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/ ระเบียบ ... 

รายงานการประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ครั้งท่ี 4/2566 
วันอังคารท่ี 25 ตุลาคม 256๕ เวลา 09.0๐ 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 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 แนวทางการด าเนินงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2566  โดยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เป้าหมาย 
1. เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
2. การผลิตสินค้าเกษตรมีประสิทธิภาพและมีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน 
3 เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็ง 
5 กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างความม่ันคงในอาชีพแก่เกษตรกร 
กลยุทธ์ที่ 2 : การส่งเสริมการผลิตและจัดวางสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต 
กลยุทธ์ที่ 3 : การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร องค์เกษตรกร และชุมชนเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 4 : การส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 5 : การพัฒนาศักยภาพองค์กรและการบริหารจัดการ 

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

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
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/ ระเบียบ ... 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
รับรองรายงานการประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ คร้ังที่ 3/2566 
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 256๕ เวลา 09.0๐ น. 
ณ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
มติท่ีประชุม   รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 
- ไม่มี เร่ืองสืบเนื่อง – 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

4.1 แจ้งเร่ืองวาระน าเข้าที่ประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดประจ าเดือน คร้ังที่ 2/2566 วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 
 4.1.1 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการตามตัวช้ีวัด) คร้ังที่ 1 
 ตามที่กรมส่งเสริมการเกษ ตร ไ ด้แจ้ งอนุ มัติงบป ระมาณ รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ. 2566      

(โครงการตามตัวช้ีวัด) คร้ังที่ 1 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรตามเป้าหมาย/ตัว ช้ีวัดที่
ก าหนด จ านวน 5 แผนงาน 22 โครงการ งบประมาณ 1,845,233 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนส่ีหม่ืนห้าพันสองร้อย
สามสิบสามบาทถ้วน ) จากงบด าเนิน งาน  โดยให้ปฏิบั ติตามคู่มือการปฏิบั ติงาน โครงการประจ าปี งบประมาณ           
พ.ศ. 2566 ซ่ึงได้โอนจัดสรรงบประมาณมาต้ังจ่ายทางส านักงานคลังจังหวัดแล้ว โดยการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการอย่างเคร่งครัด นั้น 

ส านักงาน เกษตรจังหวัดสระบุรี ได้อนุ มัติโครงการลงสู่พ้ืนที่ปฏิบัติงาน  พ.ศ. 2566 (โครงการตามตัว ช้ีวัด)        
คร้ังที่ 1 โดยให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการ และแนวทางการบริหารโครงการและงบประมาณ ดังนี้ 

 1. ใช้คู่มือการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด  

2. ใช้จ่ายงบประมาณภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรรและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด  
 3. ด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม การจัด

งาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ข้อ 23 และรายงานผลให้ส านักงาน เกษตรจังหวัด
สระบุรีทราบภายใน 30 วัน นับแต่ส้ินสุดการฝึกอบรม เพ่ือรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบต่อไป 

 4. รายงานผลการน าความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร (เชิงคุณภาพ) ในระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่ว ม
โครงการส่งเสริมการเกษตร (http://rbm.doae.go.th) โดยเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการทุก
ราย ตามแบบสัมภาษณ์ เพ่ือประเมินผลการปฏิบั ติของเกษตรกร (แบบ กสก.) ปี พ.ศ. 2566 ทันทีที่ด าเนินงาน
โครงการแล้วเสร็จ และจัดเก็บแบบ กสก. ไว้เพ่ือการตรวจสอบในภายหลัง ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการ
จัดสรรงบประมาณฯ ทาง QR Code ด้านล่างนี้ 

 
 
 
 
 
 



3 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.1 แผนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรของกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
2565 

 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบและถือปฏิบัติ  
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ   
- ไม่มี เร่ืองอ่ืน ๆ  – 

ปิดประชุม เวลา ๑0.3๐ น.  
 
 
 
 

            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

   (นางศิรดา พงษ์ไพบูลย์) 
                            นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

 

 

             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    (นายกิตินันท์  คงเพชร) 
                             หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
 
 

วันท่ี วัน เวลา กิจกรรม/งานท่ีปฏิบัติ บุคคลเป้าหมาย
จ านวน 
(คน)

สถานท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

7 จ 08.30 - 16.30
ติดตาม/ชี้แจงหลักเกณฑ์การด าเนินการโครงการบริหารจัดการ
การผลิตสินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการ
เชิงรุก     (Agri - Map)

เจ้าหน้าท่ีส านักงานเกษตร
อ าเภอแก่งคอย

5
ส านักงานเกษตรอ าเภอแก่งคอย
 ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.
สระบุรี

ยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ

09.30 น.
ประชุมคณะกรรมการ ศพก. และคณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับ
 จังหวัด คร้ังท่ี 1

จนท./เกษตรกร 50 ท่ีว่าการอ าเภอเมอืงสระบุรี
ยุทธศาสตร์

และสารสนเทศ

 09.30 น. ประชุม สนง. กษจ. ประจ าเดือน กษจ./หนก./จนท. 22 ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
ยุทธศาสตร์

และสารสนเทศ

08.30 - 16.30
ติดตามประสานงานการด าเนินโครงการบริหารจัดการการผลิต
สินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก     
(Agri - Map)

เจ้าหน้าท่ีส านักงานเกษตร
อ าเภอแก่งคอย

5
ส านักงานเกษตรอ าเภอแก่งคอย
 ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.
สระบุรี

ยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ

29 อ  09.30 น. ประชุม กษอ. ประจ าเดือน กษจ./หนก./กษอ. 20 ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
ยุทธศาสตร์

และสารสนเทศ

24 พฤ

23 พ

แผนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565
 สังกัดกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 


