รายงานการประชุมสานักงานเกษตรอาเภอประจาเดือน
ครัง้ ที่ 4/2562
วันที่ 11 มกราคม 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 09.00 น.
ก่ อนเข้ าระเบียบวาระการประชุม
ขอน้ อมอัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25 กรกฎาคม 2506 ความว่า
“...การปิ ดทองหลังพระนัน้ เมื่อถึงคราวจาเป็ นก็ต้องปิ ด ว่าที่จริงแล้ วคนโดยมาก
ไม่คอ่ ยชอบปิ ดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิ ดทองแต่ข้างหน้ า
ไม่มีใครปิ ดทองหลังพระเลย พระจะเป็ นพระที่งามบริบรู ณ์ไม่ได้ ...”
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ระเบียบวาระการประชุมที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ีประชุมทราบ
จากประชุมหัวหน้ าส่ วนราชการ หัวหน้ าหน่ วยงานรั ฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นฯ
1.1 การมอบหนังสือสาคัญ จานวน 4 ท่ าน
1.1.1 นายธรรมรัตน์ ศักดิศ์ รี ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้านฝ่ ายปกครอง
หมูท่ ี่ 3 ตาบลเขาถ่าน
1.1.2 นางสาวกัลยา เจริ ญยิ่ง ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้านฝ่ ายปกครอง
หมูท่ ี่ 3 ตาบลเขาถ่าน
1.1.3 นายบัญชา อินทวิเศษ ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้านฝ่ ายรักษาความสงบ หมูท่ ี่ 1 ตาบลปากฉลุย
1.1.4 นายกมล เซ่งเอี่ยม
ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้านฝ่ ายรักษาความสงบ หมูท่ ี่ 7 ตาบลคลองไทร
1.2 การมอบโล่ รางวัลตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่ น (บ้ านสวย เมืองสุข) ประจาปี 2561
บ้ านท่าน ้าแห้ ง หมูท่ ี่ 4 ตาบลคลองไทร ได้ รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด
1.3 การเตรียมความพร้ อมรับพายุโซนร้ อย “ปาบึก”
ประกาศกรมอุตนุ ิยมวิทยา เรื่ อง พายุ “ปาบึก” (PABUK) ฉบับที่ 7 (5/2562) เมื่อเวลา04.00 น. ของวันที่ 2
มกราคม 2562 พายุโซนร้ อน “ปาบึก” บริเวณทะเลจีนใต้ ตอนล่าง โดยมีศนู ย์กลางอยู่ที่ละติจดู 6.1 องศาเหนือ
ลองติจดู 108.7 องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ ศนู ย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
พายุนี ้กาลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออก ความเร็ว 10 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
คาดว่าจะเคลื่อนผ่านปลายแหลมญวน และเคลื่อนลงอ่าวไทยในช่วงวันที่ 2-3 มกราคม 2562
โดยจะมีผลกระทบต่อภาคใต้ ในช่วงวันที่ 3-5 มกราคม 2562
ทาให้ บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มมากขึ ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
ขอให้ ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากไว้ ด้วย โดยมีผลกระทบดังนี ้
ในช่วงวันที่ 3-4 มกราคม 2562 จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
นครศรี ธรรมราช พัทลุง สงขลา ปั ตตานี ยะลา นราธิววาส กระบี่ ตรัง และสตูล ในช่วงวันที่ 4-5 มกราคม 2562
จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์ ชุมพร สุราษฎร์ ธานี
นครศรี ธรรมราช พัทลุง สงขลา ปั ตตานี ยะลา นราธิวาส กระบี่ ตรัง และสตูล
เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมรับสถานการณ์อาเภอจึงได้ ประชุม กานัน นายกเทศมนตรี ตาบลท่าฉาง
โดยสรุปแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. แจ้ งเตือน ประชาชนให้ เตรี ยมพร้ อมรับสถานการณ์และติดตามข่าวอย่างใกล้ ชิด
พร้ อมเตรี ยมเครื่ องใช้ สว่ นตัวที่จาเป็ น น ้าดื่ม อาหาร ยารักษาโรค เทียนไข ไฟฉาย ให้ พร้ อมใช้
2. ให้ ทกุ หมูบ่ ้ าน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นทุกแห่ง จัดผู้อยูเ่ วรยาม และมิสเตอร์ เตือนภัย
ติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชม. ตังแต่
้ วนั ที่ 2 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป จนกว่าสถานการณ์จะปกติ
3. จัดเตรี ยมเครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการช่วยเหลือ ประชาชน เช่น รถยนต์ เรื อ เครื่ องเลื่อย เชือก ฯลฯ
ให้ พร้ อมใช้
4. กรณีต้องอพยพ
ประชาชนให้ อพยพไปยังจุดพักพิงตามกาหนดในแผนที่ได้ แจกจ่ายไปแล้ วพร้ อมทังก
้ าหนดผู้ประกอบอาหาร
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เครื่ องมือ เครื่ องครัว อาหารให้ พร้ อม
5. การรายงานเหตุ/ประสานงานให้ ใช้ เครื อข่ายตามแผนที่แจกจ่าย
6. แจ้ ง ประชาชนถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดการห้ ามเรื อทุกชนิดออกจากฝั่ง ตังแต่
้ วนั ที่ 3 มกราคม 2562
เวลา 24.00 น. ถึงวันที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. หรื อจนกว่ายกเลิกคาสัง่
7. กรณีเกิดภัย หรื อมีปัญหาใดๆ ให้ แจ้ งนายอาเภอท่าฉาง ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข 081-8675473
หรื อ 063-2088723 หรื อ 063-9041361 ทันที
3.2 ขอเชิญเข้ าร่ วมโครงการ “ผู้ว่า พบผู้นา 2019”
ที่ทาการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ได้ จดั ทาโครงการ “ผู้วา่ พบผู้นา 2019” โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ ผ้ นู าท้ องที่ซงึ่ ประกอบด้ วย กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ได้ มีโอกาสพบปะผู้บริหารผู้บงั คับบัญชาพร้ อมรับทราบแนวนโยบายและทิศทางการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
เพื่อนาไปเป็ นแนวทางและประยุกต์ใช้ ในการแก้ ไขปัญหาความเดือดร้ อนของประชาชนตามบริบทของแต่ละพื ้น
ที่ ในการนี ้จึงขอเชิญกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ ารับฟั งนโยบายและทิศทางในการพัฒนาจังหวัด
จากผู้วา่ ราชการจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ในวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 12.00 น. ณ
หอประชุมโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ ธานี อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ ธานี
3.3 การพิจารณาคัดเลือกกานัน ผู้ใหญ่ บ้าน เข้ ารั บรางวัลประจาปี 2562
อาเภอท่าฉาง ได้ เสนอชื่อ นายอนุสรธ์ อินทรกาเนิด ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ ี่ 1 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง
จ.สุราษฎร์ ธานี เพื่อขอรับรางวัลยอดเยี่ยม ประจาปี 2562
และจังหวัดได้ กาหนดการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ในวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น.
3.4 โครงการ “หน่ วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้ างรอยยิม้ ให้ ประชาชน” จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดบางคราม หมูท่ ี่ 2 ตาบลปากฉลุย อาเภอท่าฉาง
3.5 ร้ องเรี ยนพฤติกรรมผู้ใหญ่ บ้าน
จากเพจชมรม Strong จิตพอเพียงต่อต้ านทุจริ ตจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ได้ เผยแพร่คลิปภาพการยื่นใบสมัครเข้ าร่วมโครงการบรรเทาความเดือดร้ อนของเกษตรกรชาวสวนยางที่
บ้ านห้ วยทรายขาว หมูท่ ี่ 6 ตาบลสาคู อาเภอพระแสง พร้ อมข้ อความ ระบุว่า “คลิปเก็บเงินชาวสวนยางรายละ
500 บาท เข้ าข่ายรับสินบนหรื อไม่” เบื ้องต้ นได้ ตรวจสอบและรับรายงานจากนายธวัชชัย หงส์บนิ
นายอาเภอพระแสงว่า มีการเรี่ ยไรเงินจากเกษตรกรชาวสวนยางในพื ้นที่ หมูท่ ี่ 6 ต.สาคู อ.พระแสง จริง
แต่เป็ นการเรี่ ยไรเงินตามสมัครใจของชาวบ้ าน
เพื่อนามาซ่อมแซมและสร้ างกาแพงศาลาหมูบ่ ้ านที่พงั เสียหายจึงสัง่ ให้ ยตุ กิ ารเรี่ ยไรเงินดังกล่าวและให้ คืนเงินกั
บชาวบ้ านที่ถกู เรี่ ยไร
3.6 อาเภอยิม้ เคลื่อนที่ ประจาเดือนมกราคม 2562
23 มกราคม 2562 ศาลาหมู่บ้านหมูท่ ี่ 4 บ้ านน ้าพุ ต.เขาถ่าน
30 มกราคม 2562 ศาลาหมู่บ้านหมูท่ ี่ 4 บ้ านท่าพิกลุ ต.ท่าฉาง
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3.7 โครงการบูรณาการหน่ วยแพทย์ เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทศิ ถวาย ร.9 และ
สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ ิ
ในวันที่ 18 มกราคม 2562 เปลี่ยนเป็ นสานักสงฆ์คลองวัว ม.4 ต.ท่าเคย กิจกรรมที่จดั ให้ บริ การมี
ตรวจรักษาโรคทัว่ ไป บริการทันตกรรม ให้ คาปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต แนะนาและฝึ กอาชีพ แพทย์แผนไทย
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระการประชุมที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั ง้ ที่แล้ ว
ประธาน เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสานักงานฯ ครัง้ ที่ 3/2562 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 3/2562 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561
ระเบียบวาระการประชุมที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ที่แล้ ว
3.1 ผลการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณรายจ่ ายประจาปี พ.ศ.2562
การเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ในภาพรวม ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น.
สานักงานเกษตรจังหวัดฯ สามารถเบิกจ่ายได้ สงู กว่ามาตรการฯ ร้ อยละ 29.57 เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 32.80
สรุปผลการเงินงบประมาณและผลการเบิกจ่าย ประจาปี 2562 ตัดยอด 25 ธันวาคม 2561
อ.ท่าฉาง งบประมาณที่ได้ รับ 321,111 บาท เบิกจ่ายตังแต่
้ ต้นปี 121,382.12 บาท คงเหลืองบประมาณ
199,728.44 บาท
-ค่าใช้ จา่ ยฝึ กอบรม
อ.ท่าฉาง งบประมาณที่ได้ รับ 186,800 บาท เบิกจ่ายตังแต่
้ ต้นปี 65,100 บาท คงเหลืองบประมาณ 121,700
บาท
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระการประชุมที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจาปี 2562
ดาเนินการในพื ้นที่ อ.บ้ านนาสาร อ.คีรีรัฐนิคม อ.วิภาวดี และ อ.ท่าชนะ เป้าหมายเกษตรกรอาเภอละ 150
ราย
4.2 โครงการศูนย์ เรี ยนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ าเกษตร (ศพก.)
ผลการส่งแผนงาน ศพก. รายอาเภอ แผน COO แผนราย ศพก. แผนอบรม แผนFD ทาเนียบ
บัญชีศนู ย์เครื อข่าย
4.3 โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
4.3.1 โครงการลดพื ้นที่ปลูกยางเพื่อการเกษตรผสมผสาน จ.สุราษฎร์ ธานี
4.3.2 โครงการส่งเสริมการผลิตพืชผักและผลไม้
คุณภาพปลอดภัยจากสารพิษตกค้ างในแปลงส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
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4.3.3 โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพการผลิตปาล์มน ้ามัน
4.4 รายงานแผนผลการปฏิบัตงิ านตามระบบส่ งเสริมการเกษตร (T&V System)
รายงานทุกวันที่ 25 ของเดือน เพื่อประมวลผลรายงานกรมส่งเสริมการเกษตรทุกเดือน
4.5 การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่ น ระดับจังหวัด ปี 2562
จัดส่งรายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่จะเข้ าร่วมการประกวดในระดับจังหวัด ภายในวันที่ 10 มกราคม 2562
เพื่อจะได้ เตรี ยมการประกวดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562
4.6 ผลการขนย้ ายทะลายปาล์ มนา้ มันเพื่อทาปุ๋ยหมัก
ขณะนี ้ได้ ดาเนินการขนย้ ายทะลายปาล์มน ้ามัน รวม 2 รอบ จานวน 1,0003,910 กก.
4.7 โครงการเสริมสร้ างเข้ มแข็งให้ แก่ เกษตรกรชาวสวนปาล์ มนา้ มัน
ยืนยันสิทธิ์เข้ าร่วมโครงการ วันที่ 14-18 มกราคม 2562
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระการประชุมที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ผลการปฏิบัติงานเดือนธันวาคม 2561
4 ธ.ค.61 สนง.เกษตร อ.ท่าฉาง
11-28 ธ.ค.61 สนง.เกษตร อ.ท่าฉาง
ม.1-5 ต.ท่าฉาง
ม.1-11 ต.ท่าเคย
ม.1-9 ต.คลองไทร
ม.1-6 ต.เขาถ่าน
ม.1-9 ต.เสวียด
ม.1-6 ต.ปากฉลุย
28 ธ.ค.61 สนง.เกษตร จ.สฎ

ประชุมสานักงานเกษตรอาเภอประจาเดือน
ปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรรายเก่า ปี 2561
รับขึ ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ ปี 2561
เพื่อเข้ าร่ วมโครงการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่เกษตรกร
ชาวสวนปาล์มน ้ามัน และยางพารา

ประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือน

5.2 แผนการปฏิบัติงานเดือนมกราคม 2562
3-8 ม.ค.62 ม.1 ต.ท่าเคย/ศพก.
14-18 ม.ค.62 ม.1-5 ต.ท่าฉาง
ม.1-11 ต.ท่าเคย
ม.1-6 ต.เขาถ่าน
ม.1-9 ต.คลองไทร
ม.1-9 ต.เสวียด
ม.1-6 ต.ปากฉลุย
10 ม.ค.62 สนง.เกษตร อ.ท่าฉาง
11 ม.ค.62 สนง.เกษตร อ.ท่าฉาง

อบรมเกษตรกรโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่
แจ้ งยืนยันสิทธิ์เข้ าร่ วมโครงการส่งเสริ มความเข้ มแข็งให้ แก่
เกษตรกรชาวสวนปาล์มน ้ามัน
แจ้ งยืนยันสิทธิ์เข้ าร่ วมโครงการส่งเสริ มความเข้ มแข็งให้ แก่
เกษตรกรชาวสวนปาล์มน ้ามัน
แจ้ งยืนยันสิทธิ์เข้ าร่ วมโครงการส่งเสริ มความเข้ มแข็งให้ แก่
เกษตรกรชาวสวนปาล์มน ้ามัน
อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่ อง
ประชุมสานักงานเกษตรอาเภอประจาเดือน
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17 ม.ค.62 ม.5 ต.คลองไทร
24 ม.ค.62 ม.5 ต.คลองไทร

ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
ขับเคลื่อนการทางานของ ศพก หลัก

ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระการประชุมที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 ผู้ท่ มี ีหน้ าที่ตามคาสั่งเวรยามรั กษาสถานที่ราชการ
ขอให้ อยูเ่ วรยามอย่างเคร่งครัดด้ วย
ที่ประชุม
รับทราบ
ปิ ดประชุมเวลา 11.00 น.
(ลงชื่อ) จิตรลดา เกื ้อกูลสงค์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นางจิตรลดา เกื ้อกูลสงค์)
(ลงชื่อ) เพ็ญศรี เลื่องสุนทร ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(น.ส.เพ็ญศรี เลื่องสุนทร)

