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รายงานการประชุมเกษตรอาเภอ
ประจาเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.0๐ น.
ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
...............................
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ผู้มาประชุม
1. นางถาวร
ภู่ขาว
2. นายภูอภิสิทธิ์ พุทริ้ว
3. นายปรีชา
พุทธิโชติ
4. นายธารงค์
พันธุตะ
5. นางจรัสศรี
ดีรักษ์
7. นายสุพจน์
ประสมทอง
8. นายมโนรมย์
โพธิเวชกุล
9. นายปรีชา
สายแสง
10. นายพนม
ธรรมเพ็ชร์
๑1. กิตติคุณ
ชูเสน
12. นายโกมุท
ใจเย็น
13. นางลัดดา
ศรีเพียงจันทร์
๑4. นายกิตตินันท์ คงเพชร
๑5. นางประภาพรรณ พยัคฆวรรณ
16. นายนิกร
ห่วงงาม
๑7. นางรภัสศา สภาทอง
๑8. นายปรเมษฐ์ อักขราสา
19. นายพงศ์
ภู่ขาว

รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดสระบุรี ประธาน
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
เกษตรอาเภอบ้านหมอ
เกษตรอาเภอมวกเหล็ก
เกษตรอาเภอหนองแค
เกษตรอาเภอหนองโดน
รักษาราชการในตาแหน่งเกษตรอาเภอแก่งคอย
เกษตรอาเภอเมืองสระบุรี
เกษตรอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
เกษตรอาเภอวังม่วง
เกษตรอาเภอเสาไห้
เกษตรอาเภอวิหารแดง
เกษตรอาเภอพระพุทธบาท
เกษตรอาเภอดอนพุด
เกษตรอาเภอหนองแซง

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ว่าที่ ร.ต.วรรณศักดิ์ วรรณกุล
2. นายกฤษฎา
ปานนิล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

/ระเบียบวาระ...

2

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องแจ้ง จากการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าหน่วยงานสังกัดสสก.1 จังหวัดชัยนาท
- ไม่มี
มติที่ประชุม

รับทราบ
1.2 เรื่องแจ้ง จากการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
1.2.1 พิธีมอบเกียรติบัตรปราชญ์เกษตรของจังหวัดสระบุรี จานวน 7 ราย ได้แก่
รางวัลปราชญ์เกษตรจังหวัดสระบุรี จานวน 4 ราย คือ
1) สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย นายสละ นิรากรณ์
2) สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง นางจิตติมา
แสงขาว
3) สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น
นายสารี
ชาคามูล
4) สาขาปราชญ์เกษตรผู้นาชุมชนและเครือข่าย นางสมศรี
อยู่สุข
รางวัลชมเชยจานวน 3 ราย คือ
1) สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง นายประยงค์ คล้ายฤทธิ์
2) สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น
นายไสว
อยู่เนียม
3) สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น
นางสาวศิริพร สุปัญญาพาณิชย์

1.2.2. วันที่ 2 ธันวาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธาน เปิดโครงการ “ตลาด
ประชารัฐ ” และกาหนดการเปิดตลาดประชารัฐ (Kick off) เวลา 08.30 น. ณ ตลาดเกษตรกร ศาลากลางจังหวัด
สระบุรี (การแต่งการชุดคาวบอย)
1.2.3. เรื่อง โครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสระบุรี
ประจาเดือน ธันวาคม ๒๕60 กาหนดออกให้บริการในวันพฤหัสบดีท่ี 21 ธันวาคม ๒๕60 เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณวัด
หนองหอย หมูที่ 1 ตาบลหนองแซง อาเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
1.2.4. วันที่ 2 ธันวาคม 2560 นายวิวัฒน์ ศัลยกาธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มาเป็นประธานเปิดงานโครงการสานต่อ งานพ่อสร้าง เวลา 09.30 น. ณ วัดอู่ตะเภา ตาบลม่วงหวาน
อาเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี (การแต่งกายเสื้อหม้อห้อม)
1.2.5. โครงการเปิดแหล่งเรียนรู้สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนาประชารัฐร่วมใจ จังหวัด
สระบุรี และกิจกรรมร้องเพลงนักร้องกิตติมศักดิ์ งานสระบุรีแฟร์ : สินค้าเกษตรปลอดภั ย และสุดยอด OTOP สระบุรี
ประจาปี 2560 ระหว่างวันที่ 15 – 23 ธันวาคม 2560
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1.2.6. วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. ตักบาตร เวลา 08.30 เชิญร่วมงานวัน
ข้าวใหม่ ณ วัดมงคลชัย (การแต่งกายชุดผ้าไทยสีเหลือง) สานักงานเกษตรฯ จัดนวดข้าว
1.2.7. วันที่ 2-3 ธันวาคม สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี จัดโครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ นาประชารัฐร่วมใจฯ ณ
บ้านไร่กาแฟ อาเภอหนองแซง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดประจาเดือน
1/2561 วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนือ่ งจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 เรื่องแจ้งจากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
นายภูอภิสิทธิ์ พุทริ้ว หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
๔.๑.๑ แผนปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรสานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ประจาเดือนธันวาคม 2560
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
สถานที่
ผู้รับผิดชอบ
4 ธันวาคม 60 1. อบรมเทคนิคการทาไม้ขุดล้อมเชิงท่องเที่ยว
ต.ชะอม อ.แก่งคอย
อนุวัฒน์
2. อบรมเกษตรกร หลักสูตร การผลิตพืชอาหาร มาตรฐาน GAP (ครั้งที่ 1) อ.วังม่วง,อ.มวกเหล็ก
ก.พัฒนาการผลิต
6 ธันวาคม 60 1. อบรมโครงการส่งเสริมและขยายผลการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนฯ
ศดปช.เมืองเก่า อ.เสาไห้
ก.อารักขาพืช
2. อบรมเกษตรกร หลักสูตร การผลิตพืชอาหาร มาตรฐาน GAP (ครั้งที่ 1)
อ.แก่งคอย,อ.เฉลิมฯ
ก.พัฒนาการผลิต
3. อบรมการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์ OTOP พุแค อ.เฉลิมฯ อนุวัฒน์
7 ธันวาคม 60 1. อบรมโครงการส่งเสริมและขยายผลการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนฯ
ศดปช.หนองยาว อ.เมือง
ก.อารักขาพืช
2. อบรมเกษตรกร หลักสูตร การผลิตพืชอาหาร มาตรฐาน GAP (ครั้งที่ 1) อ.หนองโดน,อ.ดอนพุด
ก.พัฒนาการผลิต
8 ธันวาคม 60 1. อบรมโครงการส่งเสริมและขยายผลการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนฯ
ศดปช.บ้านหลวง อ.ดอนพุด ก.อารักขาพืช
2. อบรมเกษตรกร หลักสูตร การผลิตพืชอาหาร มาตรฐาน GAP (ครั้งที่ 1) อ.บ้านหมอ,อ.พระพุทธบาท ก.พัฒนาการผลิต
12 ธันวาคม 60 1. ประกวดแม่บ้านระดับประเทศ
อ.บ้านหมอ
ศิริทรัพย์
2. อบรมเกษตรกร หลักสูตร การผลิตพืชอาหาร มาตรฐาน GAP (ครั้งที่ 1)
อ.หนองแซง,อ.เสาไห้
ก.พัฒนาการผลิต
13 ธันวาคม 60 1. อบรมหลักสูตรการพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ให้เป็น YSF ระยะที่ 2
รอพิจารณา
วรรณศักดิ์
2. อบรมโครงการส่งเสริมและขยายผลการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนฯ
ศดปช.หนองโดน อ.หนองโดน ก.อารัขาพืช
3. อบรมเกษตรกร หลักสูตร การผลิตพืชอาหาร มาตรฐาน GAP (ครั้งที่ 1) อ.หนองแค,อ.วิหารแดง
ก.พัฒนาการผลิต
4. ประชุมคณะกรรมการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
ห้องประชุม สนง.กษจ.สบ
ก.พัฒนาการผลิต
14 ธันวาคม 60 1. สัมมนาเจ้าหน้าที่แปลงใหญ่
ศูนย์ OTOP พุแค อ.เฉลิมฯ ก.พัฒนาการผลิต
2. อบรมโครงการส่งเสริมและขยายผลการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนฯ
ศดปช.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย ก.อารักขาพืช
3. อบรมเกษตรกร หลักสูตร การผลิตพืชอาหาร มาตรฐาน GAP (ครั้งที่ 1) อ.เมืองสระบุรี
ก.พัฒนาการผลิต
4. จัดกระบวนการเรียนรู้สมาชิก ศจช. ด้านจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) ต.ม่วงหวาน อ.หนองแซง
ก.อารักขาพืช
5. ติดตามโครงการ 5 ประสาน
อ.หนองแค
ประภาพร
15 ธันวาคม 60 1. อบรม อกม.เพื่อพัฒนาทักษะอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านต้นแบบ ระดับจังหวัด รอพิจารณา
ก.พัฒนาเกษตรกร
2. จัดกระบวนการเรียนรู้สมาชิก ศจช. ด้านจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) ต.โคกสะอาด อ.หนองแซง ก.อารักขาพืช
3. ติดตามโครงการ 5 ประสาน
อ.เมือง
ประภาพร
18 ธันวาคม 60 1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอาเภอ (DW) ครั้งที่ 1/2561
กสท. สระบุรี
ปวรรณพัสตร์
2. อบรมเกษตรกรโครงการแปลงใหญ่
อ.เสาไห้,อ.หนองแซง
สมบูรณ์
19 ธันวาคม 60 1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอาเภอ (DW) ครั้งที่ 1/2561
กสท. สระบุรี
ปวรรณพัสตร์
2. อบรมเกษตรกรโครงการแปลงใหญ่
อ.เสาไห้,อ.วิหารแดง
สมบูรณ์
20 ธันวาคม 60 1.ประชุมคณะกรรมการ ศพก. แปลงใหญ่ ระดับจังหวัด
สนง.กษจ.สบ
เกษราภรณ์
2.จัดกระบวนการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมเคหะกิจเกษตรฯ
อ.หนองแซง
รัตนาภรณ์
3. อบรมเกษตรกรโครงการแปลงใหญ่
อ.เสาไห้,อ.หนองแซง
สมบูรณ์
21 ธันวาคม 60 อบรมเกษตรกรโครงการแปลงใหญ่
อ.เสาไห้,อ.ดอนพุด
สมบูรณ์
22 ธันวาคม 60 อบรมเกษตรกรโครงการแปลงใหญ่
อ.เฉลิมพระเกียรติ,อ.บ้านหมอ สมบูรณ์
25 ธันวาคม 60 อบรมเกษตรกรโครงการแปลงใหญ่
อ.หนองโดน,อ.เฉลิมพระเกียรติ สมบูรณ์
26 ธันวาคม 60 1. อบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่
ศูนย์ OTOP พุแค อ.เฉลิมฯ ศิริทรัพย์
2. อบรมเกษตรกรโครงการแปลงใหญ่
อ.วังม่วง,อ.มวกเหล็ก
สมบูรณ์
3. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
อ.เฉลิมพระเกียรติ
ก.พัฒนาการผลิต
27 ธันวาคม 60 อบรมเกษตรกรโครงการแปลงใหญ่
อ.มวกเหล็ก
สมบูรณ์
28 ธันวาคม 60 1. ประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีประจาเดือนธันวาคม
ห้องประชุม สนง.กษจ.สบ
กฤษฎา
2. อบรมเกษตรกรโครงการแปลงใหญ่
อ.บ้านหมอ,อ.พระพุทธบาท สมบูรณ์
29 ธันวาคม 60 ประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือนธันวาคม
ห้องประชุม สนง.กษจ.สบ
กฤษฎา
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หมายเหตุ : การจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) ให้แก่สมาชิก ศจช. จานวน 26 ศูนย์ ในช่วง
ระหว่างวันที่ 5-27 ธันวาคม 2560 นั้น ยังไม่ได้ลงในแผนการปฏิบัติงานประจาเดือนธันวาคม 2560 เนื่องจากต้องรอแผนการ
จัดอบรมจากอาเภอ ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
หากได้รับครบเรียบร้อยทั้ง 13 อาเภอแล้ว จะดาเนินการแจ้งแผนปฏิบัติงานประจาเดือนธันวาคม 2560 ฉบับสมบูรณ์
ให้ทราบต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑.2 การเผยแพร่ข่าว
สานักงานเกษตรอาเภอ ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ และเว็บไซต์ ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕60
มีการรายงานข้อมูลการจัดทาข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ จานวน 1๓ อาเภอ
๑) สานักงานอาเภอดาเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมการเกษตรผ่านสื่อออนไลน์ รวม 204 ข่าว
๒) สานักงานอาเภอดาเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมการเกษตรผ่านสื่อมวลชน รวม 25 ข่าว
ตัดยอด ณ วันที่ ๒4 พฤศจิกายน ๒๕60
อาเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์ผา่ น

ข่าวประชาสัมพันธ์ผา่ น
สื่อมวลชน

หมายเหตุ

สื่อออนไลน์
(website,line,facebook)

(วิทยุ/หนังสือพิมพ์/โทรทัศน์)

พระพุทธบาท

12

1

วิหารแดง

7

1

แก่งคอย

25

1

เสาไห้

13

1

เมืองสระบุรี

14

1

PTV เคเบิ้ล สระบุรี

บ้านหมอ

19

11

วิทยุคลื่นความถี่ ๑๐๐.๒๕ MHz.

หนองโดน

25

2

มวกเหล็ก

14

2

หนองแซง

11

1

ดอนพุด

10

1

เฉลิมฯ

16

1

วังม่วง

19

1

หนองแค

19

1

รวม

204

25

มติที่ประชุม

เคเบิ้ลแก่งคอย,เคเบิ้ลสระบุรี

วิทยุชุมชนคลื่น 105.0 MHz.

รับทราบ
/4.1.3. รายงาน...
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๔.๑.3 รายงานผลคะแนนตามระบบการจั ด ส่ ง รายงานของส านั ก งานเกษตรอ าเภอ ประจ าเดื อ น
พฤศจิกายน ๒๕60 (ตัดยอดข้อมูลวันที่ ๒7 พฤศจิกายน ๒๕60)

มติที่ประชุม

รับทราบ
/4.1.4 รายงาน...
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4.1.4 รายงานผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

อำเภอ

เป้ ำหมำย
ทั้งหมด

เป้ ำหมำยไตร
มำสที่ 1 (ต.ค.

(ครั วเรื อ น

60-ธ.ค.60)

)

(ครั วเรื อ น)

ปรั บ ปรุ ง
ร้ อ ยละ (จำก
รวม
เป้ ำหมำย
(ครั วเรื อ น
รำยไตรมำส)
)

คงเหลื อ ครั วเรื อ นที่ต้ อ ง
ปรั บ ปรุ งไตรมำสที่ 1

คงเหลื อ ครั วเรื อ นที่
ต้ อ งปรั บ ปรุ งทั้งหมด

(ต.ค.60-ธ.ค.60)

(ต.ค.60-ก.ย.61)

(ครั วเรื อ น)

(ครั วเรื อ น)

มวกเหล็ ก
วิห ำรแ ดง

2,800
1,100

560
220

1000
317

178.57
144.09

0
0

1,800
783

เสำไห้
แ ก่งคอย

1,400
2,800

280
560

275
520

98.21
92.86

5
40

1,125
2,280

หนองแ ซง

1,160

232

171

73.71

61

989

หนองแ ค
พระพุ ทธบำท

2,340
1,600

468
320

344
194

73.50
60.63

124
126

1,996
1,406

เฉลิ ม พระเกีย รติ

1,200

240

126

52.50

114

1,074

วังม่ วง
เมื อ งสระบุ รี

1,000
1,100

200
220

97
91

48.50
41.36

103
129

903
1,009

บ้ ำนหมอ

1,800

360

128

35.56

232

1,672

หนองโดน
ดอนพุ ด

1,000
700

200
140

26
16

13.00
11.43

174
124

974
684

รวม

20,000

4,000

3,305

82.63

1,232

16,695

ปรับปรุงแล้ว ≥100%
ปรับปรุงแล้ว 66%-99%
ปรับปรุงแล้ว 31%-65%
ปรับปรุงแล้ว 1%-30%
หมายเหตุ ดาเนินการให้ครบตามเป้าหมายภายในวันที่ 30 กันยายน 2561
1. เป้าหมาย คือ เป้าหมายที่ต้องดาเนินการปรับปรุงในปี 2561
2. ปรับปรุงปี 2561 คือ ครัวเรือนที่มีการปรับปรุงข้อมูลการเกษตรตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 เป็นต้นมา ยกเว้นข้าวนาปีภาคปกติ จะนับเป็น 2560
3. ยกเลิก คือ ครัวเรือนที่ยกเลิกโดยแบบยกเลิกในระบบ ทบก ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 เป็นต้นมา
4. ปรับปรุงรวม คือ ครัวเรือนที่ปรับปรุงในปี 2561 ทั้งที่ปรับกิจกรรมและยกเลิกรวมกัน
- ประสานกรม ในกรณีพื้นที่นาปีได้ทาการเก็บเกี่ยวไปหมดแล้ว รอการทานาปรังยอดการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไม่เป็นไปตามเป้าไตรสาส
ได้หรือเปล่า
- กรณีพืชไร่มีการเก็บเกี่ยวไปหมดแล้ว ขณะนี้รอการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝน

/หากยอดขึ้น...
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- หากยอดขึ้นทะเบียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายรายไตรมาส ให้สานักงานเกษตรอาเภอทาหนังสือชี้แจงสาเหตุ เพื่อรวบรวมเป็นหลักฐานให้กรม
ทราบในลาดับต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

4.1.5 รายงานผลการวาดแปลง ปี 2561 ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
อำเภอ

เป้ ำหมำยทั้ งหมด

เป้ ำหมำยไตรมำสที่ 1

วำดไปแ ล้ ว

ร้ อยละ (จำก

คงเหลื อ ไตรมำสที่ 1

คงเหลื อ ทั้ งหมด

บ้ ำนหมอ

(แ ปลง)
1,521

(ต.ค.60-ธ.ค.60)
684

มวกเหล็ ก
วังม่ วง

1,645
753

740
339

896
332

121.08
97.94

0
7

749
421

990

446

371

83.18

75

619

แ ก่ งคอย

2,003

901

704

78.14

197

1,299

เสำไห้

1,535

691

506

73.23

185

1,029

ดอนพุ ด

648

292

142

48.63

150

506

เฉลิ ม พระเกี ย รติ

1,013

456

199

43.64

257

814

หนองแ ซง
หนองโดน

1,120
1,318

504
593

162
173

32.14
29.17

342
420

958
1,145

เมื อ งสระบุ รี

1,043

469

115

24.52

354

928

หนองแ ค

1,505

677

132

19.50

545

1,373

วิห ำรแ ดง

906

408

76

18.63

332

830

16,000

7,200

4,776

66.33

2,864

11,224

พระพุ ทธบำท

รวม

(แ ปลง)
เป้ ำหมำยรำยไตร (ต.ค.60-ธ.ค.60) (แ ปลง) (ต.ค.60-ก.ย.61)
968
141.52
0
553

ปรับปรุงแล้ว ≥100%
ปรับปรุงแล้ว 66%-99%
ปรับปรุงแล้ว 31%-65%
ปรับปรุงแล้ว 1%-30%
มติที่ประชุม

รับทราบ

/4.1.6 รายงาน...
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4.1.6 รายงานการผลิตพืชรายเดือน (รต.01)
สภาวะการปลูกข้าวนาปี ปี 2560 จังหวัดสระบุรี ตัดยอดข้อมูล 27 พ.ย. 2560

- อาเภอหนองแซง รายงานพื้นที่เพาะปลูก แต่ยังไม่ได้รายงานพืน้ ที่เก็บเกี่ยว
มติที่ประชุม

รับทราบ

/สภาวะ...
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สภาวะการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝน ปี 2560 จังหวัดสระบุรี ตัดยอดข้อมูล 27 พ.ย. 2560

มติที่ประชุม รับทราบ
สภาวะการปลูกมันสาปะหลัง ปี 2560 จังหวัดสระบุรี ตัดยอดข้อมูล 27 พ.ย. 2560

- ให้ท่านเกษตรอาเภอไปขอดู ตรวจสอบ แบบันทึก รต. ของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ที่รับผิดชอบพื้นที่ในแต่ละตาบล เพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
มติที่ประชุม รับทราบ
/4.1.7 สรุปผล...
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4.1.7 สรุปผลการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ครั้งที่ 1/2561
ระหว่างวันที่ 21 – 24 พฤศจิกายน 2560
ประเด็นนิเทศงาน
1. การดาเนินงานตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตร
T&V System
2. การดาเนินงานศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.)
3. ระบบส่งเสริมการเกษตร
แปลงใหญ่
4. บริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม
(Zoning by Agri map)
5. งานสถาบันเกษตรกร/
วิสาหกิจชุมชน
6. การขึ้ น ทะเบี ย นเกษตรกร
และการวาดแปลง

ผลการนิเทศงาน
- มีการจัดทาแผน-ผล,แผนการปฏิบัติงาน,แผนเยี่ยมเยียน
เกษตร ทุกอาเภอ
- คณะติดตามนิเทศงานแจ้งให้อาเภอเก็บรวบรวมเอกสาร
เข้าแฟ้มให้เรียบร้อยทุกอาเภอ
-ระดับอาเภอมีการจัดทาแผนการดาเนินงาน ศพก. และ
รายงานให้จังหวัดทราบแล้ว ยกเว้นอาเภอพระพุทธบาทยัง
ไม่ได้ดาเนินการรายงานให้จังหวัดทราบ
-ทุกอาเภออยู่ระหว่างการจัดทาแผนการถ่ายทอดความรู้
และดาเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
-ทุกอาเภออยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงข้อมูล

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

-ทุกอาเภออยู่ระหว่างการดาเนินงานจัดกิจกรรมอบรมกลุม่
ไม่มี
เกษตรกรตามคู่มือโครงการ ปี 2561
-ในไตรมาสที่ 1 อ.มวกเหล็ก และ อ.วิหารแดง ดาเนินการ ไม่มี
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ 100%
ส่วน อ.ดอนพุด และ อ.หนองโดน ยังดาเนินการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรได้ต่ากว่า 30% ขอให้เร่งดาเนินการ

ไม่มี
ไม่มี

-ในไตรมาสที่ 1 อ.มวกเหล็ก และ อ.บ้านหมอ ดาเนินการ
วาดแปลงได้ 100%
7. ติดตามการดาเนินงาน
โครงการ 9101 ตามรอยเท้า
พ่อฯ
8. การป้องกันโรคและแมลง
ศัตรูพืช
9. การบริหารสานักงาน

ส่วน อ.วิหารแดง อ.หนองแค อ.เมืองและ อ.หนองโดน ยัง
ดาเนินการวาดแปลงได้ต่ากว่า 30% ขอให้เร่งดาเนินการ
-กลุ่มเกษตรกรยังมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
-เจ้าหน้าที่ระดับอาเภอมีการตรวจติดตามการดาเนินงาน
ของกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่องทุกอาเภอ
- ดาเนินการตรวจสอบ เฝ้าระวังโรคระบาดและแมลง
ศัตรูพืช ทุกอาเภอ
-ยังไม่การพบการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช
-ดาเนินการรายงานตามระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการองค์กรครบถ้วน ทุกอาเภอ
-มีการดาเนินงานกิจกรรม 5 ส ทุกอาเภอ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

- พัฒนาศพก.ที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ให้อยู่ในเกณฑ์ดีทุก ศพก.
มติที่ประชุม

รับทราบ

/4.2 เรื่องแจ้ง...
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4.๒ เรื่องแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
นายปรีชา พุทธิโชติ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
4.2.1 การอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่
แผนอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2561
หลักสูตร "ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตและการตลาด พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer"
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สัมมนาเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ OTOP พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
วัน เดือน ปี

18 ธันวาคม 60

19 ธันวาคม 60

20 ธันวาคม 60

21 ธันวาคม 60

แปลงใหญ่
1. แปลงใหญ่ข้าวตาบลเมืองเก่า
อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
2. แปลงใหญ่ข้าวตาบลเมืองเก่า (ชป.)
อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
3. แปลงใหญ่ข้าวตาบลโคกสะอาด
อาเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
4. แปลงใหญ่ข้าวตาบลม่วงหวาน
อาเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
5. แปลงใหญ่ข้าวตาบลบ้านลา
อาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
6. แปลงใหญ่ข้าวตาบลเจริญธรรม
อาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
7. แปลงใหญ่ข้าวตาบลต้นตาล (สก.)
อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
8. แปลงใหญ่ข้าวตาบลบ้านยาง
อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
9. แปลงใหญ่ข้าวตาบลเริงราง (ชป.)
อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
10. แปลงใหญ่ข้าวตาบลม่วงงาม (ชป)
อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
11. แปลงใหญ่ข้าวตาบลหนองแซง
อาเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
12. แปลงใหญ่ข้าวตาบลไก่เส่า (1)
อาเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
13. แปลงใหญ่ข้าวตาบลไก่เส่า (2)
อาเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
14. แปลงใหญ่ข้าวตาบลไก่เส่า (3)
อาเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
15. แปลงใหญ่ข้าวตาบลเสาไห้ (ชป.)
อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
16. แปลงใหญ่ข้าวตาบลสวนดอกไม้ (ชป.)
อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
17. แปลงใหญ่ข้าวตาบลดงตะงาว
อาเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

เป้าหมาย
เกษตรกร
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

สถานที่

ผู้รบั ผิดชอบ

ศพก. เสาไห้
อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

คณะที่ 1
ทีมผู้จัดการแปลง

ศพก.หนองแซง
อ.หนองแซง จ.สระบุรี

คณะที่ 2
ทีมผู้จัดการแปลง

ศพก.วิหารแดง
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

คณะที่ 1
ทีมผู้จัดการแปลง

สนง.เกษตร อ.เสาไห้
จ.สระบุรี

คณะที่ 2
ทีมผู้จัดการแปลง

อบต.ม่วงงาม อ.เสาไห้
จ.สระบุรี

คณะที่ 1
ทีมผู้จัดการแปลง

สนง.เกษตรอาเภอหนองแซง

คณะที่ 2
ทีมผู้จัดการแปลง

วัดสูง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

คณะที่ 1
ทีมผู้จัดการแปลง

30
30
30
30
30
30
30

ศดปช. อ.ดอนพุด จ.สระบุรี

คณะที่ 2

/17.แปลงใหญ่...
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22 ธันวาคม 60

25 ธันวาคม 60

26 ธันวาคม 60

27 ธันวาคม 60

28 ธันวาคม 60

มติที่ประชุม

18. แปลงใหญ่ข้าวตาบลดอนพุด
อาเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
19. แปลงใหญ่ข้าวตาบลผึ้งรวง
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
20. แปลงใหญ่ข้าวตาบลบางโขมด
อาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
21. แปลงใหญ่ข้าวตาบลหนองโดน
อาเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
22. แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตาบลพุแค
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
23. แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตาบลแสลง
พันอาเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
24. แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตาบล
มวกเหล็
อาเภอมวกเหล็
ก
ก จังหวัดสระบุรี
27. แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตาบลซับ
สนุอ่นาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
28.แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตาบลหนอง
ย่าองเสื
าเภอมวกเหล็
อ
ก จังหวัดสระบุรี
25. แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตาบลลาสม
พุงอาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
26.แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตาบลลา
พญากลาง
อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
29. แปลงใหญ่พืชผักตาบลหนองย่างเสือ
อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
30. แปลงใหญ่เผือกหอม
อาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
31. แปลงใหญ่ข้าวโพดฝักสดตาบลธารเกษม
อาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ทีมผู้จัดการแปลง

30
30
30
30
50
50
50

ศพก. ผึ้งรวง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
ศพก.บ้านหมอ
อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
ศพก.หนองโดน
อ.หนองโดน จ.สระบุรี
ศพก.
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

คณะที่ 1
ทีมผู้จัดการแปลง
คณะที่ 2
ทีมผู้จัดการแปลง
คณะที่ 1
ทีมผู้จัดการแปลง
คณะที่ 2
ทีมผู้จัดการแปลง

ศพก.วังม่วง
อ.วังม่วง จ.สระบุรี

คณะที่ 1
ทีมผู้จัดการแปลง

ศพก.มวกเหล็ก

คณะที่ 2
ทีมผู้จัดการแปลง

50
50
50
50

อบต.ลาพญากลาง
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

50

ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 12

50
50

วัดโคกกุ่ม ต.หรเทพ
อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
ศพก.พระพุทธบาท
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

คณะที่ 1
ทีมผู้จัดการแปลง
คณะที่ 2
ทีมผู้จัดการแปลง
คณะที่ 1
ทีมผู้จัดการแปลง
คณะที่ 2
ทีมผู้จัดการแปลง

รับทราบ
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4.2.2 แจ้งแผนการฝึกอบรมเกษตรกร ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรปลอดภัย ปีงบประมาณ 2561 (งบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด)
กิจกรรมย่อย (2) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตการตลาดพืชอาหารประชารัฐตามมาตรฐาน GAP
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอาหารสู่มาตรฐาน GAP
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตพืชอาหารมาตรฐาน GAP
ครั้งที่ 1 จัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาหาแนวทางการพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชอาหาร
ในระหว่างวันที่ 4-14 ธันวาคม 2560
เป้าหมาย
เกษตรกร
(คน)

ที่

วัน/เดือน/ปี

อาเภอ

ตาบล

สถานที่จัดฝึกอบรม
เกษตรกร

1

4 ธ.ค. 60

วังม่วง

คาหวาน

ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่
3

20

2

4 ธ.ค. 60

มวกเหล็ก

หนองย่าง
เสือ

ศาลาประชาคมหมู่ที่
12 ต.หนองย่างเสือ

20

3

6 ธ.ค. 60

แก่งคอย

ท่าคล้อ

อบต.ท่าคล้อ

20

6 ธ.ค. 60

เฉลิมพระ
เกียรติ

พุแค/ห้วย
บง/เขาดิน
พัฒนา

ที่ทาการอ. เฉลิมพระ
เกียรติ

20

หนองโดน

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร อ.หนอง
โดน

20

20

4

5

7 ธ.ค. 60

หนองโดน

6

7 ธ.ค. 60

ดอนพุด

ไผ่หลิ่ว

ที่ทาการกลุ่มส่งเสริม
เพาะเห็ดชุมชน ต.ไผ่
หลิ่ว

7

8 ธ.ค. 60

บ้านหมอ

หนองบัว

อบต.หนองบัว

20

นายาว

ศูนย์รวบรวมและคัด
แยกผลผลิตฯ หมู่ที่ 2
ต.นายาว

20

ม่วงหวาน/
เขาดิน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอ
ตาบลเขาดิน

20

8

9

ที่

8 ธ.ค. 60

12 ธ.ค. 60

วัน/เดือน/ปี

พระพุทธบาท

หนองแซง

อาเภอ

ตาบล

สถานที่จัดฝึกอบรม
เกษตรกร

เป้าหมาย
เกษตรกร
(คน)
/10. 12 ธ.ค.2560.....
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10 12 ธ.ค. 60

11 13 ธ.ค. 60

12 13 ธ.ค. 60

13 14 ธ.ค. 60

มติที่ประชุม

เสาไห้

หัวปลวก

ที่ทาการกลุ่มปลูกผัก
ปลอดภัย ต.หัวปลวก
หมู่ที่ 8

หนองแค

โพนทอง/
หนองโรง/
กุ่มหัก/
หนองจิก/
ห้วยขมิ้น/
หนอง
จระเข้

สานักงานเกษตรอาเภอ
หนองแค

20

หนองหมู

ที่ทาการกลุ่มเพาะเห็ด
บ้านหนองสามขา หมู่ที่
8 ต.หนองหมู

20

ปากเพรียว

ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบล

20

วิหารแดง

เมืองสระบุรี

20

รับทราบ

4.3 เรื่องแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นางถาวร ภู่ขาว หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
4.3.1 การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ครัวเรือนละ 3,000 บาท
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ช่วงภัยตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค.-31 ต.ค. 60 โดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากพายุทกซูรี
คุณสมบัติของเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือ ดังนี้
1.1 เป็นเกษตรกรที่มีพื้นที่การผลิตอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน (อุทกภัยหรือ...., น้าไหลหลาก หรือ น้าเอ่อล้นตลิ่ง) ช่วงภัยตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค.- 31 ต.ค. 60 และต้อ งเป็น
เกษตรกรที่ยัง ไม่ไ ด้รับการช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 3,000 บาท ในช่วงพายุตาลัสและเซินกา (ช่วงภัย วันที่ 5
ก.ค.–15 ส.ค. 60)
1.2 เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับ หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อ น
เกิดภัย และมีการทากิจกรรมการเกษตรจริงในพื้นที่เกิดภัย หากเกษตรกรรายใดได้รับผลกระทบมากกว่า 1 ด้าน ให้ได้รับการ
ช่วยเหลือเพียง 1 ด้าน โดยให้เกษตรกรเป็นผู้ระบุว่าจะขอรับการช่วยเหลือด้านใด
1.3 เป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1.1 และ 1.2 ซึ่งคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน/ชุมชนรับรอง
***หมายเหตุ ; อาเภอที่เข้าเงื่อนไขต้องดาเนินการ คือ อาเภอแก่งคอย บ้านหมอ และหนองแค
4.3.2 การประกวดกลุ่ ม แม่ บ้ า นเกษตรกรดี เ ด่ น ระดั บ ประเทศ ประจาปี 2560
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหรเทพสามัคคี ได้ช นะเลิศการประกวดกลุ่มแม่บ้า นเกษตรกรดีเ ด่นระดับ
เขต และเป็นตัวแทนเพื่อประกวดฯ ระดับประเทศ นั้น
/บัดนี้....
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บัดนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร กาหนดแผนการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหรเทพสามัคคี ในวันที่
12 ธันวาคม 2560 ณ ที่ทาการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหรเทพสามัคคี ตาบลหรเทพ อาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จึงขอเรียน
เชิญเจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรอาเภอ ทุกอาเภอ ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับคณะกรรมการประกวดฯ และให้กาลังใจกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรหรเทพสามัคคี ในการประกวดครั้งนี้
4.3.3 การประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจาปี 2560 ตามที่กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านโป่ง
เกตุ ได้รางวัลชนะเลิศการประกวดยุวเกษตรกรดีเด่นระดับเขตและเป็นตัวแทนเพื่อไปประกวดระดับประเทศนั้น
บัดนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร กาหนดแผนการประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ ใน
วันที่ 22 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ ตาบลซับสนุ่น อาเภอมวกเหล็ก จัง หวัดสระบุรี จึง ขอเรียนเชิญท่าน
เกษตรอาเภอเจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรอาเภอ ทุกอาเภอร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับคณะกรรมการประกวดฯ และให้
กาลังใจกลุ่มยุวเกษตรกรในครั้งนี้
4.3.4 งานสระบุรีแฟร์ สินค้าเกษตรปลอดภัยและสุดยอด OTOP สระบุรี ประจาปี 2560
จั ง หวั ด สระบุ รี ก าหนดจั ด งานสระบุ รีแ ฟร์ สิ น ค้ า เกษตรปลอดภั ย และสุ ด ยอด OTOP สระบุรี
ประจาปี 2560 ในวันที่ 15-23 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี จึ ง ขอเชิญ ชวนเจ้าหน้าที่ทุก
ท่านร่วม ชม ชิม ช้อป ในงานสระบุรีแฟร์ สินค้าเกษตรปลอดภัยและสุดยอด OTOP สระบุรี ประจาปี 2560 ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว
- ขอให้สานักงานเกษตรอาเภอเร่งรัดการรับสมัครผู้ประสบภัยในพื้นที่ 3 อาเภอดังกล่าว ข้างต้น พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐาน
มายังสานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีภายในวันที่ 4 ธ.ค. 2560 เพื่อดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.๔ เรื่องแจ้งจากกลุ่มอารักขาพืช
นายธารงค์ พันธุตะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
4.4.1 สถานการณ์การระบาดศัตรูพืช
1) สถานการณ์ศัตรูมันสาปะหลัง
จังหวัดสระบุรี มีพื้นที่ปลูกมันสาปะหลัง จานวน 49,361 ไร่ 1,669 ราย 7 อาเภอ (ตัดยอด
23 พฤศจิกายน 2560) ไม่พบการระบาดของศัตรูมันสาปะหลังในจังหวัดสระบุรี
2) สถานการณ์ศัตรูข้าว
จังหวัดสระบุรี มีพื้นที่ปลูกข้าว จานวน 163,038 ไร่ (น้อยกว่า40วัน12,900ไร่, 40-60วัน
33,534 ไร่, มากกว่า60วัน 116,604ไร่) 8,133 ราย 10 อาเภอ (ตัดยอด 23 พฤศจิกายน 2560) พบเพลี้ยกระโดดสี
น้าตาลตัวเต็มวัยปีกยาวมาเล่นไฟทั่วไปในจังหวัดสระบุรี และในแปลงนาของเกษตรกร ม.1,2 ตาบลหนองกบ และ ม.6
ตาบลโคกสะอาด อาเภอหนองแซง ขอให้สานักงานเกษตรอาเภอแจ้งเตือนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวให้เฝ้าระวังการระบาด
ของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
3) สถานการณ์ศัตรูมะพร้าว
จังหวัดสระบุรี มีพื้นที่ปลูกมะพร้าว จานวน 1,215 ไร่ 373 ราย 9 อาเภอ
(ตัดยอด 23 พฤศจิกายน 2560)

/4.4.2 เตือนการ...
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4.4.2 เตือนการระบาดของศัตรูพืช
1) เตือนการระบาดของแมลงบั่วในนาข้าว เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกปรอยอย่างต่อเนื่องและเข้าสู่
ฤดูหนาว อุณหภูมิลดต่าลง อากาศเย็น ซึ่งสภาพแวดล้อมดัง กล่าวเหมาะต่อการขยายพันธุ์และวางไข่ของแมลงบั่ว ดังนั้น
เกษตรกรควรหมั่นสารวจแปลงนาอย่างสม่าเสมอ หากพบแมลงบั่วตัวเต็มวัยลักษณะคล้ายยุงมีลาตัวสีน้าตาล ตัวเมียท้องจะมีสีแดง มา
เล่นไฟให้ใช้กับดักแสงไฟล่อตัวเต็มวัยเพื่อจับมาทาลาย ในช่วงเวลา19.00-21.00น. การเป็นป้องกันที่ดีสุดก่อนที่จะมาวางไข่
ในแปลงนา
2) เตือนการระบาดหนอนเจาะดอกทานตะวัน ช่วงนี้ในจังหวัดสระบุรีที่ดอกทานตะวันเริ่มทยอย
บานเต็มที่ ระวังการระบาดของหนอนเจาะดอกทานตะวัน เนื่องจากช่วงนี้สภาพอากาศเหมาะสมต่อการระบาด เกษตรกรควร
หมั่นสารวจแปลงอย่างสม่าเสมอ หากพบหนอนเจาะดอกทานตะวัน หรือร่องรอยการทาลาย ให้แจ้งสานักงานเกษตรอาเภอ
หรือ กลุ่มอารักขาพืช ก่อนเกิดการระบาดรุนแรง
3) เตือนการระบาดของหนอนหน้าแมวในปาล์มน้ามัน กลุ่มอารักขาพืช ได้รับแจ้งจากศจช.แปลง
ใหญ่ปาล์มน้ามันหนองหมู ว่ามีผีเสื้ อหนอนหน้าแมวมาเล่นไฟ บินมาตกน้าตาย และพบหนอนหน้าแมวระบาดพื้นที่สวนเดิมที่
เคยระบาดในปีที่แล้ว(ปลูกปาล์มน้ามันทั้งหมด200ไร่เสียหา120ไร่ผลผลิตปาล์มน้ามันเข้าลานใช้ไม่ได้ทั้งคัน) และสวนใหม่อีก
1 สวนที่คลอง 11 ของจังหวัดปทุมธานีซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับอาเภอวิหารแดงจึงขอเตือนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามันให้
เฝ้าระวังสวนปาล์มน้ามัน หากพบตัวเต็มวัยมาเล่นไฟ หรือพบหนอนหน้าแมวระบาดในสวนปาล์มให้แจ้งสานักงานเกษตร
อาเภอ หรือ กลุ่มอารักขาพืช เพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไขต่อไป
4.4.3 กิจกรรมสนับสนุนการดาเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืช ชุมชน พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัต รูพืช
ชุมชน(ศจช.) กิจกรรมย่อย จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน(IPM) แก่สมาชิก ศจช. ทั้ง 13 อาเภอๆละ
2 ศูนย์ๆละ 1 ครั้งๆละ 1 วัน ศจช.ละ 25 คน มีงบประมาณในการดาเนินงาน ศจช.ละ 5,000 บาท(ค่าอาหารกลางวัน,
อาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าวัสดุสานักงาน, ค่าป้ายจัดงาน) โดยจะต้องดาเนินการและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ทุก
ศจช. ภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2560 นี้ เมื่อดาเนินการจัดฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว สานักงานเกษตรอาเภอทุกอาเภอต้อง
รายงานสรุปผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ฯ ทั้ง 2 ศจช.ส่งให้สานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีทราบ เพื่อนามารวบรวมและสรุป
เป็นภาพรวมของจังหวัดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบต่อไป โดยเนื้อหาการรายงานที่ควรจะมี คือ รูปแบบของการจัด
กระบวนการเรีย นรู้ ฯ, เนื้ อ หากิ จ กรรมที่ น าเสนอในเวที การจั ด การะบวนการเรีย นรู้ ฯ, การแก้ ไ ขปั ญ หาอุ ป สรรคในการ
ดาเนินงาน ศจช.ปีที่ผ่านมาเรื่องใดบ้าง ผลเป็นอย่างไรการพัฒนาการดาเนินงานของศจช.ให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนในปีนี้และปี
ต่อไป ได้อย่างไร รวมทั้งประเด็นอื่นๆที่มี พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม โดยส่งถึงจังหวัดภายในวันที่ 12 มกราคม 2561
4.4.4 กิจกรรมส่งเสริมและให้บริการการจัดการศัตรูพืชในพื้นที่ กิจกรรมย่อย แปลงติดตามสถานการณ์
ศัตรูพืชของ ศจช. และ แปลงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยง
1) แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชของศจช.ใน 13 อาเภอๆละ 2 ศจช. รวม 26 แปลง โดย
คัดเลือกแปลงที่ดาเนินการปลูกพืชหลักหรือพืชรองอยู่กับสถานการณ์การเพาะปลูกขณะนั้น และสารวจสถานการณ์ศัตรูพืชทุก
สัปดาห์ ตามแบบสารวจและประเมินสถานการณ์ที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยกาหนด(ซึ่งจังหวัดดาเนินการ
จัดพิมพ์แบบสารวจแล้วจัดส่งให้อาเภอ) นาข้อมูลที่สารวจได้มาวิเคราะห์สถานการณ์การระบาด เพื่อแจ้งเตือนภัยในพื้น ที่
พร้อมส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจาตาบล เพื่อรายงานออนไลน์ผ่านระบบข้อมูลแปลงเฝ้าระวังศัตรูพืช กอง
ส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ผ่านเวปไซด์ http://forecast.doae.go.th ทุกสัปดาห์ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว
/หากพืชปลูก...

18

หากพืชปลูกในแปลงติดตามสถานการณ์เป็น พืชอายุสั้น แล้วมีการเพาะปลูกมากกว่า 1 ครั้ง/ชนิดในพื้นที่ ให้ดาเนินการสารวจ
ต่อเนื่องในฤดูกาลเพาะปลูกต่อไปด้วย
2) แปลงติ ด ตามสถานการณ์ ใ นพื้ น ที่ เ สี่ ย ง(ที่ ไ ม่ ซ้ ากั บ แปลงติ ด ตามของศจช.) เน้ น แปลงที่ ไ ด้
ดาเนินการภายใต้กิจกรรมจุดเฝ้าระวังตามสถานีตรวจอากาศ Gisda ได้แก่ ตาบลแสลงพัน อาเภอวังม่วง จานวน 1 แปลง
ขอให้สานักงานเกษตรอาเภอดาเนินการคัดเลือกแปลงตามเป้าหมายและลงข้อมูลแปลงในระบบ
ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ เรื่องแจ้งจากฝ่ายบริหารทั่วไป
นางจรัสศรี ดีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
4.5.1. คาสั่งจังหวัดสระบุรีที่ 3074/2560 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เรื่องย้ายข้าราชการ จานวน 1 ราย
นายบรรทร สังข์ศร ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ กลุ่มอารักขาพืช สานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
ย้ายไป ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ สานักงานเกษตรอาเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
4.5.2. คาสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 1047/2560 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการระดับ
ชานาญการพิเศษ จังหวัดสระบุรี จานวน 2 รายคือ
1. นายกิตติคุณ ชูเสน ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ สานักงานเกษตรอาเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี เลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ สานักงานเกษตรอาเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
2. นางอรพินท์ วุฒิอุทัย ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ สานักงานเกษตรอาเภอหนอง
แค จังหวัดสระบุรี เลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
สานักงานเกษตรอาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
4.5.3. คาสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 1035/2560 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เรื่องอนุญาตให้ข้าราชการ
ลาออกจากราชการ จานวน 1 ราย นางสาววรพรรณ พร้อมสันเทียะ ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สานักงานเกษตรอาเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
4.5.4. เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการปฏิบั ติราชการของจั ง หวั ด
(ตัวชี้วัดที่ 4.2 ตัวชี้วัดย่อย 4.2.1 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี การลดกระดาษ)
4.5.5. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561 ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 งบรายจ่าย 11.68% งบลงทุน 12.43 %
ภาพรวม 11.76 %
4.5.6. สรุปข่าวสารความเคลื่อนไหวการดาเนินกิจกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร เดือน
ตุลาคม 2560 (ตามเอกสารแนบท้าย)
- ลดการใช้กระดาษ โดยนากระดาษใช้แล้วมาใช้เป็นกระดาษหน้ าสอง
/- จัดอบรม...
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- จัดอบรมเสร็จ สามารถส่งเบิกได้ทันที
- จัดซื้อวัสดุสานักงาน ส่งภายใน 6 ธ.ค.2560
- 19 มกราคม 2561 มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร
- ข้าราชการ/พนักงาน เกษียณในปี 2561
1. นายชัยชนะ คุ้มภัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ สานักงานเกษตรอาเภอแก่งคอย
2. นางประภาพร บรรจง เจ้าพนักงานการเกษตรชานาญงาน สานักงานเกษตรอาเภอมวกเหล็ก
3. นางลักขณา จันทะมาด พนักงานบริการเอกสารทั่วไป สานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี
มติที่ประชุม
เลิกประชุม

รับทราบ
12.00 น.
ผู้จดรายงานการประชุม
นายกฤษฎา ปานนิล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
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