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รายงานการประชุม
คณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
ครั้งที่ 3 / 2561
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
-------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. นางถาวร ภู่ขาว
2. นายจานัล โคติวงศ์
3. นายไพรัช ประทุมสุวรรณ
4. นางสาวกิตติยา สุปันตี
5. นายวุฒิชัย พลหนองหลวง
6. นางสาวลักษณา มั่นเศรษฐวิทย์
7. นางสาวพัฒนาพร พันธุ์วุฒิ
8. นายวรกร เจริญวงศ์
9. นายสมเกียรติ เหลืองเจริญทิพย์
10. นายวรา กลัดเนียม
11. นายวัชรพงษ์ แก้วหอม
12. นายกิตติวัฒน์ รตะเศรษฐพงศ์
13. นายพิจิตต์ บรรณรงค์
14. นางสาวจินตนา โตธนะโภคา
15. นายนัยกร สงวนแก้ว
16. นายอุกกฤษ ดวงแก้ว
17. นายศรันย์ บุพศิริ
18. นายสุรวุฒิ แย้มสงค์
19. ว่าที่ ร.ต. วีระชัย ศรีสาร
20. นางนวลทิพย์ พรมแตง
21. นายภูอภิสิทธิ์ พุทริว
22. นางสาวกิตติยา สุปันตี

แทน เกษตรจังหวัดสระบุรี
ประธาน
สหกรณ์จังหวัดสระบุรี
ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
แทน ประมงจังหวัดสระบุรี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี
แทน ผอ.โครงการชลประทานสระบุรี
แทน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี
แทน ผอ.โครงการส่งนาและบารุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้
ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี
แทน ผอ.โครงการส่งนาและบารุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์
แทน ผอ.จัดรูปที่ดินและจัดระบบนาเพื่อเกษตรกรรมที่ 21
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดสระบุรี
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี
แทน ผอ.สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท
แทน ผอ.สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท
แทน หัวหน้าด่านกักสัตว์สระบุรี
แทน ผอ.การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา
แทน อ.ต.ก.จังหวัดสระบุรี
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
เลขานุการ
สานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
รักษาการหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร ผูช้ ่วยเลขานุการ
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
/ผู้ไม่มาประชุม…
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ผู้ไม่มาประชุม
1. ผอ.โครงการส่งนาและบารุงรักษาป่าสักใต้
2. ผอ.โครงการส่งนาและบารุงรักษาเริงราง
3. ผอ.โครงการส่งนาและบารุงรักษาโคกกระเทียม
4. ผอ.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
5. ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุส์ ัตว์ทับกวาง
6. ผอ.ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวพลอยไพลิน แก้วมูลนา
2. นางสาวอรณัน กวินรัตนภัค
3. นางสาววารุณี ลายหงษ์
4. นายกฤษฎา ปานนิล
5. นายปรีชา พุทธิโชติ
6. นางสาวปารีณา อินทร์เพชร
7. ว่าที่ร้อยตรี วรรณศักดิ์ วรรณกุล
8. นางสาวสมภัสสร วงษ์แสง
9. นายไพฑูรย์ ยอดรองเมือง
10. นางสาวขวัญกมล หินอ่อน
11. นางสาวศิริทรัพย์ จบเจนภัย
12. นางสาวเบญญทิพย์ ส้มม่วง

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สานักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
นักวิชาการสัตวบาลชานาญการ
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
/13. นางสาว…
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13. นางสาวจิตรลดา แก้วคา
14. นางสาวนฤมล พุกพิกุล
15. นางสาวเกษราภรณ์ เข็มขาว
16. นางสาวรัตนาภรณ์ เรพล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี

เริ่มประชุมเวลา

13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

สหกรณ์จังหวัดสระบุรี ผู้ควบคุมดาเนินการประชุม แจ้งว่า การประชุมในวันนี มีเนือหา
วาระสาคัญอยู่ 3 เรื่อง คือ เรื่องแรกการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่หน่วยงาน
ได้รับมอบหมายทัง 15 นโยบาย เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ต่อไป คือ การแก้ไขปัญหาการเกษตรในพืนที่
ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือวิกฤตให้เป็นไปอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และการ
ดาเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 3 เมษายน 2561

สานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จัดทารายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว
โดยดาเนิน การแจ้งหนั งสื อบั นทึกข้อความ ที่ สบ 0009/21169 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561 เรื่อง ขอส่ ง
รายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับ
จังหวัด (Chief of Operation) ครังที่ 2 / 2561 ให้แก่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http//www.saraburi.doae.go.th/หัวข้อ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ครังที่
2/2561 ซึ่งมีหน่วยงานโครงการชลประทานสระบุรี ขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี
หน้า 13 ข้อ 2) เดิม “การส่งเสริมการใช้ยางพาราในงานชลประทาน สาหรับทาลาดยาง
ในคลองชลประทาน” เปลี่ยนเป็น “การส่งเสริมการใช้ยางพาราในงานชลประทาน ส าหรับทาการก่อสร้าง
ถนนลาดยางบนคันคลองชลประทาน”
หน้ า 13 ข้อ 4) เดิม “กิจกรรมการพัฒ นาแหล่ ง นาเพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สานักงานชลประทานที่ 10 จังหวัดลพบุรี ” เปลี่ยนเป็น “กิจกรรมการพัฒนาแหล่งนา
เพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ โครงการก่อสร้าง 10 จังหวัดลพบุรี”
เลขานุการคณะกรรมการฯ ดาเนินการแก้ไขข้อมูลในรายงานการประชุมดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 3 เมษายน 2561
/ระเบียบวาระ…
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 3 เมษายน 2561

3.1 ชี้แจงเหตุผลการประเมินจัดชั้นคุณภาพของแปลงใหญ่ (เกษตรจังหวัดสระบุรี)
นายปรี ช า พุ ท ธิ โ ชติ หั ว หน้ า กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการผลิ ต แจ้ ง ว่ า ตามที่
สานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (คณะกรรมการ CoO.) ดาเนินการประเมินจัดชันคุณภาพ
แปลงใหญ่ปี 2559 ประจาปี 2561 พบว่า มีแปลงใหญ่ จานวน 3 แปลง ที่ประเมินได้ในระดับ C คือ แปลงใหญ่
ไก่พืนเมืองตาบลห้วยแห้ง อาเภอแก่งคอย, แปลงใหญ่มันสาปะหลังตาบลหินซ้อน อาเภอแก่งคอย และแปลงใหญ่
ข้าวโพดฝักสดตาบลธารเกษม อาเภอพระพุทธบาท โดยเกิดข้อสงสัยในที่ประชุมครังที่ผ่านมาเกี่ยวกับการดาเนิน
กิจกรรมของกลุ่มสาหรับแปลงใหญ่ข้าวโพดฝักสดตาบลธารเกษม อาเภอพระพุทธบาท ซึ่งเกษตรกรมีผลงานเป็นที่
ยอมรับแก่สาธารณะชนซึ่งขัดแย้งกับผลการประเมินสรุปจัดชันคุณภาพแปลงใหญ่ที่ได้ เกรด C จึงขอชีแจงเหตุผล
ในการให้คะแนนในแต่ละหัวข้อถึง การจัดชันคุณภาพแปลงใหญ่ แปลงใหญ่ข้าวโพดฝักสดตาบลธารเกษม อาเภอ
พระพุทธบาท ซึง่ คะแนนรวม 100 คะแนน ตรวจประเมินได้ 46 คะแนน จัดอยู่ระดับชันคุณภาพ เกรด C ดังนี
3.1.1 การรวมกลุ่มเกษตรกร 13 คะแนน เนื่องจากรายละเอียดบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการแปลงใหญ่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่มีรายละเอียดของกฎระเบียบกลุ่ม
3.1.2 การบริ ห ารจัดการ 11 คะแนน เนื่องจาก แผนธุ รกิจระดั บกลุ่ มและ
รายบุคคล แผนการจัดซือปัจจัยการผลิตของสมาชิกกลุ่ม และแผนการใช้เครื่องจักรยังไม่สมบูรณ์
3.1.3 ผลการดาเนินงาน 15 คะแนน เนื่องจากการเพิ่มคุณภาพผลผลิต และการ
ได้รับรองมาตรฐานยังไม่ครบถ้วน
3.1.4 การนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ 2 คะแนน เนื่องจากยังไม่ได้นา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในแปลง
3.1.5 ความยั่งยืนในการดาเนินการ 5 คะแนน เนื่องจากกลุ่มยังขาดความร่วมมือ
ในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประชุมอย่างต่อเนื่อง การระดมทุน เป็นต้น ผู้จัดการแปลง/ประธานกลุ่ มมี
การดาเนินการประสานงานกับสมาชิกภายในแปลง การรายงานผลความก้าวหน้าในการดาเนินงานกลุ่ม และกลุ่มมี
แผนการลดต้นทุน แผนปฏิบัติงานของกลุ่มและรายแปลงยังไม่สมบูรณ์
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 แนวทางการขอออกจากการเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ของกลุม่ เกษตรกร (เกษตรจังหวัดสระบุรี)
นายปรีชา พุทธิโชติ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต แจ้งว่า แนวทางการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการขอออกจากการเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร
3.2.1 กลุ่มเกษตรกรมีมติเห็นชอบออกจากการเข้าร่วมโครงฯ
3.2.2 กลุ่มเกษตรกรแจ้งคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
(ศพก.) ระดับอาเภอ
3.2.3 คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิ ทธิภ าพการผลิ ต (ศพก.) ระดับ
อาเภอ แจ้งหน่วยงานระดับอาเภอที่รับผิดชอบดาเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
3.2.4 หน่วยงานระดับอาเภอแจ้งหน่วยงานระดับจังหวัด
3.2.5 หน่วยงานระดับจังหวัดแจ้งคณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนนโยบาย
สาคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO.)
/มติที่ประชุม…
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มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 (เกษตรจังหวัด
สระบุรี)
นายปรี ช า พุ ท ธิโ ชติ หั ว หน้า กลุ่ ม ส่ งเสริม และพั ฒ นาการผลิ ต แจ้ง ว่ า ผลการ
ดาเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
สานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ได้รับการจัดสรรเป้าหมาย 2 รอบ รวมจานวน 6,000 ไร่ รวมเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ 535 ราย พืนที่ 6,018.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.3 ยืนยันพืนที่เพาะปลูกจานวน 457 ราย พืนที่
5,226.75 ไร่คิดเป็นร้อยละ 85.42 ผ่านการตรวจสอบแล้ว จานวน 446 ราย พืนที่ 4,962.75 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 94.95 ของเกษตรกรที่ยืนยันพืนที่เพาะปลูก และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับอาเภอแล้ว
จานวน 440 ราย พืนที่ 4,906.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 81.7 เมื่อเทียบกับเป้าหมาย โดยเกษตรกรที่ไม่ผ่านการ
เห็นชอบของคณะกรรมการระดับอาเภอนัน เนื่องจากเกษตรกรมีการปฏิบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ตามที่โครงการฯ
กาหนดไว้ ซึ่ง ขณะนีการดาเนินงานอยู่ระหว่างขันตอนกรมส่งเสริมการเกษตรเสนอสานักงบประมาณพิจารณา
อนุมัติเพื่อจ่ายเงินให้เกษตรกรผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ตามกรอบระยะเวลาของโครงการภายใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61
(เกษตรจังหวัดสระบุรี)
นายปรี ช า พุ ท ธิ โ ชติ หั ว หน้ า กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการผลิ ต แจ้ ง ว่ า ผลการ
ดาเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลียงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 ข้อมูล ณ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 สานั กงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ได้รับการจัดสรรเป้าหมาย จานวน 2,500 ไร่
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 197 ราย พืนที่ 2,156.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 86.24 ยืนยันการเพาะปลูก จานวน
163 ราย พืนที่ 1,750.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 82.74 ผ่านการตรวจสอบ จานวน 157 ราย พืนที่ 1,612.50
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 92.12 ของเกษตรกรที่ยืนยันพืนที่เพาะปลูก และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับ
อาเภอแล้ว จานวน 157 ราย พืนที่ 1,612.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 64.5 เมื่อเทียบกับเป้าหมาย ขณะนีการ
ดาเนิ น งานอยู่ ร ะหว่างขันตอนกรมส่ งเสริมการเกษตรเสนอส านัก งบประมาณพิจ ารณาอนุ มัติเพื่อจ่ ายเงินให้
เกษตรกรผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ตามกรอบระยะเวลาของโครงการภายใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ประกาศการกาหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 1

(เกษตรจังหวัดสระบุรี)
ผู้แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี แจ้งว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มี
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 2606/ว 3010 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 เรื่อง ขอส่งประกาศการกาหนดพืนที่
เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 1 เพื่อใช้เป็นกรอบในการกากับ ดูแล ติดตาม และรายงาน
สถานการณ์เพาะปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 1 ต่อไป โดยจังหวัดสระบุรี มีการกาหนดพืนที่เป้าหมายส่งเสริม
/การปลูกข้าว…

๖

การปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 1 จานวน 371,150 ไร่ โดยอาเภอที่ไม่มีเป้าหมายการปลูกข้าว คือ อาเภอ
พระพุทธบาท วังม่วงและมวกเหล็ก
สหกรณ์จังหวัดสระบุรี เสนอเพิ่มเติม โดยขอมติที่ประชุมมอบหมายให้สานักงาน
เกษตรจังหวัดสระบุรีเป็นหน่วยงานหลักในการกากับ ติดตาม ให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย.
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 ผลการดาเนินงานโครงการตามนโยบายสาคัญ (เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี)
ผู้แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี แจ้งว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้ชีแจงแนวทางการรายงานผลการดาเนินงานโครงการตามนโยบายสาคัญ 15 เรื่อ ง และโครงการไทยนิย ม
ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ Web Conference เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 โดยให้
จัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการ ดังนี
4.2.1 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด (เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี)
(1) หน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ รายงานผลการดาเนินงานฯ โดยตัดยอด
ข้อมูล วันสินเดือน ส่งให้สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และกรมต้นสังกัด ภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป
(2) ในส่ วนรายงานผลการด าเนิ นงานฯ ประจ าเดื อนเมษายน 2561 ให้
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ รายงานผลการดาเนินงานฯ ส่งให้สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และกรมต้น สัง กัด
ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.2.2 นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15 เรื่อง
(เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี)
ผู้แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี แจ้งว่า การรายงานผลการ
ดาเนินงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15 เรื่อง กาหนดระยะเวลาในการรายงานผล ดังนี
(1) หน่วยงานบูรณาการร่วม รายงานผลการดาเนินงานฯ โดยตัดยอดข้อมูลวัน
สินเดือนและส่งให้เจ้าภาพหลักภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป
(2) หน่วยงานเจ้าภาพหลัก รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานร่วมบูรณาการ
จัดทารายงานผลการดาเนินงานฯ ในภาพรวมโครงการฯ ส่งให้สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวั ด และกรมต้นสังกัด
ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป
(3) ในส่วนรายงานผลการดาเนินงานฯ ประจาเดือนเมษายน 2561 ให้หน่วยงาน
ร่วมบูรณาการ จัดส่งรายงานฯ ให้เจ้าภาพหลัก ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 และให้หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
รวบรวมรายงานผลการดาเนินฯ ในภาพรวมโครงการฯ ส่งให้สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และกรมต้น
สังกัด ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
สหกรณ์จังหวัดสระบุรี ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานเห็นความสาคัญของ
การรายงานข้อมูลผลการดาเนินงานและจัดส่ งรายงานให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักภายในระยะเวลาที่กาหนดเพื่อ
หน่วยงานเจ้าภาพหลักดาเนินการรายงานข้อมูลต่อเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี เพื่อรวบรวมข้อมูลรายงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป
สรุปผลการดาเนินงานโครงการตามนโยบายสาคัญ (15 Agenda) ประจาเดือนเมษายน
2561 ให้ที่ประชุมทราบ
/1. ระบบส่งเสริม…
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1. ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (เกษตรจังหวัดสระบุรี)
นายปรีชา พุทธิโชติ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต แจ้งว่า สานักงาน
เกษตรจังหวัดสระบุรีได้รับนโยบายจากกรมส่งเสริมการเกษตรในการดาเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ ห ลั ก เกณฑ์ ใ หม่ ) ปี 2560 กิ จ กรรมพั ฒ นาที ม ผู้ จั ด การแปลง เป็ น โครงการ
งบประมาณปี 2560 โดยกรมส่ ง เสริ ม การเกษตรด าเนิ น การจ้ า งมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษา
โครงการฯ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 1/2561 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561 เพื่อพัฒนาทีมผู้จัดการแปลง (นาแปลง
ใหญ่) ปี 2560 รวม 51 จังหวัด โดยคณะรัฐ มนตรีมีมติเห็ นชอบในเดือ นเมษายน 2560 ให้ กรมส่งเสริม
การเกษตรจ้างฯ โดยมีแนวทางการดาเนินงานของโครงการฯ ดังนี
1.1 พัฒนาผู้จัดการแปลง หมายถึง ตัวแทนจากส่วนราชการ หรือสหกรณ์การเกษตร
เช่น เกษตรอาเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในพืนที่ เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตร เป็นต้น ตามบัญชีรายชื่อ
ผู้จัดการแปลงของ กรมการข้าว เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการเชิงธุรกิจเกษตรได้ สามารถ
เป็นพี่เลียงให้กับประธานแปลงได้
1.2 พัฒนาประธานแปลง หมายถึง เกษตรกรที่ประกอบอาชีพทานา และทาหน้าที่
เป็นประธานแปลงของนาแปลงใหญ่ ตามบัญชีรายชื่อประธานแปลงของกรมการข้าว เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ
กลุ่มและการตลาดได้
1.3 พัฒนาทีมประธานแปลง หมายถึง เกษตรกรที่ประธานแปลงคัดเลือก 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านเมล็ดพันธุ์ ด้านปุ๋ย ด้านอารักขาพืช ด้านเครื่องจักรกลการเกษตร รวม 4 คน ตามบัญชีรายชื่อของ
กรมการข้าวโดยมีพัฒนาทีมแปลง ให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการกลุ่มและการสร้างความเข้มแข็งของ
กลุ่ม ดังนัน ทีมผู้จัดการแปลง จะประกอบไปด้วย ผู้จัดการแปลง 1 คน ประธานแปลง 1 คน ทีมประธานแปลง
4 คน รวม 6 คน ต้องไม่ซากันตามบัญชีรายชื่อของกรมการข้าว
1.4 จัดให้มีผู้ช่วยผู้จัดการแปลง (Smart Farmer, Young Smart Farmer,
ปราชญ์ชาวบ้าน, ศูนย์ข้าวชุมชน และอื่นๆ ตามความเหมาะสม แปลงละ 1 คน โดยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การ
รวมกลุ่ ม มีป ระสบการณ์ในการบริ ห ารจัดการกิจกรรมด้านการเกษตร มีความรู้ด้านการเกษตร และสาขาที่
เกี่ยวข้อง สามารถจัดสรรเวลาในการให้คาปรึกษา แนะนา ติดตามเยี่ยมเยียนสมาชิกเครือข่ายแปลงใหญ่ทังหมดใน
พืนที่ และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทังจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ และผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอื่นๆ เช่น Internet, Mobile Phone เป็นต้น
1.5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดาเนินการจัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
เชื่อมโยงกับระบบ Bigfarm60 และจัดทำ Application เพื่อความสะดวกในกำรใช้งำนเพื่อให้การดาเนินงาน
เป็ น ไปในทิศ ทางเดีย วกั น และสอดคล้ องกับการดาเนินงานแบบบูรณาการ ขอให้ ค ณะกรรมการอานวยการ
ขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO.)
ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้จัดการแปลง, ประธานแปลง ทีมประธานแปลง ในพืนที่รับทราบและเตรียมการเข้ารับการ
ฝึ ก อบรมและพั ฒ นาศั ก ยภาพ ตามแผนการด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ทั งนี หาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดส่งแผนการดาเนินงานโครงการฯให้สานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีแล้ว สานักงาน
เกษตรจังหวัดสระบุรีจะดาเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้รับทราบต่อไป
โดยแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลง
ใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 กิจกรรมพัฒนาทีมผู้จัดการแปลง มีจานวน 8 แปลง ดังนี
/1) แปลงใหญ่…
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1) แปลงใหญ่ข้าวบางโขมด ผู้จัดการแปลง นายสุพจน์ ประสมทอง
2) แปลงใหญ่ขา้ วผึงรวง
ผู้จัดการแปลง นางลัดดา ศรีเพียงจันทร์
3) แปลงใหญ่ขา้ ว (สหกรณ์ผู้ใช้นาเสาไห้ จากัด)
ผู้จัดการแปลง นายกาพล ทองเกสร
4) แปลงใหญ่ข้าว (กลุ่มบริหารผู้ใช้นาชลประทานการเกษตรตาบลเริงราง)
ผู้จัดการแปลง นางประภาพรรณ พยัคฆวรรณ
5) แปลงใหญ่ข้าว (กลุ่มบริหารผู้ใช้นาชลประทานการเกษตรตาบลเมืองเก่า)
ผู้จัดการแปลง นางประภาพรรณ พยัคฆวรรณ
6) แปลงใหญ่ข้าว (กลุ่มบริหารผู้ใช้นาชลประทานการเกษตรตาบลเสาไห้)
ผู้จัดการแปลง นายวรา กลัดเนียม
7) แปลงใหญ่ข้าว (กลุ่มบริหารผู้ใช้นาชลประทานการเกษตรตาบลสวนดอกไม้)
ผู้จัดการแปลง นายวรา กลัดเนียม
8) แปลงใหญ่ข้าว (กลุ่มบริหารผู้ใช้นาชลประทานการเกษตรตาบลม่วงงาม)
ผู้จัดการแปลง นางประภาพรรณ พยัคฆวรรณ
ปัญหาที่พบในการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่ผ่านมามีปัญหา
เกี่ ย วกั บ การรายงานข้ อ มู ล ต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น การรายงานข้ อ มู ล ความก้ า วหน้ า หรื อ การรายงานผ่ า นระบบ
Bigfarm60 ซึ่งส่วนมากพบปัญหาการรายงานข้อมูลแปลงใหญ่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานชลประทาน จึงขอให้
ผู้จัดการแปลงของชลประทานเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ใน
กิจกรรมด้านต่างๆ ด้วย
สหกรณ์จังหวัดสระบุรี เสนอว่า หากมีความคืบหน้าการดาเนินงานโครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 กิจกรรมพัฒนาทีมผู้จัดการแปลง
ขอให้สานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีทาหนังสือแจ้งล่วงหน้าแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ประสานบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมรับการพัฒนาทีมผู้จัดการแปลง
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
2. พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer (เกษตรจังหวัดสระบุรี)
2.1 การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
นางถาวร ภู่ ข าว ผู้ แ ทนเกษตรจั ง หวั ด สระบุ รี แจ้ ง ว่ า ด้ ว ยกรมส่ ง เสริ ม
การเกษตร รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในการดาเนินงานพัฒนาเกษตรกรให้เป็น
เ ก ษ ต ร ก ร ป ร า ด เ ป รื่ อ ง แ ล ะ ไ ด้ มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง พั ฒ น า ร ะ บ บ เ ก ษ ต ร ก ร ป ร า ด เ ป รื่ อ ง
http://www.thaismartfarmer.net อย่างต่อเนื่ อง เพื่อเป็นฐานข้อมูล สาหรับอานวยความสะดวกให้กับ
หน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกิดการบูรณาการด้านฐานข้อมูลร่วมกันนาไปสู่การ
กาหนดแนวทางการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน โดยได้ดาเนินการปรับปรุงระบบฯ เป็นที่เรียบร้อย และพร้อมใช้
งาน ซึ่งเป้าหมายที่จังหวัดสระบุรีต้องบันทึก ประกอบด้วย

/โครงการ…
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โครงการ
1.พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer
2.พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer
3.อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
4.สมาชิกแปลงใหญ่ ปี 2560
รวมทั้งสิ้น

เป้าหมาย (ราย)
115
523
967
272
1,877

จึงขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีการดาเนินงานที่มีเป้าหมายคือเกษตรกร
Smart Farmer ในการดูแลรับผิดชอบเข้าไปรายงานข้อมูลในระบบ www.thaismart farmer.net ซึ่งเป็นข้อมูล
รายงานให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับทราบ
สหกรณ์จังหวัดสระบุรี เสนอให้ สานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีเป็นเจ้าภาพหลักในการ
สืบค้นข้อมูล เป้าหมายและรหัสเข้ารายงานในระบบ Smart Farmer ของแต่ละหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อ
นาเข้าชีแจงให้ที่ประชุมรับทราบ ในวาระการประชุมครังต่อไปเพื่อทุกหน่วยงานจะได้กลับไปรายงานข้อมูลในส่วน
ความรับผิดชอบของตนเอง
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
2.2 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่
นางถาวร ภู่ ข าว ผู้ แ ทนเกษตรจั ง หวั ด สระบุ รี แจ้ ง ว่ า ตามที่ ก รมส่ ง เสริ ม
การเกษตร ได้รับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ดาเนินการโครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และจัดทาแผนการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ มี
กลุ่มเป้าหมายเป็น Young Smart Farmer จานวน 50 ราย และสร้างและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่
จานวน 1 ศูนย์ ขณะนีอยู่ระหว่างการดาเนินงานรับสมัคร Young Smart Farmer ปี 2557 – 2561 ของกรม
ส่งเสริมการเกษตร เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ และศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ได้คัดเลือกไว้ที่ อาเภอบ้านหมอ
Young Smart Farmer นางสาวสายฝน คชรัตน์
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
3. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
(เกษตรจังหวัดสระบุรี)
3.1 ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
นายภู อ ภิ สิ ท ธิ์ พุ ท ริ ว หั ว หน้ า กลุ่ ม ยุ ท ธศาสตร์ แ ละสารสนเทศ แจ้ ง ว่ า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฎา บุญราช) ได้ลงนามประกาศใช้ ระเบียบกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561 เมื่ อ วั น ที่ 23 มี น าคม 2561 โดยเป็ น การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ เ หมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน โดยเป็นการแก้ไขให้การดาเนิน งานจากเดิมซึ่งเป็นหน้าที่การดาเนินงานของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command : SC) เปลี่ยนเป็นบทบาท
หน้าที่การทางานของคณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับ
จังหวัด (Chief of Operation : CoO.) และเนื่องจากขณะนีคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดสระบุรีหมดวาระการดาเนินงาน มติทปี่ ระชุมจึงมอบหมายให้สานักงานเกษตรจังหวัด
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/เจ้าภาพหลัก…
สระบุรีเป็นเจ้าภาพหลักในการรวบรวม ตรวจสอบและจัดทาร่างคาสั่งแต่งตังคณะกรรมการ ศพก. ระดับอาเภอ
เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพิจารณาแต่งตังภายในสี่สิบห้าวันนับแต่ครบ
กาหนดตามวาระ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 การบูรณาการงบประมาณสนับสนุนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2561 จังหวัดสระบุรี
นายภูอภิสิทธิ์ พุทริว หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ แจ้งว่า เมื่อวันที่
17 พฤศจิ กายน 2560 ได้มีการประชุมเพื่อบูรณาการงบประมาณสนับสนุน ศพก. ของหน่ว ยงานในสั งกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจาปี 2561 ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี อาเภอเมืองสระบุ รี
จั ง หวั ด สระบุ รี มี ห น่ ว ยงานที่ มี ง บประมาณสนั บ สนุ น ศพก. จ านวน 1 1 หน่ ว ยงาน วงเงิ น งบประมาณ
4,406,230 บาท โดยในเดือนเมษายน 2561 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทังหมด 3,506,011 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 79.57 ดังนี

ลาดับ

หน่วยงาน

ให้การ
สนับสนุน
งบประมาณ
(บาท)
2,850,930

ใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ร้อยละ

2,376,862

83.37

1

สานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี

2

สานักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี

96,800

61,900

63.95

3

สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสระบุรี

85,800

75,238

87.69

4

ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

247,000

176,655

71.52

5

ประมงจังหวัดสระบุรี

226,200

186,656

82.52

6

ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี

256,500

256,500 100.00

7

สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท

166,800

84,300

50.54

8

กรมชลประทาน

130,000

46,200

35.54

9

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสระบุรี

141,700

141,700 100.00

10

สานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี

50,000

50,000 100.00

11

สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
รวม

154,500

50,000

32.36

4,406,230

3,506,011

79.57

มติที่ประชุม รับทราบ
/4) บริหารจัดการ…
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4) บริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by
Agi-map) (สถานีพฒ
ั นาที่ดินสระบุรี)
ผู้ แ ทน ผอ.สถานี พั ฒ นาที่ ดิ น สระบุ รี แจ้ ง ว่ า จั ง หวั ด สระบุ รี ไ ด้ รั บ งบประมาณ
20,000 บาท ในการดาเนินกิจกรรมแจกจ่ายนาหมัก จานวน 200 ลิตร/ราย เกษตรกรเป้าหมาย 10 ราย
ขณะนีแจกจ่ายเกษตรกรทาการเกษตรแบบผสมผสานอาเภอวิหารแดงแล้ว จานวน 5 ราย สาหรับกิจกรรมการ
ปรั บ เปลี่ ย นพื นที่ ไ ม่ เ หมาะสมจากการเพาะปลู ก ข้ า วเปลี่ ย นเป็ น ส่ ง เสริ ม การปลู ก อ้ อ ยในพื นที่ อ าเภอเสาไห้
ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว 50 เปอร์เซ็น
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
5) พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP)
ผู้แทน ผอ.สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท แจ้งว่า จังหวัด
สระบุรีมีเป้าหมายในการตรวจติดตาม จานวน 110 แปลง ตรวจแล้วจานวน 111 แปลง เป้าหมายตรวจต่ออายุ
จานวน 220 แปลง ดาเนินการแล้วจานวน 112 แปลง สาหรับแปลงที่ยังไม่ได้รับการรับรองมีเป้าหมาย 400
แปลง ดาเนินการแล้ว 115 แปลง รวมเป้า หมายการดาเนินงานทังหมด 730 แปลง ผ่านการดาเนินการแล้ว
338 แปลง แปลงที่ขอเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร Q แปลงใหม่มีจานวน 34 แปลง
แปลงต่ออายุ 38 แปลง
มติที่ประชุม รับทราบ
6) เกษตรอินทรีย์ (สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท)
ผู้แทน ผอ.สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท การดาเนินการ
ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยนเป้าหมาย จานวน 10 แปลง ดาเนินการแล้ว 1 แปลง การตรวจรับรอง
แปลงเกษตรอินทรีย์ใหม่เป้าหมาย 3 แปลง ดาเนินการแล้ว 2 แปลงและแปลงเกษตรอินทรีย์ต่ออายุเป้าหมาย 5
แปลง ดาเนินการแล้ว 1 แปลง
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
7) ตลาดสินค้าเกษตร (องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร)
ไม่มี.
8) การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี)
ผู้แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี แจ้งว่า จังหวัดสระบุรีมีเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการฯ เป้าหมาย ปี 60 จานวน 822 ราย เป้าหมาย ปี 61 จานวน 824 ราย โดยมีการจัดอบรมหลักสูตร
การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ จากเกษตรกรเป้าหมาย จานวน 824 ราย ผ่านการอบรมแล้ว 620 ราย
คงเหลือ 204 ราย เนื่องจากเกษตรกรไม่มาเข้ารั บการอบรม ทังนี หน่วยงานส่วนกลางได้มีหนังสือสั่งการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้ครบทุกคนและให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี
- เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี เกษตรกรเป้าหมาย 68 ราย
- โครงการส่งนาและบารุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ เกษตรกรเป้าหมาย 2 ราย
- ตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี เกษตรกรเป้าหมาย 3 ราย
- สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท เกษตรกรเป้าหมาย 9 ราย
- ประมงจังหวัดสระบุรี เกษตรกรเป้าหมาย 51 ราย
- โครงการชลประทานสระบุรี เกษตรกรเป้าหมาย 11 ราย
/- ศูนย์วิจัยข้าว…

๑๒

- ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี เกษตรกรเป้าหมาย 20 ราย
- ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี เกษตรกรเป้าหมาย 10 ราย
- สหกรณ์จังหวัดสระบุรี เกษตรกรเป้าหมาย 15 ราย
- โครงการส่งนาและบารุงรักษาโคกกระเทียม เกษตรกรเป้าหมาย 15 ราย
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรีได้ดาเนินการจัดประชุมชีแจงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องแล้ว โดยจะดาเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานกับเกษตรกรเพื่อเข้ารับการ
อบรมในวันและเวลาที่กาหนดต่อไป
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
9) แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี)
ผู้แทน ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ดาเนินงานการส่งเสริมข้าวครบวงจร ปี 2561 โดยมีการ
ดาเนินงานดังต่อไปนี
10 เมษายน 2561 จัดประชาคมข้อตกลงการเบิกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านโคกโพธิ์สามัคคี
ตาบลดงตะงาว อาเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
25 เมษายน 2561 สาธิตการใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว หมู่ที่ 2 ตาบลดงตะงาว
อาเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
26 เมษายน 2561 จัดประชาคมขันตอนการเบิกจ่ายเมล็ ดพันธุ์ส นับสนุน ตาบลหนองโดน
อาเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
สาหรับการดาเนินงานโครงการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์หลัก
พันธุ์หอมดอกมะลิ 105 จานวน 96,920 กิโลกรัม ให้กับศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามภูมิภาคต่างๆ จานวน 4
ศูนย์ ดังนี
1) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี จานวน 16,500 กิโลกรัม
2) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จานวน 33,240 กิโลกรัม
3) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี จานวน 5,000 กิโลกรัม
4) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น จานวน 32,280 กิโลกรัม
จัดทาแปลงกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดลพบุรี กระจายข้าว
พันธุ์หลัก ข้าวขาวดอกมะลิ 105 จานวน 4,070 กิโลกรัม เพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรนาไปเพาะปลูกในการปลูก
ข้าวนาปี 2561/62 และดาเนินงานโครงการส่งเสริมข้าวอินทรีย์ซึ่งขณะนีอยู่ระหว่างเตรียมแปลงปลูก โดยมี
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จานวน 7 กลุ่ม รวม 263 ราย ดาเนินการผลิตข้าวเจ๊กเชย กลุ่มพืนที่เป้าหมาย คือ
ตาบลเริงราง, ผึงรวง, เสาไห้, สวนดอกไม้, ม่วงงาม 2 กลุ่ม และกลุ่มสหกรณ์ผู้ใช้นา
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
10) การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (โครงการชลประทานสระบุรี)
ผู้แทน ผอ.โครงการชลประทานสระบุรี แจ้งว่า การดาเนินงานโครงการที่รับผิดชอบ
ตามงานนโยบายสาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีดังนี
1. ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งการดาเนินงานโครงการประจาปี
งบประมาณ 2561 ทางหน่วยงานยังไม่ได้รับงบประมาณในการจัดหาแหล่งนาสาหรับการดาเนินกิจกรรมระบบ
แปลงใหญ่
/2. ศูนย์เรียนรู้…

๑๓

2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มีการดาเนินกิจกรรม
พัฒนาความรู้และความร่วมมือด้านชลประทาน จานวน 7 ศูนย์ งบประมาณ 7,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว จานวน
42,600 บาท คงเหลือ 35,600 บาท
3. พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ดาเนินงานคัดเลือกเกษตรกรเพื่ อเป็น
ตัวแทนโครงการชลประทานสระบุรี จานวน 1 ราย เพื่อรับการคัดเลือกในระดับต่อไปที่จังหวัดลพบุรี
4. บริหารจัดการพืนที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-map)
5. เกษตรทฤษฏีใหม่ ดาเนินกิจกรรมในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตพืนฐานเพื่อ
การพึ่งพาตนเองเบื องต้น โดยมีเกษตรกรเข้าร่ว มโครงการปีงบประมาณ 2560 จานวน 14 ราย และ
ปีงบประมาณ 2561 จานวน 14 ราย รวมทังสิน 28 ราย
6. การบริหารจัดการทรัพยากรนา ดาเนินกิจกรรมการจัดการงานก่อสร้างโครงการ
เพิ่มพืนที่ชลประทานโดยการก่อสร้างสถานีสูบนาด้วยไฟฟ้าบริเวณคลองส่ งนาบ้านท่าเดื่อ ตาบลหินซ้อน อาเภอ
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี งบประมาณ 48.51 ล้านบาท ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว 20.47 ล้านบาท ขณะนีอยู่
ระหว่างดาเนินงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
11) การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทน
แรงงาน (สหกรณ์จังหวัดสระบุรี)
สหกรณ์ จั ง หวั ด สระบุ รี แจ้ง ว่ า กรมส่ ง เสริม สหกรณ์ ได้ อ นุ มัติ ง บประมาณเงิ น
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 สาหรับการเบิกจ่ายเงินอุ ดหนุน เพื่อสนับสนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร พัฒนา
ศักยภาพการดาเนินธุรกิจด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป และการตลาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดยสนับสนุนให้กับสหกรณ์ 2 แห่ง ได้แก่
1. สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จากัด จานวน 2 รายการ ได้แก่
- จัดหาเครื่องชั่งรถบรรทุก ขนาดนาหนัก 50 ตัน เป็นเงิน 550,000 บาท
ขณะนีได้ดาเนินการแล้วเสร็จแล้ว ขณะอยู่ระหว่างรอให้สานักงานชั่งตวงวัด มาดาเนินการทดสอบมาตรฐาน
- จั ด หาโฟล์ ค ลิ ฟ ท์ ร ะบบไฟฟ้ า ก้ า นสู ง ขนาดรั บ น าหนั ก 20 ตั น เป็ น เงิ น
1,262,600 บาท ส่งมอบวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น.
2. สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จากัด จานวน 1 รายการ ได้แก่ จัดรถแทรกเตอร์ขนาด
140 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน 3,500,000 บาท ขณะนีอยู่ระหว่างส่งมอบสินค้าในเดือนกรกฎาคม 2561
ซึ่งทังหมดทุกรายการสหกรณ์จะต้องจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 30 ของวงเงินจัดซือจัดจ้าง
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
12) ธนาคารสินค้าเกษตร
สหกรณ์จังหวัดสระบุรี แจ้งว่า การขับเคลื่อนโครงการธนาคารสินค้าเกษตรมี
ความก้าวหน้าในการดาเนินงาน ดังนี
- สหกรณ์จังหวัดสระบุรี
ธนาคารข้าว ในสหกรณ์ผู้ใช้นาเสาไห้ จากัด ซึ่งเป็นแปลงใหญ่ด้วย โดยได้
ดาเนินการจัดตังธนาคารข้าวในวันที่ 4 เมษายน 2561 โดยมีสมาชิกแรกเข้า จานวน 20 คน และได้แต่งตัง
คณะกรรมการธนาคาร พร้อมทังกาหนดระเบียบการดาเนินงานของธนาคาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน
ต่อไป และได้มีการเก็บค่าหุ้นแรกเข้าจากสมาชิกจานวนหุ้นละ 10 บาท หุ้นแรกเข้าคนละ 10 หุ้น
/- สถานีพัฒนา…
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- สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี
ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ งบประมาณ 232,000 บาท ดาเนินงานเบิกจ่ายเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว โดยดาเนินงานต่อยอดโรงปุ๋ยของผู้ใหญ่สมพร อาภาศิริกุล ตาบลซับสนุ่น อาเภอมวกเหล็ก ขณะนี
อยู่ในช่วงติดตามการดาเนินงาน
- สหกรณ์จังหวัดสระบุรี
ธนาคารโคทดแทน ในสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จากัด ขณะนีอยู่ระหว่างกาหนด
หลักเกณฑ์ ระเบียบวิธีการในการดาเนินงานตามรูปแบบธนาคาร และสหกรณ์ได้รับซือลูก โค เข้าเลียงในฟาร์มโค
ทดแทนแล้วจานวน 17 ตัว
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
13) การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ (สหกรณ์จังหวัดสระบุรี)
สหกรณ์จังหวัดสระบุรี แจ้งว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มุ่งเน้นการพัฒนา
ความสามารถสถาบันเกษตรกรในการให้บริการสมาชิกและประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ ประสิทธิภาพในการ
จัดองค์กร และประสิทธิภาพของการบริหารงานควบคู่กั บการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็น
องค์ห ลั กระดับ อาเภอทั่ ว ประเทศ อาเภอละ 1 แห่ ง รวม 878 แห่ ง โดยในปีง บประมาณ พ.ศ. 2561 ได้
ดาเนิ น การคัดเลือกสหกรณ์ภาคการเกษตร จานวน 816 อาเภอ ไม่สามารถคัดเลื อกได้ 62 อาเภอ และได้
แบ่งกลุ่มสหกรณ์ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 สหกรณ์การเกษตรทั่วไป 749 แห่ง กลุ่มที่ 2 สหกรณ์นิคม
สหกรณ์ประมง สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน และสหกรณ์ผู้ใช้นา 27 แห่ง กลุ่มที่ 3 ชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์
กองทุนสวนยาง สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สหกรณ์โคนมและสหกรณ์ผู้เลียงสัตว์ จานวน 40
แห่ง และกรมส่ งเสริมสหกรณ์ได้ร่ วมมือกับสภาหอการค้าไทย ดาเนินโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์ภาค
การเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน หอการค้า
จังหวัด และสหกรณ์ในระดับพืนที่ตามแนวทางประชารัฐในการสร้างองค์ความรู้ด้านต่ าง ๆ ยกระดับความสามารถ
ให้กับสหกรณ์การเกษตรและสมาชิก
สาหรับจังหวัดสระบุรี มีสหกรณ์ที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาสถาบันเกษตรกร
รูปแบบประชารัฐ จานวน 12 แห่ง ได้แก่
1. สหกรณ์การเกษตรเสาไห้ จากัด
2. สหกรณ์การเกษตรวิหารแดง จากัด
3. สหกรณ์การเกษตรหนองแค จากัด
4. สหกรณ์การเกษตรเมืองสระบุรี จากัด
5. สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จากัด
6. สหกรณ์การเกษตรหนองโดน จากัด
7. สหกรณ์การเกษตรพระพุทธบาท จากัด
8. สหกรณ์การเกษตรหนองแซง จากัด
9. สหกรณ์แปรรูปผลผลิตการเกษตรสระบุรี จากัด
10. สหกรณ์การเกษตรบ้านหมอ
11. สหกรณ์การเกษตรแก่งคอย จากัด
12. สหกรณ์การเกษตรห้วยหินขาว จากัด
/แนวทางการ…

๑๕

แนวทางการพัฒนาสหกรณ์รูปแบบประชารัฐ จาแนกเป้าหมายการพัฒนาเป็น 2
กลุ่ม ดังนี
กลุ่ม A
คือสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร ได้แก่
สหกรณ์การเกษตรเสาไห้ จากัด
กลุ่ม B คือสหกรณ์ที่สานักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี คัดเลือก มีทังหมด 11 สหกรณ์
สานักงานสหกรณ์จังหวัด ร่วมกับสหกรณ์ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยรวมของ
สหกรณ์การเกษตรในพืนที่ และจัดทาแผนพัฒนาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ระบุชนิดสินค้ าที่จะปรับปรุงพัฒนา
ในด้านต่าง ๆ เช่น
1) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ
2) ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้า เช่น การพัฒนาสินค้าให้ผ่านมาตรฐาน GAP, GMP,
ISO และมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น
3) ด้านการแปรรูปสินค้า/สร้างมูลค่าเพิ่ม
4) ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
5) ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
6) ด้านการส่งเสริมช่องทางการตลาด เช่น การเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย ช่องทาง
ตลาดออนไลน์ ไมเดิร์นเทรด ตลาดต่างประเทศ .
มติที่ประชุม รับทราบ
14) การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (สหกรณ์จังหวัดสระบุรี)
สหกรณ์จังหวัดสระบุรี แจ้งว่า ได้ดาเนินการพักชาระหนีต้นเงินและลดดอกเบีย
ให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าว ปี 2559/60 (กสส.) จานวน 14 คน เป็นเงิน 30,219.50 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
15) การจัดระเบียบประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ประมงจังหวัดสระบุรี)
ไม่มกี ารดาเนินงานในพืนที่จังหวัดสระบุรี
4.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพื้นที่การจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาล (สหกรณ์จังหวัดสระบุรี)
สหกรณ์จังหวัดสระบุรี รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพในพืนที่การจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ดังนี
4.3.1 คณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสระบุรี ได้ทีคาสั่ง ที่ 3274/2558 ลง
วันที่ 24 ธันวาคม 2558 แต่งตังคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อ
ดาเนินงานในการขับเคลื่อนการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
4.3.2 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสระบุรี (คทช.จังหวัด
สระบุรี) ครังที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ได้มีมติรับรองรายชื่อผู้ได้รับการจัดที่ดินทากินตามนโยบาย
การจัดที่ดินทากินให้ชุมชนของรัฐบาล และ คทช. ตามบัญชีรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินเดิมของกรมป่าไม้ที่มาแสดง
ตนเพือ่ รับการจัดที่ดิน จานวน 173 ราย 211 แปลง เนือที่ประมาณ 388-3-35 ไร่ และส่งมอบรายชื่อดังกล่าว
ให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อดาเนินการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับ และมอบหมายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาแผนการส่งเสริมและพัฒนาตามกรอบการดาเนินงานที่กาหนด เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพพิจารณาให้ความเห็นชอบ และแจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการและขับเคลื่อน
/แผนการส่งเสริม…

๑๖

แผนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และรายงานต่อ คทช. จังหวัด เพื่อทราบผลการดาเนินงาน (คู่มือการจัดที่ดินทา
กินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ส่วนที่ 3-6 ข้อ 11, หน้า 3-11 ถึง 3-15 )
4.3.3 สานักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จึงส่งข้อมูลผู้ได้รับการจัดที่ดินทากินฯ ตามที่คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด
สระบุรี (คทช. จังหวัดสระบุรี) ได้มี มติรองรับแล้วดังกล่าวข้างต้น มาเพื่อให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพตรวจสอบข้อมูล และจัดทาแผนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามภารกิจที่คู่มือการจัดที่ดินทากินฯ เพื่อส่งข้อมูล
ดังกล่าวให้สานักงานสหกรณ์จังหวัดระบุรี ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เพื่อรวบรวมเตรียมความพร้อมใน
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
4.3.4 คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
(คทช.) มีมติในการประชุมครังที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เห็นชอบให้นาพืนที่ตามที่ คทช. จังหวัด
สระบุรีเสนอในเขตนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท ตาบลนายาว อาเภอพระพุทธบาท เนือที่ 100 ไร่ และตาบล
ท่าคล้อ อาเภอแก่งคอย เนือที่ 70 ไร่ ไปดาเนินการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนภายใต้ คทช. ดังนัน กรมป่าไม้ จึงส่ง
ข้อมูลขอบเขตพืนที่ และข้อมูลผู้ครอบครองที่ดิน ให้กรมที่ดินในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุ กรรมการจัดที่ดิน
และกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อดาเนินการต่อ
สานักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี จึงแจ้งมาเพื่อทราบความก้าวหน้าเพิ่มเติม
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 การเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัต ว์ฤดู แล้งหลังนา ปี 2560/61 ภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพสิน ค้า เกษตรและรายได้เ กษตรกร :
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี)
ผู้แทน เกษตรและสหกรณ์จั งหวัดสระบุรี แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่
27 มีนาคม 2561 เห็นชอบการดาเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลียงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
พิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การขับเคลื่อนการดาเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลียงสัตว์
ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 ภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : ข้าวโพดเลียง
สัตว์ ในภาพรวมของจังหวัดสระบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จังหวัดจึงขอให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียม ความพร้อมบูรณาการการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวร่วมกันให้ตรงตามวัตถุประสงค์
ของโครงการต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานรากและประชารั ฐ จั ง หวั ด สระบุ รี
(เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดสระบุรี)
ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี แจ้งว่า จังหวัดสระบุรีขอให้คณะทางาน
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ด้านเกษตร คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่จะดาเนินการ
ให้การส่งเสริม/สนับสนุน ในปี 2561 ซึ่งเป็นกลุ่มไม่ซากั บกลุ่มเดิมของปีที่ผ่านมา จานวน 13 กลุ่ม ตามตัวชีวัด
ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของจังหวัด ขณะนีมีเกษตรกรเข้า
ร่วมโครงการแล้ว จานวน 10 กลุ่ม
/ข้อเสนอ…

๑๗

ข้อเสนอ
จึงขอนาเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจ ารณาคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร จานวน 3 กลุ่ม เป็น
เป้าหมายการดาเนินงานในปี 2561 (พืช ปศุสัตว์ และประมง)
มติที่ประชุม รับทราบ
มติที่ประชุมพิจารณาเสนอกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ดังนี
1. สมเกียรติผักอร่อย (สานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี)
2. ฟาร์มโคนมอินทรีย์มวกเหล็ก (สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี)
3. เกษตรกรผู้เลียงปลาดุกอาเภอวังม่วง (สานักงานประมงจังหวัดสระบุรี)
5.3 การขออนุมัติเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ปี 2561 (เกษตรจังหวัดสระบุรี)
นายปรีชา พุทธิโชติ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต แจ้งว่า สาหรับการ
จัดประชุมคณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
ครั้งที่ 3 / 2561 มีการขออนุมัติเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 รวมทั้งสิ้น
จานวน 7 แปลง
1. ชื่อกลุ่ม แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 7 ตาบลพุแค อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
จานวนสมาชิก 52 ราย
พื้นที่ปลูกรวม 1,225.50 ไร่
ชนิดสินค้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ที่ตั้ง ศาลาประชาคมหมู่ที่ 7 ตาบลพุแค อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
ผู้จัดการแปลง นางลัดดา ศรีเพียงจันทร์ เกษตรอาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
หมายเหตุ ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ศพก.)
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
2. ชื่อกลุ่ม แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตาบลธารเกษม อาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
จานวนสมาชิก 35 ราย
พื้นที่ปลูกรวม 965 ไร่
ชนิดสินค้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ที่ตั้ง เลขที่ 53/1 หมู่ที่ 6 ตาบลธารเกษม อาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ผู้จัดการแปลง นายกิตินันท์ คงเพชร เกษตรอาเภอวังม่วงรักษาราชการแทนเกษตรอาเภอพระพุทธบาท
หมายเหตุ ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ศพก.)
อาเภอพระพุทธบาท วันที่ 11 มกราคม 2561
3. ชื่อกลุ่ม กลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ตาบลพุกร่าง
จานวนสมาชิก 38 ราย
พื้นที่ปลูกรวม 914 ไร่
ชนิดสินค้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ที่ตั้ง เลขที่ 101/1 หมู่ที่ 4 ตาบลพุกร่าง อาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ผู้จัดการแปลง นายกิตินันท์ คงเพชร เกษตรอาเภอวังม่วงรักษาราชการแทนเกษตรอาเภอพระพุทธบาท
หมายเหตุ ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ศพก.)
อาเภอพระพุทธบาท วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
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4. ชื่อกลุ่ม กลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ตาบลห้วยป่าหวาย
จานวนสมาชิก 40 ราย
พื้นที่ปลูกรวม 503 ไร่
ชนิดสินค้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ที่ตั้ง เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตาบลห้วยป่าหวาย อาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ผู้จัดการแปลง นายกิตินันท์ คงเพชร เกษตรอาเภอวังม่วงรักษาราชการแทนเกษตรอาเภอพระพุทธบาท
หมายเหตุ ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ศพก.)
อาเภอพระพุทธบาท วันที่ 14 มีนาคม 2561
5. ชื่อกลุ่ม กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวตาบลไผ่หลิ่ว อาเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
จานวนสมาชิก 46 ราย
พื้นที่ปลูกรวม 1,297 ไร่
ชนิดสินค้า ข้าว
ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ตาบลไผ่หลิ่ว อาเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
ผู้จัดการแปลง นายปรเมษฐ์ อักขราสา เกษตรอาเภอดอนพุด
หมายเหตุ ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ศพก.)
อาเภอดอนพุด วันที่ 28 มีนาคม 2561
6. ชื่อกลุ่ม กลุม่ นาแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 1,2,3,4 ตาบลบ้านหลวง อาเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
จานวนสมาชิก 49 ราย
พื้นที่ปลูกรวม 1,664 ไร่
ชนิดสินค้า ข้าว
ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านหลวง อาเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
ผู้จัดการแปลง นายปรเมษฐ์ อักขราสา เกษตรอาเภอดอนพุด
หมายเหตุ ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ศพก.)
อาเภอดอนพุด วันที่ 28 มีนาคม 2561
7. ชื่อกลุ่ม กลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตาบลสร่างโศก
จานวนสมาชิก 35 ราย
พื้นที่ปลูกรวม 423 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา
ชนิดสินค้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ที่ตั้ง ตาบลสร่างโศก อาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
ผู้จัดการแปลง นายสุพจน์ ประสมทอง
หมายเหตุ ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ศพก.)
อาเภอหนองแค วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
มติที่ประชุม เห็นชอบ
1. เห็นชอบรับรองกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ ปี 2561 จานวน 4 แปลง คือ
1) กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลียงสัตว์ หมู่ 7 ตาบลพุแค อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี
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2) กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลียงสัตว์ ตาบลธารเกษม อาเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี
3) กลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ตาบลพุกร่าง
4) กลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ตาบลห้วยป่าหวาย
2. เห็นชอบไม่รับรองกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ ปี 2561 จานวน 3 แปลง คือ
1) กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวตาบลไผ่หลิ่ว อาเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
2) กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 1,2,3,4 ตาบลบ้านหลวง อาเภอดอนพุด
จังหวัดสระบุรี
3) กลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตาบลสร่างโศก
เนื่องจากเอกสารประกอบการรับสมัครไม่เรียบร้อย (ข้อมูลการถือครองที่ดินไม่มีเลขที่
เอกสารสิทธิ์ที่ดินของเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ) นอกจากนี้มีมติที่ประชุมตั้งคณะตรวจสอบข้อมูลแปลง
ใหญ่ที่เข้ารับการพิจารณาในครั้งนี้เนื่องจากไม่มีผู้จัดการแปลงมาให้ข้อมูลในที่ประชุมจึงแต่งตั้งคณะตรวจสอบ คือ
นายปรีชา พุทธิโชติ, นายโกสินทร์ แสงสวงค์ และนายนิธิศ บุญส่ง เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและเซ็นต์รับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลและให้เชิญผู้จัดการแปลงทั้ง 7 แปลงมาชี้แจงข้อมูลในการประชุม CoO. ครั้งที่ 4/2561 ด้วย
5.3 ปัญหาจากการประชุมคณะคณะทางานขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญและแก้ไข
ปัญหาการเกษตรระดับอาเภอ
นายภูอภิสิทธิ์ พุทริว หั วหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ แจ้งว่า จากการ
ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะทางานขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอาเภอ
(OT) พบว่า มีการรายงานปัญหาและขอรับการสนับสนุนความช่วยเหลือในการประกอบกิจกรรมทางการเกษตร
ตามรายละเอียด ดังนี
1. อาเภอวังม่วง ประชุมครังที่ 1/2561 วันที่ 28 มีนาคม 2561 พบปัญหาที่
ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและการพัฒนาการเกษตร คือ การขาดแคลนแหล่งนาเพื่อการเกษตรแนวทางแก้ไข คือ
ให้ เกษตรกรที่ป ระสบปั ญหารวบกลุ่ มกันแจ้งความประสงค์เข้าร่ว มโครงการขุดสระนาในการพัฒ นานอกเขต
ชลประทานกับกรมพัฒนาที่ดินเพื่อบรรจุลงแผน ปีงบประมาณ 2562 หรือ 2563 โดยจะดาเนินการขุดสระนา
ขนาด 1,260 ลบ.ม. ให้แก่เกษตรกรที่เดือดร้อนให้แก่เกษตรกรที่เดือดร้อน
2. อาเภอมวกเหล็ก ประชุมครังที่ 1/๒๕61 วันที่ 23 มีนาคม 2561 เกษตรกร
ในอาเภอมวกเหล็กได้รับการขุดบ่อกักเก็บนาในโครงการของกรมพัฒนาที่ดิน จานวน 63 บ่อ ดาเนินการขุดบ่อกัก
เก็บนาเรียบร้อยแล้ว จึงอยากได้การสนับสนุนพันธุ์ปลาจากสานักงานประมงจังหวัดสระบุรีให้เกษตรกรที่ได้รับบ่อ
กักเก็บนาเพื่อเป็นอาชีพเสริม
มติที่ประชุม เห็นชอบหาแนวทางแก้ไข
ผู้แทน สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งนาเพื่อ
การเกษตรว่า ให้เกษตรกรที่ประสบปัญหารวบกลุ่มกันแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการขุดสระนาในการพัฒนา
นอกเขตชลประทานกับกรมพัฒนาที่ดินเพื่อบรรจุลงแผน ปีงบประมาณ 2562 หรือ 2563 โดยจะดาเนินการขุด
สระนาขนาด 1,260 ลบ.ม. ให้แก่เกษตรกรที่เดือดร้อนให้แก่เกษตรกรที่เดือดร้อน
ผู้แทน ประมงจังหวัดสระบุรี แจ้งว่า หน่วยงานไม่มีนโยบายแจกพันธุ์ปลาให้แก่
เกษตรกรแต่หากเป็นแหล่งนาสาธารณะจะสามารถขอรับการสนับสนุนพันธุ์ปลาได้ แต่หากเกษตรกรมีความ
/ต้องการ…
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ต้องการจริ งๆก็ ส ามารถสมั ครเข้าร่ ว มโครงการต่างๆ ประจาปีงบประมาณของหน่ว ยงานได้ ซึ่งอาจต้องเป็ น
โครงการของปีงบประมาณหน้า
สหกรณ์จังหวัดสระบุรี แจ้งว่า จากการรายงานปัญหาทังสองพืนที่ขอให้ สานักงานเกษตร
อาเภอวังม่วงและอาเภอมวกเหล็ก ดาเนินการรวบรวมรายชื่อเกษตรกรในพืนที่ที่ประสบภัยและมีความต้องการ
พันธุ์ปลา เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยแก้ไขปัญหา
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ
6.1 การประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ป้องกันและแก้ไขปัญหาจากกรณีบริษัทเอกชน
อ้างเป็นสมาชิกยูเอ็นและให้เงินกู้แก่เกษตรกร โดยบริษัทอ้างเป็นสมาชิกยูเอ็นเพียงรายเดียวของโลก มีเงินทุนนับ
ล้านล้านบาทสามารถให้เงินกู้แก่เกษตรกร ข้าราชการ และนักธุรกิจ รายละ 1 - 15 ล้านบาท ซึ่งมีประชาชนทั่ว
ประเทศสมัครเป็นสมาชิกบริษัทกว่า 60,000 ราย โดยนายกฤษฏา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้แจ้งเตือน
ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อเป็นเหยื่อบริษัทนี พร้อมกันนีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพืนที่อย่างเร่งด่วน และขอความร่วมมือมาที่จังหวัดซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
สระบุรีได้ทาหนังสือถึงนายอาเภอทัง 13 อาเภอ ให้มอบหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้านใน
พืนที่ในการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาสานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดสระบุรีได้ลงพืนที่เข้าข่ายถูกหลอกลวง คือ หมู่ที่ 14 ตาบลซับสนุ่น อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จาก
การพูดคุยและซักถาม ยังไม่พบเอกสารแอบอ้างในการแอบอ้างดังกล่าว ทราบแต่ข้อมูลการดาเนินงานในลักษณะที่
ให้ประชาชนจ่ายค่าสมัคร จานวนเงิน 100 บาท แลกกับการขอกู้เงินได้ 1,000,000 บาท จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
สาหรับบุคคลที่มีความประสงค์สมัครเป็นคณะกรรมการในการดาเนินการนี้ และมีการนาสมาชิกที่ สมัครแล้วไปดู
งานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ขณะนี้ยังไม่มีบุคคลใดแจ้งความร้องทุกข์ในการได้รับความเสียหายจาก
บุคคลกลุ่มดังกล่าว ซึ่งสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรีได้นาเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเพื่อ
ทราบและรายงานข้อมูลดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
สหกรณ์จังหวัดสระบุรี เสนอให้สานักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอาเภอรับผิดชอบใน
การตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงในพืนที่ รวมทังประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ หากพบกรณี
การแอบอ้างดังกล่าวให้แจ้งเบาะแสมายังสานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี และสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สระบุรีรับทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
เลิกประชุมเวลา

16.00 น.
ลงชื่อ

ผู้จดบันทึกการประชุม
(นายภูอภิสิทธิ์ พุทริว)
เลขานุการคณะกรรมการฯ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางถาวร ภูข่ าว)
ประธานคณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญ
และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด

๒๑

