รายงานการประชุมสานักงานเกษตรอาเภอประจาเดือน
ครัง้ ที่ 6/2562
วันที่ 11 มีนาคม 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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16 กรกฎาคม 2519 ความว่า
“...การจะทางานให้ มีประสิทธิผลและให้ ดาเนินไปได้ โดยราบรื่ น
จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องทาด้ วยความรับผิดชอบอย่างสูง ไม่บดิ เบือนข้ อเท็จจริง
ไม่บดิ เบือนจุดประสงค์ที่แท้ จริงของงานสาคัญที่สดุ ต้ องเข้ าใจความหมายของคาว่า
ความรับผิดชอบให้ ถกู ต้ อง...”
ระเบียบวาระการประชุมที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ีประชุมทราบ
จากประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือน
1.1 การสนับสนุนโซล่ าเซลล์ ฟรี 2500 วัตต์ แก่ สานักงานเกษตรอาเภอทุกอาเภอ
โดยกลุม่ 2016 ร่วมประหยัดพลังงาน และสนับสนุนพลังงานทางเลือก บุคคลเป้าหมาย 50 คน
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1.2 ข้ อมูลการทาสัญญาซือ้ ขายนา้ มันปาล์ มดิบระหว่ าง กฟผ.และผู้จาหน่ ายจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
อ.ท่าฉาง
1. บจ.กรี นกลอรี ปริมาณลงนามในสัญญา 4,000 ตัน (5 ก.พ.62) 4,000 ตัน (6 ก.พ.-25 เม.ย.62)
2. บจ.ท่าฉางสวนปาล์มอุตสาหกรรม ปริมาณลงนามในสัญญา 2,000 ตัน (14 ก.พ.62) 2,000 ตัน
(31 มี.ค.-9 เม.ย.62)
จากประชุมหัวหน้ าส่ วนราชการ หัวหน้ าหน่ วยงานรั ฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ผู้อานวยการสถานศึกษา กานัน ผู้ใหญ่ บ้าน
1.3 การมอบหนังสือสาคัญ จานวน 10 ท่ าน
1. นายนาชัย ราชสุข
ผู้ใหญ่บ้าน
หมูท่ ี่ 9 ตาบลคลองไทร
2. นายสาธิต สมุทรเก่า
ผู้ใหญ่บ้าน
หมูท่ ี่ 1 ตาบลท่าฉาง
3. นายถาวร ประดิษฐศรมาก ผู้ใหญ่บ้าน
หมูท่ ี่ 6 ตาบลท่าเคย
4. นายแสงรัฐ มีกะแดะ
สารวัตรกานัน
หมูท่ ี่ 1 ตาบลท่าฉาง
5. นางศุภรดา ไชยบัณฑิต ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้านฝ่ ายปกครอง หมูท่ ี่ 7 ตาบลเสวียด
6. นายสิรวิชญ์ เมืองระรื่ น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ ายปกครอง หมูท่ ี่ 7 ตาบลเสวียด
7.นายนพดล แพหีต
ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้านฝ่ ายรักษาความสงบ หมูท่ ี่ 7 ตาบลเสวียด
8. นายสุพล ไสสุวรรณ
ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้านฝ่ ายปกครอง หมูท่ ี่ 9 ตาบลคลองไทร
9. นายมนัส แย้ มยินดี
ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้านฝ่ ายปกครอง หมูท่ ี่ 6 ตาบลท่าเคย
10.นางอุษณีย์ สมพงศ์
ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้านฝ่ ายปกครอง หมูท่ ี่ 2 ตาบลปากฉลุย
1.4 แนะนาตัวข้ าราชการ
นายสันติพงษ์ เพชรพิฆาฎ ผู้สอบแข่งขันได้ ตาแหน่งเจ้ าพนักงานปกครองปฏิบตั กิ ารปลัดอาเภอ
มาดารงตาแหน่ง ปลัดอาเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562
1.5 การจัดทานา้ อภิเษกจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี กาหนดสถานที่ทาน ้าอภิเษกจังหวัด คือ แหล่งน ้าศักดิส์ ิทธิ์จาก
วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ตาบลเวียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี พิธีพลีกรรมตักน ้า
และพิธีจดั ทาน ้าอภิเษก ณ พระวิหารหลวงวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ตาบลเวียง อาเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี (การแต่งกาย วันที่ 6 เมษายน 2562 ข้ าราชการชุดปกติขาวไม่สวมหมวก
ประชาชนชุดสุภาพสีเหลืองอ่อน วันที่ 8 - 9 เมษายน 2562 ข้ าราชการชุดเครื่ องแบบเต็มยศ
ประชาชนชุดสุภาพสีเหลืออ่อน)
1.6 การจัดงานแห่ ผ้าห่ มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่ าเพชร ครั ง้ ที่ 10 ประจาปี 2562
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี คณะสงฆ์จงั หวัดสุราษฎร์ ธานี องค์การบริหารจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
องค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชน กาหนดจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรี สรุ าษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร
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ครัง้ ที่ 10 ประจาปี 2562 ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2562
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ประชาชนชาวสุราษฎร์ ธานี
ได้ ร่วมกันสักการะพระธาตุศรี สรุ าษฎร์ ธานีปชู นียสถานที่สาคัญของจังหวัด
และส่งเสริมให้ เขาท่าเพชรเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
อาเภอท่าฉาง กาหนดในส่วนการร่ วมงานขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุศรี สุราษฎร์ ในวั นที่ 27 มีนาคม 2562
บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ถึง พระธาตุศรี สรุ าษฎร์ อาเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ทางอาเภอแจ้ ง ส่วนราชการต่างๆ ผู้นาท้ องที่ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ในพื ้นที่เพื่อเข้ าร่วมอย่างเป็ นทางการต่อไป
วันที่ 27 มีนาคม
เวลา 12.00 น.
พิธีปล่อยขบวนแห่ผ้าพระธาตุศรี สรุ าษฎร์ จากที่วา่ การอาเภอท่าฉาง
เวลา 13.00 น.
ขบวนเชิญผ้ าห่มพระธาตุศรี สรุ าษฎร์ เดินทางถึงศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
เวลา 13.40 น.
ร่ ว มขบวนเชิ ญ ผ้ า ห่ ม ฯขึ น้ ห่ ม องค์ พ ระธาตุศ รี สุราษฎร์ ของจัง หวัด สุราษฎร์ ธ านี
1.7 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดสุราษฎร์ ธานี ประจาปี 2562
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ ธานี องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และองค์กร
เอกชน ได้ กาหนดจัดงานของดีเมืองสุราษฎร์ ธานี ประจาปี 2562 ในระหว่างวันที่ 2-11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ.
บริเวณริมเขื่อนแม่น ้าตาปี อาเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี และมีการจาหน่ายและออกรางวัลสลากกาชาดเมื่อวันที่11
กุมภาพันธ์ 2562
รางวัลที่ 1 บ้ านเดี่ยวชัน้ เดียวพร้ อมที่ดนิ 50 ตารางวา (โครงการศุขเจริญ เฟส 3)
มี 1 รางวัล หมายเลขที่ออก 06534
รางวัลที่ 2 รถยนต์ MG ZS 1.5 *White
มี 1 รางวัล หมายเลขที่ออก 74317
รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ HONDA WAVE 110I
มี 5 รางวัล หมายเลขที่ออก 81970,55070,86660,60134,67102
รางวัลที่ 4 สร้ อยคอทองคา หนัก 2 สลึง
มี 10 รางวัล หมายเลข 29939,02354,00852,39456,51359,
79441,65219,95004,65073,39043
รางวัลที่ 5 โทรทัศน์ LED TV ขนาด 40”
มี 10 รางวัล หมายเลขที่ออก 85839,87776,16395,10836,
55664,69987,30174,59117,94575,62376
รางวัลที่ 6 ตู้เย็น
มี 10 รางวัล หมายเลขที่ออก 30084,57786,43243,34858,
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91035,72836,98616,20223,01777,45121
รางวัลที่ 7 เครื่องซักผ้ า
มี 10 รางวัล หมายเลขที่ออก 47128,79349,24205,05188,
93552,40979,36442,17526,09048,93604

รางวัลที่ 8 ไมโครเวฟ
มี 10 รางวัล หมายเลขที่ออก 37340,42622,20858,99365,
87872,07330,66226,09264,28182,93245
1.8 แนวทางปฏิบัตใิ นการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็ นการทั่วไป พ.ศ.2562
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ได้ รับแจ้ งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๐๐
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้ วยการเลือกตังสมาชิ
้
กสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 คาสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2561
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรื่ อง การให้ ประชาชนและพรรคการเมืองดาเนินกิจกรรมทางการเมือง
และพระราชกฎษฎีกาให้ มี การเลือกตังสมาชิ
้
กสภาผู้แทนราษฎรเป็ นการทัว่ ไป พ.ศ.2562 มีผลใช้ บงั คับแล้ ว
โดยคณะกรรมการการเลือกตัง้ กาหนดให้ วนั อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562
เป็ นวันเลือกตังสมาชิ
้
กสภาผู้แทนราษฎรเป็ นการทัว่ ไป และคณะรัฐมนตรี ได้ มี มติเมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์
2562 กาหนดแนวทางปฏิบตั ิในการเลือกตังสมาชิ
้
กสภาผู้แทนราษฎรเป็ นการเลือกตัง้ ทัว่ ไป
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี พิจารณาแล้ วเห็นว่า เพื่อให้ การเลือกตังสมาชิ
้
กสภาผู้แทนราษฎรเป็ น
การทัว่ ไป พ.ศ.2562 เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย สุจริ ต เที่ยงธรรม ถือปฏิบตั ิตามระเบียบ
กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี จึงขอให้ ดาเนินการ ดังนี ้
1. ข้ าราชการ พนักงาน เจ้ าหน้ าที่ ลูกจ้ าง กานัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้ องทาความเข้ าใจถึง
ความผิดและบทกาหนดโทษ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560 และ
พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ วยการเลื อ กตั ง้ สมาชิ ก สภ าผู้ แทนราษฎ ร พ .ศ .2561
รวมทังประชาสั
้
มพันธ์ให้ ประชาชนทราบ เพื่อมิให้ กระทาความผิดซึง่ มีบทกาหนดโทษตามกฎหมาย
2. ข้ าราชการ พนักงาน เจ้ าหน้ าที่ ลูกจ้ าง รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้ องถือปฏิบตั ิตามมติ คณะรัฐมนตรี
เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่ องแนวทางการปฏิบตั ใิ นการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็ นการเลือกตัง้ ทัว่ ไป
1.9 ขอเลื่อนกาหนดการจัดโครงการ “ผู้ว่า พบ ผู้นา 2019” จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ขอเลื่อนกาหนดการโครงการ “ผู้วา่ พบ ผู้นา 2019” จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ในวันที่ 12 มีนาคม 2562
ออกไปก่อนโดยไม่มีกาหนด
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1.10 ขอเชิญชวนเข้ าร่ วม “โครงการองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นนาร่ อง การจัดการขยะต้ นทาง
จัดทาถังขยะเปี ยก” ภายใต้ แผนปฏิบัตกิ ารจังหวัดสะอาด ปี 2562
จังหวัดได้ จดั ทา “โครงการองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นนาร่อง การจัดการขยะต้ นทางจัดทาถังขยะเปี ยก”
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีการขับเคลื่อนให้ สถานที่ราชการและครัวเรื อนในพื ้นที่ดาเนิ
นการจัดทาถังขยะเปี ยกเพื่อคัดแยกขยะอินทรี ย์ หรื อขยะเปี ยกออกจากระบบเก็บขนและระบบกาจัด
โดยให้ อาเภอคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในพื ้นที่เพื่อเข้ าร่วม
“โครงการองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นนาร่อง การจัดการขยะต้ นทาง จัดทาถังขยะเปี ยก”
ภายใต้ แผนปฏิบตั ิการจังหวัดสะอาด ปี 2562 และอาเภอได้ คดั เลือกเทศบาลตาบลท่าฉาง
เข้ าร่วมโครงการดังกล่าว
อาเภอได้ รับแจ้ งจากจังหวัดว่า เพื่อให้ การดาเนินโครงการดังกล่าวเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
จึงแจ้ งแนวทางการดาเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่เข้ าร่วมโครงการ ดังนี ้
1.คัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีความพร้ อม และครัวเรื อนตังอยู
้ ่ใกล้ ๆ กัน 5 – 10 หลังคาเรื อน
2.จัดเตรี ยมถังสาหรับจัดทาถังขยะเปี ยก (มีฝาปิ ดและตัดก้ นถัง) สาหรับครัวเรื อนกลุม่ เป้าหมาย
3.เตรี ยมความพร้ อมสถานที่ตงั ้ “ถังขยะเปี ยก” (โดยขุดหลุมสาหรับวางถัง)
4.เชิญครัวเรื อนกลุม่ เป้าหมาย และผู้นาท้ องที่ ผู้นาชุมชน สมาชิกสภา อสม. หรื อประชาชน
เข้ าร่วมโครงการ เพื่อการขยายผลไปสู่ครัวเรื อนในพื ้นที่อื่นๆ โดยเทศบาลตาบลท่าฉางจะมีพิธีเปิ ด
ตามโครงการดังกล่าว ในวันที่ 20 มีนาคม 2562
ณ โรงเรี ยนวัดบางน ้าจืด อาเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี เวลา 13.30 น. เป็ นต้ นไป
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระการประชุมที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั ง้ ที่แล้ ว
ประธาน เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสานักงานฯ ครัง้ ที่ 6/2562 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 5/2562 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
ระเบียบวาระการประชุมที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ที่แล้ ว
3.1 ผลการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณรายจ่ ายประจาปี พ.ศ.2562
สรุปผลการเงินงบประมาณและผลการเบิกจ่าย ประจาปี 2562 ตัดยอด 28 กุมภาพันธ์ 2562
อ.ท่าฉาง งบประมาณที่ได้ รับ 398,152 บาท เบิกจ่ายตังแต่
้ ต้นปี 263,723.33 บาท (คิดเป็ นร้ อยละ 66.25)
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คงเหลืองบประมาณ 134,428.67 บาท(คิดเป็ นร้ อยละ 33.76)
ค่าใช้ จ่ายฝึ กอบรม
อ.ท่าฉาง งบประมาณที่ได้ รับ 165,975 บาท เบิกจ่ายตังแต่
้ ต้นปี 160,975 บาท (คิดเป็ นร้ อยละ 96.99)
คงเหลืองบประมาณ 5,000 บาท(คิดเป็ นร้ อยละ 3.01)
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระการประชุมที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 สรุปผลการขนย้ ายทะลายปาล์ มนา้ มันเพื่อทาปุ๋ยหมัก ณ สานักงานพัฒนาที่ดนิ จ.สุราษฎร์ ธานี
และศูนย์ วิจัยและพัฒนาการเกษตร
สืบเนื่องจากการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการปาล์มน ้ามันคุณภาพ “สุราษฎร์ ธานีโมเดล” ตังแต่
้ วนั ที่ 1
พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
ซึง่ ได้ ดาเนินการขนย้ ายทะลายปาล์มไปยังสานักงานพัฒนาที่ดนิ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
และศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตร เพื่อทาปุ๋ ยหมักรวมทังหมด
้
4 รอบ จานวน 1,743,490 กิโลกรัม
4.2 โครงการฟื ้ นฟูพนื ้ ที่การเกษตร (พืชสวน) โดยใช้ เชือ้ ราไตรโคเตอร์ มา
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้ รับผลกระทบจากอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้ อนปาปึ ก
และผลิตแจกจ่ายให้ เกษตรกรจานวน 3,500 กก. งบประมาณ 133,000 บาท
4.3 โครงการรับซือ้ เนือ้ มะพร้ าวแห้ ง ปี 2562
โดยรัฐสนับสนุนเงินเพิ่มให้ เกษตรกรกิโลกรัมละ 5 บาท
สนับสนุนค่าบริหารจัดการคุณภาพและค่ารวบรวมเนื ้อมะพร้ าวแห้ ง กก.ละ 1.50 บาท จ.สุราษฎร์ ธานี
ได้ รับการจัดสรรจานวน 800 ต้ น
หลักเกณฑ์การรับซื ้อ
1. ผ่านการขึ ้นทะเบียนเกษตรกร เอกสารหลักฐานประกอบการขายเนื ้อมะพร้ าวแห้ ง
สาเนาทะเบียนเกษตรกร สาเนาบัตรประชาชน สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธกส.
2. รับซื ้อเนื ้อมะพร้ าวแห้ ง ไม่เกิน 10 กก./ไร่
ระยะเวลาการเปิ ดจุดรับซื ้อ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ –30 เมษายน 2562 (วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา08.30-17.00
น.)
กาหนดเปิ ดจุดรับซื ้อในจังหวัดสุราษฎร์ ธานี จานวน 3 จุด ดังนี ้
1. สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ ธานี จากัด 31 ม.1 ต.บางใบไม้ อ.เมือง
2. สหกรณ์การเกษตรเกาะพะงัน จากัด 204 ม.1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน
3. นายดอน ปั ดสา 90/3 ม.4 ต.หน้ าเมือง อ.เกาะสมุย
4.4 โครงการผลิตปาล์ มนา้ มันและนา้ มันปาล์ มอย่ างยั่งยืนและเป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้ อม
กรมฯ เห็นชอบในการเข้ าร่วมโครงการฯ โดยร่วมกับประเทศอินโดนีเซีย เยอรมณี เริ่มตังแต่
้ วนั ที่ 15
กันยายน 2561 จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2565 รวม 4 ปี ดาเนินการในประเทศไทย
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จากการประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการดาเนินงานพอสรุปประเด็นได้ ดงั นี ้
1. รูปแบบของการส่งเสริ มการเกษตรกรในพื ้นที่เป้าหมาย
มีการวางแผนในการประชาสัมพันธ์ทกุ ระดับโดยความร่วมมือของสานักงานเกษตรจังหวัดและ GIZ
ใช้ รูปแบบการบูรณาการร่วมกันในการฝึ กอบรม ใช้ ศพก.เป็ นศูนย์เรี ยนรู้ กลุม่ ที่ผา่ นการรับรองแล้ ว
สามารถเข้ าร่วมได้ ในกิจกรรมวิยากร
2. หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยของประเทศไทย จะใช้ ของ GIZ เป็ นต้ นแบบ
วางแผนหลักสูตรสาเร็จประมาณเดือน มิ.ย.-ก.ค.62
3. ระบบฐานข้ อมูลดิจิทลั ทาง GIZ จะจ้ างที่ปรึกษาจัดทา Application
เพื่อเก็บข้ อมูลเชื่อมโยงฐานข้ อมูลแปลงใหญ่และใช้ ในการวิเคราะห์ประมวลผล
4. แนวทางการสื่อสารให้ เจ้ าหน้ าที่และเกษตรกร วัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ คือ
เพื่อให้ เกษตรกรและเจ้ าหน้ าที่เห็นความสาคัญของโครงการ
และมีความรู้ความเข้ าใจในการผลิตปาล์มน ้ามันคุณภาพ /เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม มีความเข้ าใจ Best
Managerment Practices มีความตระหนักเรื่ อง GHG ในการผลิตปาล์มน ้ามัน ช่องทางการสื่อสาร ได้ แก่
วิดีโอ/ Infographic/ Line/ Facebook/ Website
4.5 ผลการยืนยันเข้ าร่ วมโครงการปาล์ มนา้ มันของจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ตัดยอดข้ อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24.00 น.
อ.ท่าฉาง บันทึกรวม 3,336 ครัวเรื อน มีคณ
ุ สมบัตเิ ข้ าร่วมโครงการ 3,159 ครัวเรื อน
จัดชุดยืนยันเข้ าร่วมโครงการ 2,840 ครัวเรื อน 4,624 แปลง พื ้นที่ 39,663.58 ไร่
ผ่านการตรวจสอบ/กรรมการลงนาม/ข้ อมูลส่งให้ ธกส. 2,840 ครัวเรื อน 4,624 แปลง พื ้นที่ 39,663.58 ไร่
4.6 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระดับอาเภอเพื่อขับเคลื่อน ศพก.
ภายใต้ โครงการศูนย์ เรี ยนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ าเกษตร
สายที่ 1
วันที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้ องประชุมสานักงานเกษตรอาเภอวิภาวดี
4.7 ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่ น ระดับจังหวัด ปี 2562
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้ านถ ้าผึ ้ง
อ.พนม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 วิสาหกิจชุมชนกลุม่ เลี ้ยงหมูหลุมบ้ านสวนกล้ วย อ.เวียงสระ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 วิสาหกิจชุมชนพัฒนาเจ้ าของสวนตาบลอรัญคามวารี อ.เคียนซา
รางวัลชมเชย
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ เกษตรกรทาสวนผสมผสานแบบยัง่ ยืนบางท่าข้ าม อ.พุนพิน
รางวัลชมเชย
วิสาหกิจชุมชนตาปี อิปัน ผลิตปาล์มน ้ามันอย่างยัง่ ยืน อ.พระแสง
4.8 การบันทึกข้ อมูลในระบบตามตัวชีว้ ัดเกษตรจังหวัด รอบที่ 2/2562
- การบันทึกการอบรมเกษตรกรผู้นา 30 ราย ต่อ ศพก. ในระบบรายงาน ศพก.
(http://tearningpoint.doae.go.th)
- ระดับความสาเร็จของการประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer
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และมีการบันทึกข้ อมูลในระบบเกษตรกรปราดเปรื่ อง (http://www.thaismartfarmer.net)
ที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระการประชุมที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ผลการปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ 2562
1 ก.พ.62
4 ก.พ.62
7 ก.พ.62
11 ก.พ.62
13 ก.พ.62
14 ก.พ.62
18 ก.พ.62
20 ก.พ.62
21 ก.พ.62
28 ก.พ.62

สนง.เกษตร อ.ท่าฉาง
สนง.เกษตร อ.ท่าฉาง
ต.คลองไทร
สนง.เกษตร อ.ท่าฉาง
ต.คลองไทร
ต.ท่าเคย ต.คลองไทร
สนง.เกษตร อ.ท่าฉาง
ต.คลองไทร
ต.ปากฉลุย
ต.เขาถ่าน

ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน
ประชุม จนท.สนง.ประจาสัปดาห์
ติดตามงานส่งเสริ มการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561
ประชุมสานักงานเกษตรอาเภอประจาเดือน
ติดตาม ศพก.
ติดตาม อาสาสมัครเกษตร, ศพก.
ประชุม จนท.สนง.ประจาสัปดาห์
ติดตามกลุม่ แม่บ้านฯ กลุม่ วิสาหกิจฯ
ขับเคลื่อน ศพก.
ติดตามกลุม่ สมุนไพร

5.2 แผนการปฏิบัติงานเดือนมีนาคม 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

ที่ประชุม

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

รับทราบ

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
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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)
(ลงชื่อ) เพ็ญศรี เลื่องสุนทร ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(น.ส.เพ็ญศรี เลื่องสุนทร)

