นโรค
ออกจากแปลง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
        4.5.2 มาตรการจัดการโรคใบด่างมันส าปะหลัง 
               ผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อการจัดการโรคใบด่างมันส าปะหลัง (6 มาตรการ) ข้อมูลระหว่าง         
วันท่ี 1 ธันวาคม 2565 ถึง วันท่ี 14 ธันวาคม 2565      
             มาตรการท่ี 1 การสร้างการรับรู้  
                     : สร้างการรับรู้และเฝ้าระวังโรคใบด่างมันส าปะหลังผ่านเวที/ประชุม จ านวน 6 ครั้ง เกษตรกร 267 ราย 
พื้นท่ีด าเนินการ 1,716 ไร่  
             มาตรการท่ี 2 การเฝ้าระวังและป้องกันการระบาด    
                     : จัดท าแปลงพันธุ์มันส าปะหลังสะอาด 5 อ าเภอ จ านวน 13 แปลง 11 ราย 764 ไร่ 
                รวมผลการด าเนินการตามมาตรการ ฯ เกษตรกร 278 ราย พื้นท่ีด าเนินการ 2,480 ไร่  
       เน้นย้ าการสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรทราบ พร้อมท้ังรายงานการสร้างการรับรู้ให้จังหวัดทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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/ เกษตร ... 

        4.5.3 โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ปี 2566  

                 ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้ส านักงานเกษตรจังหวัด จัดท าแผนการด าเนินงานส่งเสริม     
การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ปี 2566 และรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ ทางระบบออนไลน์ 
http://report-ppsf.doae.go.th/ โดยบูรณาการร่วมกับสถานีพัฒนาท่ีดิน และหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นท่ีจังหวัด       
จึงขอให้อ าเภอด าเนินงานส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ปี 2566 ตามแผนท่ีก าหนด และรายงาน
ผลการด าเนินงานโครงการฯ ทางระบบออนไลน์ http://report-ppsf.doae.go.th 

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.5.4 การรณรงค์ลดการเผา  
- มอบหมายให้เกษตรอ าเภอการสร้างรับรู้ในพื้นท่ีและเวทีประชุมหัวหน้าส่วนระดับอ าเภอ  
- มอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืช จัดท าแพลตฟอร์มสร้างการรับรู้และส่งให้อ าเภอสร้างการรับรู้ต่อไป 

4.6 การน าเสนอผลงานเด่น และปัญหาจากการด าเนินงาน โดยเกษตรอ าเภอ 
ประธาน    สอบถามปัญหาการด าเนินงานของอ าเภอ และเกษตรอ าเภอช้ีแจง ดังนี้ 
เกษตรอ าเภอเมืองสระบุรี  
- ไม่พบปัญหาในการปฏิบัติงาน การด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว้  
เกษตรอ าเภอแก่งคอย  
- วัน ท่ี  17 – 18 ธันวาคม 2565 มีลมกระโชกแรง ต าบลชะอมและช าผักแผว มี ต้นไม้หักโค่น            

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าลังตรวจสอบ  
เกษตรอ าเภอเสาไห้  
- การรณรงค์หยุดเผา ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ในท่ีประชุมหัวหน้าส่วนระดับอ าเภอ และท้องถิ่น ,           

การประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ า วันท่ี 18 ธันวาคม 2565 , เวทีโครงการพระราชด าริ ต าบลหัวปลวก วันท่ี 19 ธันวาคม 
2565 และในวันท่ี 27 ธันวาคม 2565 จะด าเนินการรณรงค์หยุดเผาร่วมกับกลุ่มอารักขาพืช   

- งาน Field Day ด าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
เกษตรอ าเภอหนองแค  
- ขอส่งเจ้าหน้าท่ีมาช่วยราชการท่ีส านักงานเกษตรจังหวัด จ านวน 2 ราย ได้แก่  
1. นายอาทร อ่อนตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
2. นางสาวมะลิวรรณ์ ค ามะนาง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
เกษตรอ าเภอหนองแซง  
- โครงการส่งเสริมการเกษตร ด าเนินการตามแผน และในเดือนมกราคม 2566 จะด าเนินการประชุม ศพก.

และแปลงใหญ่ และเบิกเบ้ียเล้ียงให้แล้วเสร็จ 
- การรณรงค์การไถกลบตอซัง ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ในงาน Field Day และเวทีประชุมก านัน – 

ผู้ใหญ่บ้าน 
- พบปัญหาการเจาะหนอนเจาะล าต้นมะม่วง 
หัวหน้ากลุ่มอารักขา เพิ่มเติมดังนี้ ท าความสะอาดรอบโคนต้น หาขี้หนอน หารู และใช้ส าลีชุบสารเคมียัดในรู 
ประธานมอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืช จัดท าแพลตฟอร์มการป้องกันและก าจัดด้วงหนวดยาว หนอนเจาะล าต้น 

และให้เกษตรอ าเภอน าเข้าท่ีประชุมก านัน – ผู้ใหญ่บ้าน 
เกษตรอ าเภอเสาไห้ เพิ่มเติมดังนี้ การใช้เช้ือราเมตาไรเซียมให้การป้องกันและก าจัด และขอรบกวนกลุ่ม

อารักขาพืชประสานงานศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท ให้การขอรับหัวเช้ือราเมตาไรเซียม  
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/ วาระ ... 

เกษตรอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  
- โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง กิจกรรมจัดท าแปลงเรียนรู้ต้นแบบเพื่ อการขยายผลการพัฒนา

เกษตรกรปราดเปรื่อง เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดแจ้งเปล่ียนเป้าหมายจากเดิมอ าเภอเฉลิมพระเกียรติเป็น
อ าเภอแก่งคอย แต่ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งเปล่ียนเป้าหมาย  

ประธานมอบหมายให้ เจ้าหน้าท่ี ผู้รับผิดชอบเร่งรัดจัดท าหนังสือแจ้งอ าเภอให้แล้วเสร็จภายในวัน ท่ี             
26 ธันวาคม 2565 

- ขอเชิญชวนท่องเท่ียวและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ณ วังเลนเกษตรแฟร์ 
บ้านวังเลน หมู่ท่ี 10 ต าบลคุแพ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  

เกษตรอ าเภอบ้านหมอ  
- การขอ PIN CODE เพื่อใช้ส าหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ไม่สามารถด าเนินการขอจากท่ีว่าการอ าเภอได้ 

           เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ช้ีแจงดังนี้ ได้ด าเนินการร่างหนังสือการขอ PIN CODE และส่งให้เจ้าหน้าท่ีอ าเภอ     
บ้านหมอด าเนินการต่อเรียบร้อยแล้ว 

ประธาน มอบหมายให้เกษตรอ าเภอก าชับเจ้าหน้าท่ี การใช้ PIN CODE ขอให้อยู่ในการด าเนินการเรื่องการขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรเท่านั้น  

เกษตรอ าเภอดอนพุด 
- ระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรลิงค์กับกรมท่ีดิน หากเกษตรกรใช้โฉนดเดียวกันขึ้นทะเบียน แต่ในระบบ

บันทึกพื้นท่ีเต็มไม่ตรงกัน ท าให้ข้ึนทะเบียนผ่าน Farmbook ไม่ได้  
           เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงาน ช้ีแจงดังนี้ ในกรณีท่ีพื้นท่ีเต็มท่ีเคยแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ไม่ตรงตามกับพื้นท่ี
เต็มของกรมท่ีดินจะไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลผ่าน Farmbook ได้ โดยต้องแจ้งข้อมูลท่ีอ าเภอเพื่อแก้ไขเนื้อท่ีเต็มให้
ถูกต้องก่อน และในกรณีท่ีเกษตรกรใช้โฉนดเดียวกันมาแจ้งขึ้นทะเบียนหลายรายโดยแจ้งพื้นท่ีเต็มไม่เท่ากัน กรมแจ้งให้
ท าการแก้ไขพื้นท่ีเต็มของทุกรายให้เท่ากันถูกต้องตรงตามของกรมท่ีดิน โดยจะไม่กระทบกับโครงการภาครัฐหากไม่
แก้ไขเนื้อท่ีปลูกหรือเนื้อที่ปลูกไม่เกินพื้นท่ี 

เกษตรอ าเภอมวกเหล็ก 
- ไม่พบปัญหาในการปฏิบัติงาน 
เกษตรอ าเภอหนองโดน 
- การเบิกจ่ายตามโครงการงบประมาณ ไม่พบปัญหา 
- ท่ีดินส านักงาน ด าเนินการจัดท าหนังสือแจ้งเจ้าของท่ีดินเรียบร้อยแล้ว  
เกษตรอ าเภอพระพุทธบาท 
- แผนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ 

งาน Field Day จะจัดวันท่ี 27 ธันวาคม 2565 
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง จะจัดวันท่ี 28 ธันวาคม 2565 
การเบิกเบ้ียเล้ียง GAP และแปลงใหญ่ จะด าเนินให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2566 

เกษตรอ าเภอวังม่วง 
- การเบิกจ่ายโครงการ จะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565 ทุกกิจกรรม 
เกษตรอ าเภอมวิหารแดง 
- สาเหตุการเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากจ านวนเจ้าหน้าท่ี นวส. มีเพียง 2 คน โดยเป็นเจ้าหน้าท่ีบรรจุใหม่ต้อง

อบรมข้าราชการท่ีดี และเจ้าหน้าท่ีอีกราย ติดเช้ือโควิด – 19 จะเร่งรัดด าเนินการและสอนงานเจ้าหน้าท่ีให้พร้อม
ปฏิบัติงาน 

- งาน Field Day จะจัดวันท่ี 28 ธันวาคม 2565 
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/ 6.3 เร่ง ... 

วาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ น าเสนอแผนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจ าเดือน

มกราคม ๒๕๖6  
มติที่ประชุม เห็นชอบและถือปฏิบัติ  
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ    
6.1 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร  
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร ก าหนดวันลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการฯ , กรรมการ

ด าเนินการชุดท่ี 52/53 ปีบัญชี 2566 และผู้ตรวจสอบกิจการบัญชี 2566 – 2567 ผ่านระบบออนไลน์ ในวันศุกร์ท่ี       
6 มกราคม 2566 เวลา 05.00 – 20.00 น. สมาชิกฯ ท่ีร่วมใช้สิทธิในการลงคะแนนครั้งนี้ จะได้รับเงินสวัสดิการ    
คนละ 600 บาท และเงินปันผลจะได้รับประมาณวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2566 

มติที่ประชุม รับทราบ 
6.2 คลินิกคลัง โดยนางไพลิน เดชศร นักวิชาการคลังช านาญการพิเศษ ส านักงานคลังจังหวัดสระบุรี  
- เอกสารการชดใช้เงินยืมทดรองราชการ เรื่องภัยพิบัติมีดังนี้ 
 1. หลักเกณฑ์การจ่าย 
 2. ใบส าคัญรับเงิน เน้นย้ า ตรวจสอบความถูกต้องในการลงนามของเกษตรกร 
 3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 4. ส าเนาบัตรประชาชน 
 5. ภาพถ่ายความเสียหาย 
- ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี มีการขอเอกสารจากอ าเภอเพิ่มเติม ซึ่งต้อ งใช้

กระดาษจ านวนมาก และใช้จ านวน 6 ชุด เนื่องจากจะต้องส่งให้หลายหน่วยงานในการตรวจสอบ  
- การจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก การใช้เหล็กในประเทศ ผู้รบัจ้างจะต้องท าแผนการใช้เหล็ก และให้ช่างควบคุม

งานตรวจสอบแผนให้สอดคล้องกับแบบ ปร.4 และ ปร. 5 และรายงานผลต่อไป 
- การเรียกมาท าสัญญา หากผู้รับเหมาก่อสร้างไม่มาท าสัญญาภายในเวลาท่ีก าหนด จะต้องมีหนังสือแจ้งถึง

ผู้รับเหมาก่อสร้างว่าเป็นผู้ท้ิงงาน แล้วจึงท าหนังสือแจ้งผู้รับเหมาก่อสร้างล าดับถัดไปมาท าสัญญาต่อไป 
- ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังให้เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (วิศวกร) จะต้องลงพื้นท่ี ทุกวัน และต้องรายงานผล         

การด าเนินการต่อคณะกรรมการ 
- การจัดซื้อวัสดุ ส านักงบประมาณยกเลิกประเภทการจัดซื้อวัสดุส านักงาน หากใช้ในภารกิจของส านักงาน 

สามารถจัดซื้อได้ และต้องมีการควบคุมการเบิกพัสดุ  
- การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การขออนุญาตเดินทางต่อเนื่อง จะต้องอธิบายเพิ่มเติมถึงวันท่ี

ได้รับสิทธิ วันท่ี 1 เดินทางไปท่ีใด และระยะเวลาในการออกพื้นท่ีของวันนั้น 
- การเบิกเบ้ียเล้ียงส าหรับการฝึกอบรม หากโรงแรมมีอาหารเช้าบริการ ไม่ต้องหักเบ้ียเล้ียงออก เนื่องจากเป็น

บริการของทางโรงแรม เว้นแต่หน่วยงานผู้จัดแจ้งว่าตนเป็นผู้จัดหา ต้องหักเบี้ยเล้ียงออก 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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6.3 เร่งรัดการด าเนินการตัวชี้วัด  
- การประชุมส านักงานประจ าสัปดาห์  
- database (ปักพิกัดข้อมูลพื้นฐานระดับต าบลลงบน google earth) 
- Website 
- การสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร 
มติที่ประชุม รับทราบ 
6.4 การประชาสัมพั นธ์การปลูกพืชใช้น้ าน้ อย  กรมส่งเสริมการเกษตรจะลงด าเนินการจัดท า                  

ส่ือประชาสัมพันธ์ เรื่องแตงโม อ าเภอหนองโดน มอบหมายให้เกษตรอ าเภอหนองโดนเตรียมความพร้อมในเรื่อง       
แปลงปลูกของเกษตรกร 

มติที่ประชุม รับทราบ 
6.5 งานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ขอช่ืนชมการจัดงานของผู้จัดงานและขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีทุกอ าเภอท่ี

ร่วมด าเนินการ และส านักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี ขอช่ืนชมการจัดงาน Field Day ของส านักงานเกษตรอ าเภอแก่งคอย 
มติที่ประชุม รับทราบ 
6.6 เงินเดือนตกเบิก จะได้รับเดือนธันวาคม 2565  
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 ปิดประชุม เวลา ๑2.0๐ น.  
 
 
 
 

           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นางศิรดา พงษ์ไพบูลย์) 
                          นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 
 
 
 

                                                                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  (นายกิตินันท์  คงเพชร) 
                            หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
 
 
 


