1
รายงานการประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือน
ประจาเดือนตุลาคม ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.0๐ น.
ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
...............................
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ผู้มาประชุม
1. นางถาวร
ภู่ขาว
2. นายภูอภิสิทธิ์ พุทริ้ว
3. นายปรีชา พุทธิโชติ
4. นายธารง พันธุตะ
5. นางจรัสศรี ดีรักษ์
6. นายสุพจน์ ประสมทอง
7. นายมโนรมย์ โพธิเวชกุล
8. นายปรีชา สายแสง
9. นายพนม ธรรมเพ็ชร์
10. นายกิตติคุณ ชูเสน
11. นายโกมุท ใจเย็น
12. นางลัดลา ศรีเพียงจันทร์
13. นายกิตตินันท์ คงเพชร
14. นางประภาพรรณ พยัคฆวรรณ
15. นายนิกร ห่วงงาม
16. นางรภัสศา สภาทอง
17. นายปรเมษฐ์ อักขราสา
18. นายพงศ์ ภู่ขาว

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

ผู้เข้าร่วม
1. นายโกสินทร์ แสงสงค์
2. นายสมบูรณ์ โควงค์
3. ว่าที่ ร.ต.วรรณศักดิ์ วรรณกุล
4. นายนิธิศ บุญส่ง
5. นายกฤษฎา ปานนิล
6. นายอนุวัฒน์ คงสว่าง
7. นางสาวจิราพร สุขีรัตน์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ

/ระเบียบ...
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ขอแสดงความยิน ดีกับนายภู อภิสิทธิ์ พุทริ้ว ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
- นายพิชัย วงษ์บัวงาม เกษตรจังหวัดสระบุรี ย้ายไปดารงตาแหน่งเกษตรจังหวัดนครนายก
- 21 ตุลาคม 2560 ร่วมประชุมกับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับฟังนโยบายและทิศทางการทางานของกรม
ส่งเสริมการเกษตรในปี 2561 ภายใต้ 9 สมดุล กรมฯจะทาตัวชี้วัดทุกรอบ 3 เดือน
1.1 เรื่องแจ้ง จากการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าหน่วยงานสังกัดสสก.1 จังหวัดชัยนาท
- ไม่มี
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 เรือ่ งแจ้ง จากการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
1. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมงานพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
เมื่อ 27 ต.ค. 2560 รัฐบาลได้ประกาศให้คนไทยไว้ทุกข์ไปจนถึงเที่ยงคืนวันที่ 29 ตค. และออกทุกข์ในวันที่ 30 ต.ค.
สาหรับสถานที่ราชการ ภาคเอกชน บ้านเรือนต่างๆ ให้เริ่มเก็บผ้าระบาย ป้ายส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ผ้าขาวดา ที่เป็น
เครื่องหมายไว้ทุกข์ยกเว้นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็ให้เป็นไป
ตามความสมัครใจซึ่งก็ถือเป็นการถวายพระเกียรติพระองค์ท่าน ส่วนการแต่งกายในช่วงแรกของการออกทุกข์นั้นขอ
แนะนาว่าให้ใส่เสื้อโทนสีสุภาพ
2. ข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่ง
2.1 นายสุ เมธ ธี ร นิ ต นายอ าเภอวิ เชี ย รบุ รี จั ง หวั ด เพชรบู รณ์ ย้ ายมาด ารงตาแหน่ ง
นายอาเภอพระพุทธบาท
2.2 นายสรณต ณ ศรีโต จ่าจั งหวัดสระบุ รี ได้ รับแต่ง ตั้ง ให้ด ารงต าแหน่ง นายอ าเภอ
หนองโดน
2.3 นางปณฑิรา เก่งการพานิช หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอาเภอบางน้าเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา ย้ายมาดารงตาแหน่ง นายอาเภอดอนพุด
3. โครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสระบุรี ประจาปี
งบประมาณ 2561 ส าหรับ เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2560 ออกให้ บ ริก ารในพื้ น ที่ อ าเภอพระพุ ท ธบาท ในวัน ที่ 23
พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตาบลเขาวง หมู่ที่ 2 ตาบลเขาวง อาเภอ
พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือน
ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
มติที่ประชุม

-รับรอง/ระเบียบ...
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนือ่ งจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 เรื่องแจ้งจากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
นายภูอภิสิทธิ์ พุทริ้ว ตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
4.1.1 สรุปงบประมาณ ปี 2561 ที่สานักงานเกษตรจั งหวัดสระบุรี ได้รับ จัดสรรจาก
4
แหล่งงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 72,763,320 บาท มีรายละเอียดดังนี้
(ทั้งนี้การฝึกอบรม/สัมมนา ต้องเบิกจ่ายภายในไตรมาส 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร สาหรับงบลงทุนภายในไตรมาส 1 ต้องมีคู่มีสัญญาในการก่อสร้าง)
แหล่งงบประมาณ ลาดับ โครงการ/กิจกรรม
กรมส่งเสริม
1 โครงการตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 1
การเกษตร
รวม
กลุ่มจังหวัดภาค
1 เพิ่ ม คุ ณ ภ าพ แ ล ะ เพิ่ ม มู ล ค่ า
กลางตอนบน 1
ผัก ตบชวาเพื่ ออนุ รัก ษ์ ดิ น และน้ า
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 /
ส่งเสริมการนาผักตบชวาที่เพิ่มขึ้น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งไปเพิ่ ม มู ล ค่ า และ
นาไปสร้างรายได้
รวม
จังหวัดสระบุรี
1 พัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่ ม
ผลผลิต ทางการเกษตรปลอดภั ย /
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ การผลิ ต มั น
สาปะหลังจังหวัดสระบุรี
2 พัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่ ม
ผลผลิต ทางการเกษตรปลอดภั ย /
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
3 พัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่ ม
ผลผลิต ทางการเกษตรปลอดภั ย /
เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการผลิ ต พื ช ผั ก
ปลอดภัยจากสารพิษ
4 พัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่ ม
ผลผลิต ทางการเกษตรปลอดภั ย /
ส่ งเส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น าก าร ผ ลิ ต
การตลาดพืชอาหารประชารัฐตาม
มาตรฐาน GAP

วงเงิน(บาท) กลุ่มดาเนินการ
9,409,820
ทุกกลุ่ม
9,409,820
3,064,000
กลุ่มอารักขาพืช

3,064,000
4,111,000
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต
2,589,300
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร
458,600
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต
1,503,200
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต

4
แหล่งงบประมาณ ลาดับ โครงการ/กิจกรรม
วงเงิน(บาท)
5 พัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่ ม 1,500,000
ผลผลิต ทางการเกษตรปลอดภั ย /
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแหล่ง
ท่ อ ง เที่ ย ว เชิ ง เก ษ ต ร (ง า น
มหัศจรรย์ไม้ล้อม)

กลุ่มดาเนินการ

กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร

2,441,400
6

พัฒนาภาคกลาง

1
2

รวมทั้ง 4 แหล่ง
มติที่ประชุม
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พัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่ ม
ผลผลิต ทางการเกษตรปลอดภั ย /
กลุ่มอารักขาพืช
ส่งเสริมและขยายผลการใช้ปุ๋ยเคมี
เพื่ อ ล ด ต้ น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต ท า ง
การเกษตรของจังหวัดสระบุรี
รวม
12,603,500
พัฒนาเกษตรแปลงใหญ่เพิ่ม
43,704,200
กลุ่มส่งเสริมและ
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
พัฒนาการผลิต
ในรูปแบบแปลงใหญ่
เมืองสมุนไพร/สนับสนุนปัจจัยการ 3,981,800 กลุ่มส่งเสริมและ
ผลิตเมืองสมุนไพร
พัฒนาการผลิต
รวม
47,686,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
72,763,320

รับทราบ

4.1.2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)
สานั กงานเกษตรจั งหวั ดสระบุ รี ได้ ก าหนดจัด สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติก ารระดับ จัง หวั ด ในวัน ที่
15 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์โอท็อปคอมเพล็กพุแค สระบุรี ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกตาแหน่ง ทุกระดับ เข้าร่วมการ
สัมมนาตามกาหนดการ หากไม่สามารถเข้าร่วมได้ให้ชี้แจงเป็นรายบุคคล
มติที่ประชุม

รับทราบ

/4.1.3 แผน...

5
๔.๑.3 แผนปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรสานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ประจาเดือนพฤศจิกายน
2560
วัน เดือน ปี
1 พฤศจิกายน 60
2 พฤศจิกายน 60
3 พฤศจิกายน 60
6 พฤศจิกายน 60
7 พฤศจิกายน 60
8 พฤศจิกายน 60

กิจกรรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสารชีวภัณฑ์กาจัดศัตรูพืช
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสารชีวภัณฑ์กาจัดศัตรูพืช
ติดตามตรวจสอบแมลงศัตรูมะพร้าว และโรคแมลงในโรงเพาะเห็ด
ติดตามการดาเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V)
ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ศัตรูข้าวและพืชอื่นๆ
1. ติดตามความก้าวหน้าการใช้สารชีวภัณฑ์กาจัดศัตรูพืชผัก
2. ติดตามโครงการ 5 ประสาน เกษตรทฤษฎีใหม่
3. เตรียมการประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรระดับประเทศ
9 พฤศจิกายน 60 1. ติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว ผัก
2. ติดตามโครงการ 5 ประสาน เกษตรทฤษฎีใหม่
10 พฤศจิกายน 60 1. ติดตามการดาเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V)
2. สนับสนุนสารชีวภัณฑ์ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
3. เยี่ยมเยียน YSF
4. ประชุมหารือแนวทางการจัดงานมหัศจรรย์พันธุ์ไม้ล้อม

สถานที่
อ.ดอนพุด
อ.เสาไห้
อ.พระพุทธบาท
อ.บ้านหมอ
อ.หนองแค
อ.แก่งคอย
อ.เมือง
อ.มวกเหล็ก
อ.หนองแซง
อ.หนองแค
อ.เฉลิมฯ
อ.เฉลิมฯ
อ.แก่งคอย
อ.แก่งคอย

14 พฤศจิกายน 60 1. อบรมโครงการส่งเสริมและขยายผลการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนฯ
2. อบรมเกษตรกรโครงการเมืองสมุนไพร
15 พฤศจิกายน 60 สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)
16 พฤศจิกายน 60 1. ติดตามการดาเนินงาน ศจช.กลุ่มชาวสวนปาล์มน้ามันแปลงใหญ่
รพีพัฒน์
2. ติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว ผัก
3. อบรมเกษตรกรโครงการเมืองสมุนไพร
17 พฤศจิกายน 60 อบรมและศึกษาดูงานโครงการเมืองสมุนไพร
20 พฤศจิกายน 60 1. ติดตามการดาเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V)
2. อบรมโครงการส่งเสริมและขยายผลการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนฯ
3. อบรมและศึกษาดูงานโครงการเมืองสมุนไพร
21 พฤศจิกายน 60 1. ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

อ.หนองแค
ศพก. อ.แก่งคอย
รอพิจารณา
อ.วิหารแดง

2. อบรมโครงการส่งเสริมและขยายผลการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนฯ
22 พฤศจิกายน 60 1. ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

2. อบรมโครงการส่งเสริมและขยายผลการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนฯ
23 พฤศจิกายน 60 1. ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

2. อบรมโครงการส่งเสริมและขยายผลการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนฯ
3. จังหวัดเคลื่อนที่ฯ
24 พฤศจิกายน 60 1. ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

อ.วิหารแดง
ศพก. อ.เมือง
จ.ปราจีน/จ.ฉะเชิงเทรา
อ.หนองโดน
อ.บ้านหมอ
จ.ปราจีน/จ.ฉะเชิงเทรา
อ.เฉลิมฯ
อ.บ้านหมอ
อ.แก่งคอย
อ.หนองแค
อ.วังม่วง
อ.หนองแซง
อ.วิหารแดง
อ.เสาไห้
อ.พระพุทธบาท
อ.มวกเหล็ก
อ.มวกเหล็ก
อ.หนองโดน
อ.ดอนพุด
อ.วังม่วง
อ.พระพุทธบาท
อ.พระพุทธบาท
อ.เมือง

ผู้รับผิดชอบ
พิษณุ
พิษณุ
จิตรลดา
ก.ยุทธศาสตร์
ก.อารักขาพืช
ก.อารักขาพืช
ประภาพร
วรรณศักดิ์
ก.อารักขาพืช
ประภาพร
ก.อารักขาพืช
ก.อารักขาพืช
วรรณศักดิ์
ก.พัฒนา
เกษตรกร
ก.อารักขาพืช
ก.พัฒนาการผลิต
ก.ยุทธศาสตร์
ก.อารักขาพืช
ก.อารักขาพืช
ก.พัฒนาการผลิต
ก.พัฒนาการผลิต
ก.ยุทธศาสตร์
ก.อารักขาพืช
ก.พัฒนาการผลิต
คณะนิเทศทีม 1
คณะนิเทศทีม 2
คณะนิเทศทีม 3
คณะนิเทศทีม 4
ก.อารักขาพืช
คณะนิเทศทีม 1
คณะนิเทศทีม 2
คณะนิเทศทีม 3
คณะนิเทศทีม 4
ก.อารักขาพืช
คณะนิเทศทีม 1
คณะนิเทศทีม 2
คณะนิเทศทีม 3
คณะนิเทศทีม 4
ก.อารักขาพืช
จังหวัด
คณะนิเทศทีม 1

/วัน เดือน ปี....
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วัน เดือน ปี

กิจกรรม
2. อบรมโครงการส่งเสริมและขยายผลการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนฯ
27 พฤศจิกายน 60 1. ติดตามการดาเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V)
2. อบรมโครงการส่งเสริมและขยายผลการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนฯ
28 พฤศจิกายน 60 1. อบรมโครงการส่งเสริมและขยายผลการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนฯ
2. อบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักฯ
29 พฤศจิกายน 60 ประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีประจาเดือนพฤศจิกายน
30 พฤศจิกายน 60 ประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือนพฤศจิกายน

มติที่ประชุม

สถานที่
อ.เฉลิมฯ
อ.ดอนพุด
อ.หนองแซง
อ.วิหารแดง
อ.เมือง
ห้องประชุม สนง.กษจ.
สบ
ห้องประชุม สนง.กษจ.
สบ

ผู้รับผิดชอบ
ก.อารักขาพืช
ก.ยุทธศาสตร์
ก.อารักขาพืช
ก.อารักขาพืช
ก.พัฒนาการผลิต
กฤษฎา
กฤษฎา

รับทราบ

๔.๑.4 การเผยแพร่ข่าว
สานักงานเกษตรอาเภอ ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ และเว็บไซต์ ประจาเดือนตุลาคม ๒๕60
มีการรายงานข้อมูลการจัดทาข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ จานวน 1๓ อาเภอ
๑) สานักงานอาเภอดาเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมการเกษตรผ่านสื่อออนไลน์ รวม 157
ข่าว
๒) สานักงานอาเภอดาเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมการเกษตรผ่านสื่อมวลชน รวม 39 ข่าว
ตัดยอด ณ วันที่ ๒5 ตุลาคม ๒๕60
อาเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์ผา่ น

ข่าวประชาสัมพันธ์ผา่ น
สื่อมวลชน

หมายเหตุ

สื่อออนไลน์
(website,line,facebook)

(วิทยุ/หนังสือพิมพ์/โทรทัศน์)

พระพุทธบาท

5

1

วิหารแดง

12

1

แก่งคอย

16

2

เสาไห้

17

2

เมืองสระบุรี

16

2

PTV เคเบิ้ล สระบุรี

บ้านหมอ

5

17

วิทยุคลื่นความถี่ ๑๐๐.๒๕ MHz.

หนองโดน

14

3

มวกเหล็ก

10

2

หนองแซง

8

1

ดอนพุด

8

1

เฉลิมฯ

9

2

วังม่วง

18

2

หนองแค

19

3

รวม

157

39

มติที่ประชุม

รับทราบ

เคเบิ้ลแก่งคอย,เคเบิ้ลสระบุรี

วิทยุชุมชนคลื่น 105.0 MHz.

/มติที่ประชุม...
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๔.๑.5 รายงานผลคะแนนตามระบบการจัดส่งรายงานของสานักงานเกษตรอาเภอ
ประจำเดือนตุลำคม ๒๕60 (ตัดยอดข้อมูลวันที่ ๒5 ตุลำคม ๒๕60)

มติที่ประชุม

รับทราบ
/4.1.6 เป้าหมาย...
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4.1.6 เป้าหมายการขึ้นทะเบียนและวาดแปลง ปี 2561 รายไตรมาส จังหวัดสระบุรี
เป้าหมายรวม
ขึน้ ทะเบียน
จังหวัด/อาเภอ

เกษตรกร/
ปรับปรุง
ทะเบียน
เกษตรกร

ไตรมาส 1

การจัดทาผัง
แปลง
เกษตรกรรม

ขึน้ ทะเบียน
ปรับปรุงปี

เกษตรกร/

2561

ปรับปรุง
ทะเบียน

(วาดแปลง)

เกษตรกร

ไตรมาส 2

ไตรมาส4

ไตรมาส 3

การ

ขึน้

ขึน้

ขึน้

จัดทาผัง

ทะเบียน

การจัดทา

ทะเบียน

การจัดทา

ทะเบียน

การจัดทา

แปลง

เกษตรกร/

ผังแปลง

เกษตรกร/

ผังแปลง

เกษตรกร/

ผังแปลง

เกษตรกร ปรับปรุง เกษตรกรรม ปรับปรุง เกษตรกรรม

ปรับปรุง เกษตรกรรม

รม (วาด

ทะเบียน (วาดแปลง) ทะเบียน

ทะเบียน

แปลง)

เกษตรกร

(วาดแปลง)

เกษตรกร

(วาดแปลง)

เกษตรกร

สระบุรี

20,000

16,000

2,348

4,000

3,200

2,000

1,600

7,000

5,600

7,000

5,600

เมืองสระบุรี

1,100

1,043

69

220

209

110

104

385

365

385

365

แก่งคอย

2,800

2,003

357

560

401

280

200

980

701

980

701

หนองแค

2,340

1,505

132

468

301

234

151

819

527

819

527

วิหารเดง

1,100

906

181

220

181

110

91

385

317

385

317

หนองแซง

1,160

1,120

134

232

224

116

112

406

392

406

392

บ้านหมอ

1,800

1,521

75

360

304

180

152

630

532

630

532

ดอนพุด

700

648

5

140

130

70

65

245

227

245

227

หนองโดน

1,000

1,318

12

200

264

100

132

350

461

350

461

พระพุทธบาท

1,600

990

176

320

198

160

99

560

347

560

347

เสาไห้

1,400

1,535

253

280

307

140

154

490

537

490

537

มวกเหล็ก

2,800

1,645

825

560

329

280

165

980

576

980

576

วังม่วง

1,000

753

47

200

151

100

75

350

264

350

264

เฉลิมพระเกียรติ

1,200

1,013

82

240

203

120

101

420

355

420

355

มติที่ประชุม รับทราบ
/4.1.7 ข้อมูล...
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4.1.7 ข้อมูลเอกภาพ จากการประชุมคณะทางานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคกลาง
ข้อมูลการผลิตข้าวนาปรัง ปี 2560
ตารางข้าวนาปรัง : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รายอาเภอ ปี 2560 ที่ความชื้น 15%
เนือ้ ทีเ่ พำะปลูก (ไร่)
เนือ้ ทีเ่ ก็บเกี่ยว
ผลผลิต(กิโลกรัม)
2559
2560
%
2559
2560
%
2559 2560
%
สระบุรี
19,677 125,508 538 19,050 124,534 554 11,662 80,585 591
เมืองสระบุรี
455
903
98
443
903 104
263
575 119
แก่งคอย
1,117
2,809 151
938
2,794 198
584 1,869 220
บ้านหมอ
450 32,976 7,228
399 32,864 8,137
237 21,362 8,914
พระพุทธบาท
427
571
34
427
570
33
266
366
38
วิหารแดง
364
1,852 409
342
1,835 437
189 1,039 450
เสาไห้
357
2,369 564
347
2,358 580
201 1,455 624
หนองแค
11,991 27,710 131 11,886 27,636 133 7,429 17,936 141
หนองแซง
128
3,489 2,626
128
3,414 2,567
75 2,164 2,785
หนองโดน
2,380 33,979 1,328 2,300 33,920 1,375 1,371 22,116 1,513
ดอนพุด
2,008 18,338 813 1,840 17,730 864 1,047 11,365 985
เฉลิมพระเกียรติ
512
510
338
จังหวัด/อำเภอ

ผลผลิตต่อไร่(กิโลกรัม)
2559 2560 %
612 647 5.72
594 637 7.24
623 669 7.38
594 650 9.43
623 642 3.05
553 566 2.35
579 617 6.56
625 649 3.84
586 634 8.19
596 652 9.40
569 641 12.65
- 663
-

หมายเหตุ : เนื้อทีเ่ พาะปลูกและผลผลิตเพิม่ ขึน้ ทุกอาเภอ เนื่องจากมีปริมาณน้าฝนทานามากกว่าปี 2559

ข้อมูลการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 และรุ่น 2 ปีเพาะปลูก 2559/2560
ตารางข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รายอาเภอ
ปีเพาะปลูก 2559/2560 ที่ความชื้น 14.5%
เนือ้ ทีเ่ พำะปลูก (ไร่)
เนือ้ ทีเ่ ก็บเกี่ยว
ผลผลิต(กิโลกรัม)
2559
2560
%
2559
2560
%
2559
2560
%
สระบุรี
178,711 182,165 1.93 140,318 182,150 29.81 105,745 142,874 35.11
เมืองสระบุรี
30
81 170
30
81 170.00
22
59 168.18
แก่งคอย
18,324 20,792 13.47 17,090 20,792 21.66 13,023 16,218 24.53
บ้านหมอ
3,233
3,200 - 1.02
3,233
3,200 - 1.02
2,043
2,435 19.19
พระพุทธบาท
51,126 46,782 - 8.50 21,765 46,782 114.94 15,127 35,554 135.04
มวกเหล็ก
72,138 77,637 7.62 68,437 77,637 13.44 54,271 61,721 13.73
วิหารแดง
472
61 - 87.08
472
61 - 87.08
287
41 - 85.71
เสาไห้
5,123
5,640 10.09
5,123
5,635
9.99
3,243
3,956 21.99
หนองโดน
4,747
3,338 - 29.68
3,323
3,338
0.45
2,233
2,520 12.85
วังม่วง
8,800
9,730 10.57
8,800
9,720 10.45
7,040
8,894 26.34
เฉลิมพระเกียรติ
14718 14904 1.26
12045 14904 23.74
8456 11476 35.71
จังหวัด/อำเภอ

ผลผลิตต่อไร่(กิโลกรัม)
2559 2560 %
754 784 3.98
733 728 - 0.68
762 780 2.36
632 761 20.41
695 760 9.35
793 795 0.25
608 672 10.53
633 702 10.90
672 755 12.35
800 915 14.38
702 770 9.69

หมายเหตุ : เนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น เนื่องจากอาเภอแก่งคอยปลูกแทนมันสาปะหลังและอ้อยโรงงาน อาเภอเสาไห้ปลูกแทนข้าว
อาเภอมวกเหล็กและอาเภอวังม่วงปลูกแทนอ้อยโรงงาน ยกเว้นอาเภอพระพุทธบาทและอาเภอหนองโดน เนื้อที่เพาะปลูกลดลง
เนื่องจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีเพาะปลูก 2558/59 ปลูก 2 รอบ และอาเภอวิหารแดง ฝนมาล่าช้ากว่าปกติ เกษตรกรจึงไม่
สามารถปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณน้าฝนเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

/ตาราง...
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ตารางข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รายอาเภอ ปีเพาะปลูก
2559/2560 ที่ความชื้น 14.5%
จังหวัด/อำเภอ
สระบุรี
บ้านหมอ
พระพุทธบาท
เสาไห้
เฉลิมพระเกียรติ

เนือ้ ทีเ่ พำะปลูก (ไร่)
2559
2560
%
981 1,776 81.04
630 1,205 91.27
351
300 - 14.53
150
121
-

เนือ้ ทีเ่ ก็บเกี่ยว
2559
2560
981 1,776
630 1,205
351
300 150
121

%
81.04
91.27
14.53
-

ผลผลิต(กิโลกรัม)
2559
2560
%
799 1,451 81.60
483
975 101.86
316
275 - 12.97
105
96
-

ผลผลิตต่อไร่(กิโลกรัม)
2559 2560 %
814 817 0.37
767 809 5.48
900 917 1.89
- 700
- 793
-

ข้อมูลการผลิตมันสาปะหลังโรงงาน ปี 2560
ตารางข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รายอาเภอ ปีเพาะปลูก
2559/2560 ที่ความชื้น 14.5%
เนือ้ ทีเ่ พำะปลูก (ไร่)
เนือ้ ทีเ่ ก็บเกี่ยว
ผลผลิต(กิโลกรัม)
2559 2560
%
2559 2560
%
2559
2560
%
สระบุรี
43,221 46,402
7.36 42,198 45,378 7.54 130,894 139,998 6.96
เมืองสระบุรี
73
66 - 9.59
73
66 - 9.59
188
168 - 10.64
แก่งคอย
8,899 8,690 - 2.35 8,386 8,177 - 2.49 24,714 23,860 - 3.46
พระพุทธบาท 2,276 2,499
9.80 2,264 2,487 9.85
6,860
7,461 8.76
มวกเหล็ก
24,579 26,337
7.15 24,222 25,980 7.26 73,950 78,512 6.17
วิหารแดง
1,117
997 - 10.74 1,080
960 - 11.11
3,475
3,059 - 11.97
เสาไห้
60
60
60
59 - 1.67
192
187 - 2.60
วังม่วง
4,293 6,880 60.26 4,228 6,815 61.19 14,963 23,880 59.59
เฉลิมพระเกียรติ 1,924
873 - 54.63 1,885
834 - 55.76
6,552
2,871 - 56.18
จังหวัด/อำเภอ

ผลผลิตต่อไร่(กิโลกรัม)
2559 2560 %
754 784 3.98
733 728 - 0.68
762 780 2.36
695 760 9.35
793 795 0.25
608 672 10.53
633 702 10.90
800 915 14.38
702 770 9.69

หมายเหตุ : เนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น เนื่องจากอาเภอมวกเหล็กและวังม่วง ปลูกแทนอ้อยโรงงาน ในส่วนของอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
เนื้อที่เพาะปลูกลดลง เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชอายุสั้นเพิ่มมากขึ้น

มติที่ประชุม

รับทราบ
4.1.8 ประเด็นการติดตามนิเทศงาน ประจาเดือนพฤศจิกายน 2560
1. การดาเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System
2. การดาเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
3. ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่
4. บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri map)
5. งานสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน
6. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการวาดแปลง
7. ติดตามการดาเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ
8. การบริหารสานักงาน
/4.1.9 การ...
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4.1.9 การติดตามการดาเนินงานโครงการ 9101
- อาเภอที่ยังไม่ส่งเอกสารตามแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด (บช.07 – 12), หลักฐานการจ่ายเงินรวมถึง
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้ทาการตรวจสอบให้
เรียบร้อยครบถ้วน ก่อนนาส่งสานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
- อาเภอที่ส่งเอกสารตามแบบที่ กรมตรวจบั ญ ชีสหกรณ์ กาหนด (บช.07 – 12), หลักฐานการจ่ายเงิน รวมถึง
เอกสารอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) มาที่สานักงานเกษตร
จังหวัดสระบุรีแล้ว จังหวัดจะทาการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารต่อไป
- กาหนดส่งภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.๒ เรื่องแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
นายปรีชา พุทธิโชติ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
4.2.1 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561
เป้าหมายพืน้ ที่
1.1 พื้นที่จังหวัดสระบุรี จานวน 3,000 ไร่โดยปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืช ที่หลากหลายตาม
ความต้องการของชาวนา ยกเว้น หญ้าเลี้ยงสัตว์ อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชปุ๋ยสด ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผลไม้ยืน
ต้น และพืชที่มีอายุเก็บเกี่ยวมากกว่า 120 วัน ภายใต้เงื่อนไขของข้อมูลทางวิชาการ ความเป็นไปได้ในการผลิต
และความต้องการของตลาด โดยพื้นที่ดังกล่าว ต้องไม่ทาการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน
2560 ถึง 30 เมษายน 2561 ยกเว้น พื้นที่รับน้าที่มีประกาศให้ทานาปีเร็วขึ้น และชาวนาสามารถเลือกช่วง
ระยะเวลาปลูกพืชหลากหลายได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์2561
1.2 เป้าหมายการสนับสนุน กรมส่งเสริมการเกษตร จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ชาวนาปรับเปลี่ยนการปลูก
ข้าวไปปลูกพืช ที่หลากหลาย ไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่
ระยะเวลาดาเนินการ
1.3 ระยะเวลาปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่
30 เมษายน 2561
1.4 ระยะเวลาดาเนินกิจกรรม เดือนตุลาคม 2560 -มิถุนายน 2561
4.2.2 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2560/61
ด้านการตลาด
ด้ วยคณะรั ฐ มนตรี ได้ ป ระชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 19 กั น ยายน 2560 และมี ม ติ อ นุ มั ติ ในหลั ก การ
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2560/61 ด้านการตลาด จานวน 3
โครงการ ดังนี้
(1) โครงการสิ น เชื่ อ เพื่ อ รวบรวมข้ า วและสร้า งมู ล ค่ า เพิ่ ม โดยสถาบั น เกษตรกร ปี ก ารผลิ ต
2560/61
(2) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2560/61
/(3) โครง...
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(3) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปี 2560/61
4.2.3. โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ปี 2561
4.2.4. การประสานงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปเข้าสู่ “ประเทศไทย 4.0”
4.2.5. โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร ปี 2561
- ขอให้อาเภอเป้าหมายแจ้งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯเข้าร่วมอบรมตามแผนการอบรมดังนี้
ที่

วัน/เดือน/ปี

อาเภอเป้าหมาย

จานวนเกษตรกร
(คน)
1. 14 พ.ย. 60 แก่งคอย
20
มวกเหล็ก
20
เฉลิมพระเกียรติฯ
10

เวลา (น.)

2. 15 พ.ย. 60 เมืองสระบุรี
หนองโดน
เสาไห้

20
20
10

09.00

100 คน

-

รวม 2 วัน

6 อาเภอ

09.00

สถานที่
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.)
อาเภอแก่งคอย
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.)
อาเภอเมืองสระบุรี
-

4.2.6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ ปีงบประมาณ2561
- ขอให้อาเภอเป้าหมายแจ้งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯเข้าร่วมอบรมตามแผนการอบรมดังนี้
ที่ วัน/เดือน/ปี อาเภอเป้าหมาย จานวนเกษตรกร
เวลา (น.)
สถานที่
(คน)
1. 27 พ.ย. 60 เมืองสระบุรี
20
09.00
ฟาร์มสมเกียรติผักอร่อย
มวกเหล็ก
20
ตาบลโคกสว่าง
พระพุทธบาท
20
อาเภอเมืองสระบุรี
วิหารแดง
20
จังหวัดสระบุรี
หนองแซง
20
รวม 2 วัน
5 อาเภอ
100 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

/4.3 เรื่อง...
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๔.๓ เรื่องแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นางถาวร ภู่ขาว หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
4.3.1 โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย
กิจกรรม ดังนี้
1 สนับสนุนกลไกการดาเนินงานตาม พ.ร.บ.ฯ
- ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด จานวน 2 ครั้ง
2 ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
1) ประเมินศักยภาพและจัดทาแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน จานวน 260 ราย
- ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นต้น
1) อบรมด้านการพัฒนาสินค้าแปรรูปเกษตรขั้นต้น จานวน 10 ราย
2) สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในการเพิ่มมูลค่าสินค้าแปรรูปเกษตรขั้นต้น จานวน 1 แห่ง
- ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
1) เพิ่มทักษะสมาชิกวิสาหกิจชุมชนหรือเกษตรกรด้านบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร จานวน 10 ราย
- พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่
1) อบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ จานวน 130 ราย
3 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน
- คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น
1) คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด จานวน 1 ครั้ง
- พัฒนาวิสาหกิจชุมชนดีเด่นเป็นแหล่งเรียนรู้
1) จัดทาชุดองค์ความรู้เพื่อขยายผลวิสาหกิจชุมชน จานวน 1 ชุด
4 สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
- สนับสนุนวัสดุสานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุม
จานวน 13 อาเภอ
4.3.2 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป
กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป ดังนี้
1 พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตร
- พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปร
รูป จานวน 20 ราย
- จัดทาผลิตภัณฑ์ แปรรูปวิสาหกิจชุมชน เช่น ปรับปรุงสถานที่ผลิต/กระบวนการ
ผลิต/สุขลักษณะอนามัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ออกแบบและจัดทาบรรจุภัณฑ์
หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ จานวน 2 แห่ง
- ตรวจประเมิ น และขอเครื่ อ งหมายรับ รองคุ ณ ภาพมาตรฐานการผลิ ต และ
ผลิตภัณฑ์ จานวน 1 ครั้ง
/4.3.3 โครงการ...
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4.3.3 โครงการอาสาสมัครเกษตร ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
1 ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด จานวน 2 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด จานวน 2 ครั้ง
2 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตร
- อบรมถ่ ายทอดความรู้เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะอาสาสมั ครเกษตรหมู่ บ้ าน (อกม.)
ต้นแบบ ระดับจังหวัด โดยคัดเลือกจากอาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ทั้ง 13 อาเภอๆ
ละ 4 คน ที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติการเป็น Smart Farmer รวมจานวน 52 ราย
- จั ด ท าเวที ถ่ า ยทอดความรู้ ก ารจั ด ท าแผนการผลิ ต รายบุ ค คล (IFPP) แก่
อาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ทั้ง 13 อาเภอๆ ละ 20 คน รวมจานวน 260 ราย ที่ผ่าน
การประเมินคุณสมบัติการเป็น Smart Farmer (อาเภอดาเนินการ)
4.3.4 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3 ก) ประกอบด้วยกิจกรรม
ดังนี้
1 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
- ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง
1) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart
Group จานวน 4 กลุ่มๆ ละ 20 ราย รวมเป็น 80 ราย (กลุ่มอาชีพฯ เป้าหมายอยู่ระหว่างการพิจารณา)
2) สัมมนาเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรระดับจังหวัด คัดเลือกจาก
ตัวแทนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่ผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒ นากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
สู่ Smart Group 4 กลุ่มๆ ละ 10 ราย รวมเป็นจานวน 40 ราย ระยะเวลา 1 วัน
2 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
- ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
1) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group
จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group ให้แก่ผู้นากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ทั้ง 13
อาเภอๆ ละ 13 ราย รวมเป็น 169 ราย จานวน 1 วัน โดยให้ความรู้และสนับสนุนให้แม่บ้านเกษตรกรพัฒนา
บทบาทในการบริหารจัดการบ้านเรือน การเก็บออม การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ การรักษาสิ่งแวดล้อม
และการบริหารจัดการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเป็น Smart Group
2) อบรมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้เป็นจุดเรียนรู้ต้นแบบด้าน
การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและเคหกิจเกษตร โดยคัดเลือกบุคคลเป้าหมายที่ผ่านกระบวนการพัฒนา (ตามข้อ 1)
จานวน 20 ราย
3) สนั บ สนุ น การด าเนิ น กิ จ กรรมตามแผนเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพกลุ่ ม แม่ บ้ า น
เกษตรกร จานวน 2 กลุ่ม (กลุ่มแม่บ้านฯ เป้าหมายอยู่ระหว่างการพิจารณา)
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3 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร
- เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและปลูกฝังค่านิยมการทาการเกษตรให้กับเด็กและเยาวชน
1) จัดกระบวนการเรียนรู้และสร้างทัศนคติ ค่านิยมการทาการเกษตรให้กับ
เด็กและเยาวชนที่อยู่ใน/นอกโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาผ่านกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร
- อบรมถ่ ายทอดความรู้ และฝึกทั กษะกระบวนการกลุ่ มยุ วเกษตรกร
จานวน 45 ราย
- สนับสนุนวัสดุเพื่อพัฒนาทักษะและฝึกอบรมตามแผนพัฒนา
กลุ่มยุวเกษตรกร จานวน 3 กลุ่ม
4.3.5 โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
1 ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน
- จัดทาเวทีชุมชนสร้างกระบวนการเรียนรู้ ประเมินสถานการณ์ เพื่อวิเคราะห์
พื้นที่ และจัดทาแผนความต้องการเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร จานวน 1 กลุ่มๆ ละ 30 ราย (กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรเป้าหมายอยู่ระหว่างการพิจารณา)
- อบรมถ่ายทอดความรู้เคหะกิจเกษตร เทคโนโลยีการผลิตอาหารปลอดภัย
ส่งเสริมการปลูกพืช และการถนอมอาหาร เพื่อบริโภคในครัวเรือนและชุมชน จานวน 30 ราย (ตามข้อ 1.)
- จัดทากิจกรรมสร้างแหล่งอาหาร สนับสนุนปัจจัยการผลิต จานวน 1 จุด
4.3.6 โครงการตลาดเกษตรกร ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
1 พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร
- อบรมเกษตรกรผู้จาหน่ายสินค้าเกษตรในตลาดเกษตรกร 3 หลักสูตร จานวน 15
ราย

2 พัฒนาตลาดเกษตรกร จานวน 1 ครั้ง
3 สร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร
- สัมมนาสร้างเครือข่ายตลาดเกษตรกร จานวน 24 ราย
4.3.7 โครงการพั ฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อ ง (Smart Farmer) ประกอบด้วยกิจกรรม
ดังนี้
1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
- เตรียมความพร้อมของเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อเข้าสู่ภาคเกษตร
1) อบรมหลั กสู ตรพั ฒ นาเกษตรกรรุ่ น ใหม่ ให้ เป็ น Young Smart Farmer
จานวน 35 ราย
- พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
1) พัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
- เวที ป ระเมิ น วิ เ คราะห์ จั ด ท าแผนพั ฒ นาศั ก ยภาพ
รายบุคคล แผนพัฒนาการผลิตและค้นหา Smart Farmer
ต้นแบบ จานวน 203 ราย
- ส่งเสริมการรวมกลุ่ม Smart Farmer จานวน 1 กลุ่ม
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2) สร้างเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบ จานวน 65 ราย
4.๔ เรื่องแจ้งจากกลุ่มอารักขาพืช
นายธารง พันธุตะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
4.4.1 สถานการณ์ระบาดศัตรูพืช
1) สถานการณ์ศัตรูมันสาปะหลัง
จังหวัดสระบุรี มีพื้นที่ปลูกมันสาปะหลัง จานวน 49,361 ไร่ 1,653 ราย
7 อาเภอ (ตัดยอด 25 ตุลาคม 2560) ไม่พบการระบาดของศัตรูมันสาปะหลังในจังหวัดสระบุรี
2) สถานการณ์ศัตรูข้าว
จังหวัดสระบุ รี มีพื้น ที่ปลูก ข้าว จานวน 197,303 ไร่ 9,214 ราย 10
อาเภอ (ตัดยอด 25 ตุลาคม 2560) พบการระบาดของโรคเมล็ดด่างและโรคดอกกระถิน ซึ่งเกิดจากเชื้อราใน
พื้นที่ ม.7 ต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี เนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ จึงขอให้สานักงานเกษตรอาเภอแจ้งเตือนเกษตรกผู้
ปลูกข้าวให้เฝ้าระวังการระบาดของโรคเมล็ดด่าง และโรคดอกกระถิน เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกความชื้นในอากาศสูง
เหมาะต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเมล็ดด่าง และโรคดอกกระถิน
3) สถานการณ์ศัตรูมะพร้าว
จังหวัดสระบุรี มีพื้นที่ปลูกมะพร้าว จานวน 1,215 ไร่ 373 ราย 9 อาเภอ
(ตัดยอด 25 ตุลาคม 2560)
4.4.2 การดาเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
1) โครงการส่งเสริมและขยายผลการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิตทาง
การเกษตร จังหวัดสระบุรี ตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 กิจกรรมจัดอบรมพัฒนาความรู้แลพเพิ่มศักยภาพการดาเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จานวน 260 ราย (เกษตรกร จานวน 20 รายต่อ
ศูนย์ ศูนย์ จานวน 13 ศูนย์) โดยมีกาหนดการจัดอบรมดังนี้
เป้าหมาย
ลาดับ
อาเภอ
ชือ่ ศดปช.
พืชหลัก
เกษตรกร
วัน เดือน ปี
1 หนองแค
ศดปช.หนองปลิง
ข้าว
20
14 พฤศจิกายน 2560
2 บ้านหมอ
ศดปช.บางโขมด
ข้าว
20
20 พฤศจิกายน 2560
3 พระพุทธบาท
ศดปช.หนองแก
ข้าว
20
21 พฤศจิกายน 2560
4 วังม่วง
ศดปช.แสลงพัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
20
22 พฤศจิกายน 2560
5 มวกเหล็ก
ศดปช.ซับสนุ่น
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
20
23 พฤศจิกายน 2560
6 เฉลิมพระเกียรติ ศดปช.ผึ้งรวง
ข้าว
20
24 พฤศจิกายน 2560
7 หนองแซง
ศดปช.โคกสะอาด
ข้าว
20
27 พฤศจิกายน 2560
8 วิหารแดง
ศดปช.เจริญธรรม
ข้าว
20
28 พฤศจิกายน 2560
9 เสาไห้
ศดปช.เมืองเก่า
ข้าว
20
6 ธันวาคม 2560
10 เมืองสระบุรี
ศดปช.หนองยาว
ข้าว
20
7 ธันวาคม 2560
11 ดอนพุด
ศดปช.บ้านหลวง
ข้าว
20
8 ธันวาคม 2560
12 หนองโดน
ศดปช.หนองโดน
ข้าว
20
13 ธันวาคม 2560
13 แก่งคอย
ศดปช.ตาลเดี่ยว
ข้าว
20
14 ธันวาคม 2560
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2) การดาเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) ประจาปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน) เพื่อให้การ
ดาเนินงานโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์จึงขอให้สานักงานเกษตรอาเภอประเมินการพัฒนาศูนย์จัดการดิน
ปุ๋ยชุมชนในการจัดระดับการพัฒนาการดาเนินงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาศูนย์ฯ โดยใช้
หลักเกณฑ์การประเมินอิเล็คทรอนิกส์ : saraburi@doae.go.th ภายในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
3) การดาเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าจาก
ผักตบชวาโครงการงบประมาณกลุ่มจังหวัด ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรม
โครงการดาเนินงานในสองลักษณะ คือ การจัดฝึกอบรมและการก่อสร้างโรงเก็บปุ๋ย ขนาด 6 x 10 เมตร พร้อม
การดาเนินกิจกรรมผลิตปุ๋ยหมักจากผักตบชวาโดยมีเกษตรกรเป้าหมายจุดละ 140 ราย ดังนี้
จุดที่ 1 ตาบลม่วงงาม อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
จุดที่ 2 ตาบลห้วยขมิ้น อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

มติ ที่ประชุม

รับทราบ
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๔.๕ เรื่องแจ้งจากฝ่ายบริหารทั่วไป
นางจรัสศรี ดีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
1. คาสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 929/2560 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
นายพิ ชัย วงษ์ บั ว งาม ต าแหน่ งเกษตรจัง หวัด (ผู้อ านวยการเฉพาะด้ านวิช าการส่ง เสริม การเกษตร)
อานวยการสูง สานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ย้ายไปตาแหน่งเกษตรจังหวัด (ผู้อานวยการเฉพาะด้าน
วิชาการส่งเสริมการเกษตร) อานวยการสูง สานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
2. ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้า
รับการประเมินผลงานเพื่อดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ จานวน 37 ตาแหน่ง
จังหวัดสระบุรี 1 ตาแหน่งคือ นายภูอภิสิทธิ์ พุทริ้ว ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช จัง หวัดชัยนาท สานัก งานส่งเสริมและพัฒ นาการ
เกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ตาแหน่งที่ได้รับคัดเลือก หัวหน้ากลุ่ม (นักวิ ชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญ
การพิเศษ) ตาแหน่งเลขที่ 9398 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
3. คาสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 991/2560 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เรื่องเลื่อนข้าราชการจังหวัด
สระบุรี จานวน 3 ราย
1) นายนิ ธิศ บุญ ส่ง ตาแหน่ง นักวิ ชาการส่ง เสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ สานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เลื่อนระดับตาแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญ
การ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
2) น.ส.กมลรัตน์ จันกง ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สานักงานเกษตร
อาเภอบ้านหมอ เลื่อนระดับตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ สานักงานเกษตรอาเภอ
บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
3) นายสุรพงษ์ โรจนกุล ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สานักงานเกษตร
อาเภอเสาไห้ เลื่อนระดับตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ สานักงานเกษตรอาเภอเสา
ไห้ จังหวัดสระบุรี
- คาสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรเรื่องจ้างพนักงานราชการ
1. นายธรรมรงค์ กันทัด ตาแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สานักงานเกษตรอาเภอแก่งคอย
2. นายชาญณรงค์ วันพุด ตาแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สานักงานเกษตรอาเภอบ้านหมอ
3. น.ส.มณฑิญา ปิ่นแก้ว ธุรการ สนง.เกษตรอาเภอหนองแซงดอน ไปปฏิบัติราชการ สนง.เกษตรอาเภอ
ดอนพุด
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
1. กฐินพระราชทาน กรมส่งเสริมการเกษตร ณ วัดไตรธรรมาราม 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.
ยอดบริจาครวมทั้งสิ้น 48,600 บาท โดยในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ตัวแทนสนง.เกษตรจังหวัดสระบุรีและ
สนง.เกษตรอาเภอเดินทางไปร่วมงานทอดกฐินพระราชทาน กรมส่งเสริมการเกษตร ณ วัดไตรธรรมารามจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี
2. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 มีประชุมผู้บริหารผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ จากสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนให้
เกษตรอาเภอร่วมรับฟังการประชุมผ่านผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยจะเข้ามาร่วมรับฟังที่สานักงานเกษตรจังหวัด
สระบุรี หรือเข้าร่วมรับฟังที่สานักงานเกษตรอาเภอก็ได้
3. จากมติ ครม. ในเรื่องประหยัดพลังงาน ในหน่วยงานราชการ ในการประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดและ
เกษตรอาเภอ จะแจกเฉพาะวาระการประชุม รายงานการประชุมจะอัพโหลดไฟล์ในเว็บไซต์สานักงานเกษตร
จังหวัดสระบุรี โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม 12.00 น.

