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รายงานการประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ครั้งท่ี 11/2566 

วันพฤหัสบดีท่ี 15 ธันวาคม 256๕ เวลา 14.0๐ น. 
ณ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 

 
1.รายนามผู้มาประชุม 
 1. นายกิตินันท์  คงเพชร  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ประธาน 

2. น.ส.เกษราภรณ์ เข็มขาว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
3. น.ส.สาลินี  อยู่สุข  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

 4. นางศิรดา  พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  เลขาฯ 

๒.รายนามผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี - 

 

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1 .1  โครงการค ลินิ กเกษ ตรเคล่ื อน ที่ ใ น พ ระบ รมราชานุ เคราะ ห์  สมเด็จ พ ระบ รมโอรสาธิ ราช ฯ                
สยามมกุฎราชกุมาร ประจ าปี 2566 คร้ังที่ 1 จะจัดในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเจริญ
ธรรม หมู่ที่ 5 ต าบลเจริญธรรม อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ขอให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์จัดท า
หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดท าข่าวไปยังส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี และส่ือมวลชนด้วย 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
รับรองรายงานการประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ คร้ังที่ 10/2566 
วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 256๕ เวลา 09.0๐ น. 
ณ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
มติท่ีประชุม   รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 
- ไม่มี เร่ืองสืบเนื่อง – 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

4.1 ประเด็นส าคัญในการประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานโครงการขับเคล่ือนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การ
ผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 

 
 

 

/ 4.1.1 โครง ... 
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4.1.1 โครงการขับเคล่ือนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงมีเป้าหมายเพ่ือ

สนับสนุนการทบทวนและขับเคล่ือนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน รวมทั้งจัดท าแผนงาน/โครงการด้านการเกษตร 
แผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า และสนับสนุนให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนภาคการเกษตร
ระดับหมู่บ้าน 

4.1.2 สถานที่ด าเนินการ อ าเภอละ 1 หมู่บ้าน รวมเป็น 13 หมู่บ้าน 
4.1.3 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
4.1.4 โครงการขับเคล่ือนการเกษตรระดับห มู่บ้านสู่การผลิตสิน ค้าเกษตรมูลค่าสูงมีการจัดท า

ข้อตกลง (MOU) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย เพ่ือบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
กระทรวงพาณิชย์ เพ่ือสนับสนุนข้อมูลราคาสินค้าเกษตรและความต้องการของตลาดในจังหวัด และธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพ่ือสนับสนุนการจัดท าแผนธุรกิจและพิจารณาสนับสนุนเงินทุน 

4.1.5 กลไกการขับ เคล่ือน โครงการเกษตรระดับหมู่บ้าน สู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงมีการ
ขับเคล่ือนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยส่วนภูมิภาคประกอบด้วย 3 ระดับ คือ ระดับ
จังหวัด ระดับอ าเภอ และระดับต าบล/หมู่บ้าน  

4.1.6 โครงการเกษตรระดับห มู่บ้าน สู่การผลิตสิน ค้าเกษตรมูลค่าสูง จะบูรณาการร่ว มกับงบ
ฟังก์ช่ันของแต่ละหน่วยงาน โดยส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี จะน าแผนงานและโครงการของแต่ละ
หน่วยงานมาพิจารณาความเหมาะสมที่จะสามารถน ามาบูรณาการร่วมกับโครงการนี้ และจะมีการจัดประชุมเพ่ือช้ีแจง
การด าเนินโครงการอีกคร้ัง 

4.1.7 ข้ันตอนการด าเนินโครงการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง  
1) ช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานโครงการ 
2) คัดเลือกหมู่บ้านและสินค้าเกษตร 
3) คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน จ านวน 3 คน 
4) ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน จัดท าโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนพัฒนา

พัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน และแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า  
5) เสนอแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้าของกลุ่มเกษตรกรให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร และกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พิจารณาสนับสนุน 
6) ผลักดันโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผน พัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านเข้าสู่แผนพัฒนา

การเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 
2570) รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

7) ติดตาม/ประเมินผล 
มติท่ีประชุม   รับทราบ  

 
 
 
 
 
 
 

/ ระเบียบ ... 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

- ไม่มี เร่ืองเพ่ือพิจารณา – 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ   
- ไม่มี เร่ืองอ่ืน ๆ  – 

ปิดประชุม เวลา 15.0๐ น.  

 

 
 

            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

  (นางศิรดา พงษ์ไพบูลย์) 
                            นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

 

 

 

             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    (นายกิตินันท์  คงเพชร) 
                             หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 


