รายงานการประชุมสานักงานเกษตรอาเภอประจาเดือน
ครัง้ ที่ 7/2562
วันที่ 11 เมษายน 2562
ณ อาคารหน่ วยปฏิบัตกิ ารเครือข่ ายปาล์ มนา้ มัน (สานักงานเกษตรอาเภอท่ าฉาง จ.สุราษฎร์ ธานี)
-------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายธเรศ ไข่มกุ ข์ เกษตรอาเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนเกษตรอาเภอท่าฉาง ประธาน
2. นายสาวิตร ชุมจินดา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
3. น.ส.มลฤดี สวัสดี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
4. น.ส.ชิตชนก มาลาวิสทุ ธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตั ิการ
5. น.ส.ปฏิมา วอนยิ ้มสกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตั ิการ
6. นายธวัช วรรณดี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
7. นายวินยั วิชิตแย้ ม
พนักงานทัว่ ไป
8. น.ส.เพ็ญศรี เลื่องสุนทร เจ้ าพนักงานธุรการชานาญงาน
เลขานุการ
9. นางจิตรลดา เกื ้อกูลสงค์ เจ้ าพนักงานธุรการ
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
ผู้ไม่ มาประชุม
- ไม่มี
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ก่ อนเข้ าระเบียบวาระการประชุม
ขอน้ อมอัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19 กันยายน 2504 ความว่า
“...การดาเนินชีวิตโดยใช้ วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ
จะต้ องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้ วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยังคิ
้ ด
นาความรู้ไปใช้ ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็ นบุคคลที่เป็ นภัยแก่สงั คมของมนุษย์ ...”
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ระเบียบวาระการประชุมที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
จากประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือน
1.1 แต่ งตัง้ ข้ าราชการระดับกรมฯ
1.1 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม เป็ นรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร, ผู้อานวยการกองแผนงาน,
ผู้อานวยการกองคลัง
1.2 นายชาตรี บุญนาค เป็ นรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร,
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง,
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี,
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
1.2 โครงการ “หน่ วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้ างรอยยิม้ ให้ ประชาชน”
จังหวัดเคลื่อนที่ สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ สร้ างความสุขให้ คนในชาติ ประจาเดือนเมษายน 2562
กาหนดวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ณ โรงเรี ยนคลองราม หมูท่ ี่ 8 บ้ านคลองราม ตาบลปากแพรก
อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
1.3 ข้ อร้ องเรียนเจ้ าหน้ าที่สานักงานเกษตรอาเภอ ให้ บริการไม่ ดี
ขอให้ เกษตรอาเภอพูดคุยทาความเข้ าใจกับเจ้ าหน้ าที่ โดยเฉพาะเจ้ าหน้ าที่บรรจุใหม่ให้ เข้ าใจ
และว่ากล่าวตักเตือนในรายที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ เมื่อมีปัญญา
และหากพบว่ากาลังจะมีปัญหาขอให้ เกษตรอาเภอเข้ ามาพูดคุยกับเกษตรกรดังกล่าวด้ วยตนเอง
และขอให้ นาส่งรายงานการประชุมประจาเดือนสานักงานเกษตรอาเภอทุกเดือน
1.4 การใช้ รถยนต์ ราชการ ขอให้ อาเภอพิจารณาการใช้ รถยนต์ ราชการ
โดยเฉพาะการขับรถด้ วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด
และขับรถนอกพื ้นที่โดยไม่ได้ ขออนุญาตไปราชการ
1.5 งบประมาณโครงการแปลงใหญ่
กรมจัดสรรงบประมาณมาให้ 2,081,270 บาท แปลงขนาดเล็ก 24 แปลง ขนาดกลาง 16 แปลง
แปลงขนาดใหญ่ 2 แปลง มีแปลงใหญ่ตามโครงการนาแปลงใหญ่ แยกออกจากงบประมาณแปลงใหญ่ 42
แปลง

จากประชุมหัวหน้ าส่ วนราชการ หัวหน้ าหน่ วยงานรั ฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ผู้อานวยการสถานศึกษา กานัน ผู้ใหญ่ บ้าน
1.6 โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ระหว่างวันที่ 2-16 พฤษภาคม 2562 รวมเป็ นเวลา 15 วัน ณ วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ ธานี
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1.7 กาหนดการจัดโครงการ “ผู้ว่า พบ ผู้นา 2019” จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
แจ้ งให้ เข้ าร่วมรับฟั งนโยบายและทิศทางในการพัฒนาจังหวัดในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น. ณ
หอประชุมโรงเรี ยนกาญจนภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ ธานี อ.ไชยา
1.8 สรุ ปจานวนผู้มาใช้ สิทธิการเลือกตัง้ สส. ของ อ.ท่ าฉาง
จานวนทังสิ
้ ้น 20,342 คน จากผู้มีสิทธิจานวน 26,321 คน คิดเป็ นร้ อยละ 77.28%
1.9 การเตรี ยมการ/การจัดทาแผนป้ องกันและลดอุบัตเิ หตุทางถนนในช่ วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562
จุดตรวจ จานวน 2 จุด
จุดบริการ/จุดอานวยความสะดวก จานวน 5 จุด
ด่านชุมชน จานวน 6 จุด
กาหนดให้ หมูบ่ ้ านตังด่
้ านชุมชน หมูบ่ ้ านละ 1 จุด
กิจกรรมทางศาสนา จานวน 3 จุด
จุดเล่นน ้า จานวน 1 จุด
ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระการประชุมที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั ง้ ที่แล้ ว
ประธาน เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสานักงานฯ ครัง้ ที่ 6/2562 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 6/2562 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562
ระเบียบวาระการประชุมที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ที่แล้ ว
3.1 ผลการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณรายจ่ ายประจาปี พ.ศ.2562
สรุปผลการเงินงบประมาณและผลการเบิกจ่าย ประจาปี 2562 ตัดยอด 25 มีนาคม 2562
อ.ท่าฉาง งบประมาณที่ได้ รับ 730,707 บาท เบิกจ่ายตังแต่
้ ต้นปี 306,427.99 บาท (คิดเป็ นร้ อยละ 41.94)
คงเหลืองบประมาณ 424,279.01 บาท(คิดเป็ นร้ อยละ 58.06)
ค่าใช้ จ่ายฝึ กอบรม
อ.ท่าฉาง งบประมาณที่ได้ รับ 199,975 บาท เบิกจ่ายตังแต่
้ ต้นปี 167,975 บาท (คิดเป็ นร้ อยละ 84)
คงเหลืองบประมาณ 32,000 บาท(คิดเป็ นร้ อยละ 16)
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระการประชุมที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 สรุปผลการขนย้ ายทะลายปาล์ มนา้ มันเพื่อทาปุ๋ยหมัก ณ หน่ วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46
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สานักพัฒนาภาค 4 รอบที่ 5
จานวน 396,190 กิโลกรัม
4.2 โครงการระบบส่ งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562
กิจกรรม การส่งเสริมการบริหารจัดการศัตรูข้าว วันที่ 24 เมษายน 2562 โดยสานักงานเกษตรจังหวัด
กลุม่ อารักขาพืชร่วมกับสานักงานเกษตรอาเภอไชยา มีกิจกรรม 5 ฐาน
ฐานที่ 1 ฐานเรี ยนรู้การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์
ฐานที่ 2 ฐานเรี ยนรู้ระบบนิเวศในนาข้ าว
ฐานที่ 3 ฐานเรี ยนรู้การป้องกันกาจัดศัตรูพืช โดยสารชีวพันธุ์
ฐานที่ 4 ฐานเรี ยนรู้การวิเคราะห์ดนิ และการใส่ปยุ๋
ฐานที่ 5 ฐานเรี ยนรู้อตั ลักษณ์ข้าวหอมไชยา
4.3 โครงการตามตัวชีว้ ัด คง.2 (เพิ่มเติม)
1. โครงการระบบส่งเสริ มการเกษตรแบบแปลงใหญ่
2. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
4.4 โครงการระบบส่ งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
การเพิ่มมูลค่าผลผลิตแปลงใหญ่ การให้ ปยหมั
ุ๋ ก ใช้ วสั ดุเหลือใช้ การปลูกพืชแซม การเลี ้ยงสัตว์เล็ก
การเลี ้ยงปลา กบ การเลี ้ยงผึ ้ง ใช้ ฟางในการหมักเป็ นอาหารสัตว์
มติที่ประชุม แปลงใหญ่ของ ตาบลคลองไทร เลี ้ยงปลาหมอ/ตาบลท่าเคย ระบบน ้า และแปลงสาธิต
4.5 โครงการศูนย์ เรี ยนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ าเกษตร (ศพก.) Field Day
อ. ท่าฉาง วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
4.6 โครงการรวมพลังสร้ างมูลค่ าจากไร่ นาสู่ส่ งิ แวดล้ อมอย่ างยั่งยืน
จัดสรรให้ อาเภอละ 4,000 บาท เป้าหมาย 30 ราย ดาเนินการเสร็จสิ ้นภายใน พฤษภาคม 2562
4.7 โครงการช่ วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา
ไร่ละ 600 บาท ปลูกแทนที่ทานา
4.8 การคัดเลือกแม่ ดีเด่ น
ดาว์นโหลดเอกสารแบบฟอร์ มจาก สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 สงขลา
ส่งเอกสารเข้ าประกวดภายในวันที่ 17 เมษายน 2562
4.9 แบบประเมินผลการปฏิบัตงิ านของข้ าราชการพลเรือน รอบที่ 1 (ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)
ส่งภายในวันที่ 18 เมษายน 2562
ที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระการประชุมที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ผลการปฏิบัติงานเดือนมีนาคม 2562
5 มี.ค.62
7 มี.ค.62
11 มี.ค.62
13 มี.ค.62
14 มี.ค.62
20 มี.ค.62
21 มี.ค.62
26 มี.ค.62
28 มี.ค.62
29 มี.ค.62

ม.10 ต.ท่าเคย
ม.5 ต.ท่าฉาง
สนง.เกษตร อ.ท่าฉาง
ม.10 ต.ท่าเคย
ม.5 ต.ปากฉลุย
ม.3 ต.คลองไทร
ม.5 ต.คลองไทร
ต.คลองไทร ต.ปากฉลุย
ม.2 ต.เสวียด
สนง.เกษตร อ.ท่าฉาง

ร่ วมอบรมถ่ายทอดความรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกสับปะรด

ติดตามผลการดาเนินงานของ ศพก.เครื อข่าย
ประชุมสานักงานเกษตรอาเภอประจาเดือน
ติดตามโครงการตามระบบส่งเสริ มแปลงใหญ่
ติดตาม ศจช.เครื อข่ายต.ปากฉลุย
ติดตามกลุม่ แม่บ้านเกษตรกร
ติดตามศูนย์ดินปุ๋ ยชุมชน
ติดตาม Smart Farmer
ติดตามกลุม่ ปลูกผักปลอดภัย
ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน

5.2 แผนการปฏิบัติงานเดือนเมษายน 2562
1-5 เมษายน62 ม.10 ต.ท่าเคย

ร่วมอบรมถ่ายทอดความรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการปลูกสับปะรด

10 เมษายน62
11 เมษายน62
17เมษายน62
18 เมษายน62
23 เมษายน.62
25 เมษายน.62
26 เมษายน.62
30 เมษายน 62

ติดตามผลการดาเนินงานของ ศพก.เครื อข่าย
ประชุมสานักงานเกษตรอาเภอประจาเดือน
ติดตามโครงการตามระบบส่งเสริ มแปลงใหญ่
ติดตาม ศจช.เครื อข่ายต.ปากฉลุย
ติดตามกลุม่ แม่บ้านเกษตรกร
ติดตามศูนย์ดินปุ๋ ยชุมชน
ติดตาม Smart Farmer
ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน

ที่ประชุม

ม.5 ต.ท่าฉาง
สนง.เกษตร อ.ท่าฉาง
ม.10 ต.ท่าเคย
ม.5 ต.ปากฉลุย
ม.3 ต.คลองไทร
ม.5 ต.คลองไทร
ต.คลองไทร ต.ปากฉลุย
สนง.เกษตร อ.ท่าฉาง

รับทราบ

ระเบียบวาระการประชุมที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 ผู้ท่ มี ีหน้ าที่ตามคาสั่งเวรยามรั กษาสถานที่ราชการ
ขอให้ อยูเ่ วรยามอย่างเคร่งครัดด้ วย
ที่ประชุม
รับทราบ
ปิ ดประชุมเวลา 11.30 น.
(ลงชื่อ) จิตรลดา เกื ้อกูลสงค์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นางจิตรลดา เกื ้อกูลสงค์)
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(ลงชื่อ) เพ็ญศรี เลื่องสุนทร ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(น.ส.เพ็ญศรี เลื่องสุนทร)

