รายงานการประชุมสานักงานเกษตรอาเภอประจาเดือน
ครัง้ ที่ 8/2562
วันที่ 17 พฤษภาคม 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
(จากวารสารชัยพัฒนา ประจาเดือนสิงหาคม 2542) ความว่า
“...เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมัน่ คงของแผ่นดิน
เปรี ยบเสมือนเสาเข็มที่ถกู ตอกรองรับบ้ านเรื อนตัวอาคารไว้ นนั่ เอง สิ่งก่อสร้ างจะมัน่ คงได้ ก็อยู่ที่เสาเข็ม
แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มซะด้ วยซ ้าไป...”
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ระเบียบวาระการประชุมที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
จากประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือน
1.1 สรุปการประชุมหัวหน้ าราชการประจาจังหวัด ครัง้ ที่ 4/2562
1.1.1 โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เกิดขึ ้นในสุกรเท่านัน้ ไม่ตดิ ต่อในคน
1.1.2 เกษตรจังหวัดจะลงพื ้นที่ตดิ ตามตามระบบ T&V โดยไม่ประสานให้ เจ้ าหน้ าที่ทราบล่วงหน้ า
1.1.3 ขอบคุณอาเภอที่เข้ าร่วมพระราชพิธีราชาภิเษก วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ พระวิหารหลวง
วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ ธานี
1.1.4 ให้ สง่ รายงานการประชุมสานักงานเกษตรอาเภอประจาเดือนให้ ฝ่ายยุทธศาสตร์
1.2 สรุปการประชุมมอบนโยบายด้ านการเกษตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผ่ าน web Conference เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
การปรับโครงสร้ างการปฏิบตั งิ าน
1. แนวทางในการขับเคลื่อนงานในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีภารกิจเพิ่ม 2 ส่วน คือ
ส่งเสริมพัฒนาการผลิต และประสานงานเพื่อจาหน่ายผลผลิตให้ แก่เกษตรกร ซึง่ มีแนวในการดาเนินงาน ดังนี ้
1.1 ระดับจังหวัด การปฏิบตั งิ าน 3 ประเภท
1) งานตามภารกิจและอานาจหน้ าที่ของกรม (Function) ภารกิจหลักของกรม
2) งานตามนโยบายสาคัญ (Agenda Based) ของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯ
3) การแก้ ไขปัญหาภาคการเกษตรในพื ้นที่ (Area Based)
- เฝ้าระวังการระบาดโรคอหิวาต์แอฟริการในสกุร
- การบริหารจัดการน ้าในเขตชลประทานในช่วงฤดูแล้ ง
- การประสานงานด้ านตลาด
และให้ มีการประสานงานในเรื่ องข้ อมูลปริมาณผลผลิตทางการเกษตร
สินค้ าเกษตรแต่ละชนิดมีปัญหาในการขาย การพิจารณาแหล่งตลาดที่มนั่ คง
มอบหมาย สานักงานเกษตรจังหวัด เป็ นหน่วยงานหลักดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุน
การผลิตของเกษตรกรตามความต้ องการของตลาด และรายงานสถานการณ์การผลิตทางการเกษตร
1.2 ระดับส่วนกลาง
การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อรับซื ้อผลผลิตจากเกษตรกรหรื อกลุม่ เกษตรกรโดยตรง
2. การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ เพื่อเป็ นการลดต้ นทุนการผลิตให้ แก่เกษตรกร การปรับปรุงดิน
พัฒนาพันธุ์พืช และจัดหาแหล่งน ้าให้ เกษตรกรเพื่อให้ เกิดการลดต้ นทุนในการเพาะปลูก
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องด้ านการรองรับมาตรฐานควรสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้ กบั ภาคเอกชนใ
นด้ านการตรวจรับรองมาตรฐาน และ/หรื อการออกใบรับรองมาตรฐาน
ให้ แก่หน่วยงานหรื อภาคเอกชนให้ รวดเร็ วมากขึ ้น
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3. Smart Farmer และ Young Smart Farmer ควรนามาเชื่อมโยงกับการปฏิบตั ิงานตามแนวทาง
เพื่อให้ การดาเนินงานในพื ้นที่เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้น
4. การดาเนินงานแผนงาน/โครงการสาคัญ การบริหารจัดการระบบเกษตรแปลงใหญ่
หรื อวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ ให้ จดั ทาข้ อมูลบริษัทเอกชนที่มีความพร้ อมในการรับซื ้อผลผลิตทางการเกษตร
เพื่อใช้ ในการเจรจาประสานความร่วมมือด้ านตลาด
1.3
การมอบหมายภารกิจและหน้ าที่ในการปฏิบัตริ าชการแก่ บุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกร
ณ์
1.3.1 นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.3.2 นายสุรเดช เตียวตระกูล
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.3.3 นายมีศกั ดิ์ ภักดีคง
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จากประชุมหัวหน้ าส่ วนราชการ หัวหน้ าหน่ วยงานรั ฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ผู้อานวยการสถานศึกษา กานัน ผู้ใหญ่ บ้าน
1.4 การมอบหนังสือสาคัญให้ ผ้ ูช่วยผู้ใหญ่ บ้าน จานวน 10 ราย
1. นายอดุลย์ ทองอยู่
ผู้ใหญ่บ้าน
หมูท่ ี่ 10 ตาบลท่าเคย
2. น.ส.จันทร์ ทิพย์ ว่องไว ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้านฝ่ ายปกครอง
หมูท่ ี่ 1 ตาบลคลองไทร
3. นายพรหมลิขิต เทพทอง ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้านฝ่ ายปกครอง
หมูท่ ี่ 9 ตาบลคลองไทร
4. นายอนันต์ ชาญอักษร ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้านฝ่ ายปกครอง
หมูท่ ี่ 2 ตาบลท่าเคย
5. นายทัศนัย ไทยณรงค์ ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้านฝ่ ายปกครอง
หมูท่ ี่ 2 ตาบลท่าเคย
6. นายวิสทุ ธิ์ ปานชาวนา ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้านฝ่ ายปกครอง
หมูท่ ี่ 1 ตาบลท่าฉาง
7. นายพรชัย ไชยวงศ์
ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้านฝ่ ายปกครอง
หมูท่ ี่ 1 ตาบลท่าฉาง
8. นายสุรศักดิ์ สิฬหคุณากร ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้านฝ่ ายรักษาความสงบ
หมูท่ ี่ 1 ตาบลท่าฉาง
9. นายสายัณห์ ชาติรักษา ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้านฝ่ ายรักษาความสงบ หมูท่ ี่ 2 ตาบลท่าเคย
10. นายสุรศักดิ์ ภิญญาคง ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้านฝ่ ายรักษาความสงบ หมูท่ ี่ 9 ตาบลคลองไทร
1.5 การมอบเกียรติบัตร หมู่บ้านที่มีผลการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็ นการทั่วไป ประจาปี
2562
1. บ้ านกอไพล
หมูท่ ี่ 3 ตาบลปากฉลุย
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2. บ้ านท่าแซะ
หมูท่ ี่ 10 ตาบลท่าเคย
3. บ้ านไม้ เรี ยบ
หมูท่ ี่ 9 ตาบลคลองไทร
1.6 แนะนาตัวข้ าราชการ จานวน 3 ท่ าน
- พ.ต.อ.นิพล ชาตรี ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรท่าฉาง ย้ ายมาจากสถานีตารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ ธานี
- พ.ต.อ.พงษ์ขจร สกุลสงค์ ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเสวียด ย้ ายมาจาก
กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตารวจภูธรภาค 8
- นางวิภาวี ไทยพิพิธ ผู้จดั การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าชนะ
ย้ ายมาดารงตาแหน่ง ผู้จดั การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าฉาง
1.7 ขอเชิญร่ วมเป็ นเจ้ าภาพทอดผ้ าป่ าสามัคคี
กองละ 2,500 บาท ณ วัดบางน ้าจืด หมูท่ ี่ 2 ตาบลเขาถ่าน อาเภอท่าฉาง ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
เวลา 08.30 น.
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระการประชุมที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั ง้ ที่แล้ ว
ประธาน เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสานักงานฯ ครัง้ ที่ 7/2562 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 7/2562 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562
ระเบียบวาระการประชุมที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ที่แล้ ว
3.1 ผลการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณรายจ่ ายประจาปี พ.ศ.2562
สรุปผลการเงินงบประมาณและผลการเบิกจ่าย ประจาปี 2562 ตัดยอด 25 เมษายน 2562
อ.ท่าฉาง งบประมาณที่ได้ รับ 746,127.00 บาท เบิกจ่ายตังแต่
้ ต้นปี 362,704.98 บาท (คิดเป็ นร้ อยละ 48.61)
คงเหลืองบประมาณ 383,422.02 บาท(คิดเป็ นร้ อยละ 51.39)
ค่าใช้ จ่ายฝึ กอบรม
อ.ท่าฉาง งบประมาณที่ได้ รับ 216,475.00 บาท เบิกจ่ายตังแต่
้ ต้นปี 182,975.00 บาท (คิดเป็ นร้ อยละ 84.52)
คงเหลืองบประมาณ 33,500 บาท(คิดเป็ นร้ อยละ 15.48)
ขอให้ ปรับแผนการปฏิบตั ิงาน/แผนกาใช้ จ่ายงบประมาณให้ ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จในไตรมาสที่ 3
ต้ องเป็ นโครงการที่ไม่กระทบต่อเงื่อนไขโครงการหรื อขันตอนการด
้
าเนินงานที่กรมฯ ระบุไว้
และขอให้ สง่ เบิกให้ สานักงานเกษตรจังหวัดอย่างช้ าภายในวันที่ 25 มิถนุ ายน 2562
เพื่อฝ่ ายบริ หารทัว่ ไปจะได้ ตรวจสอบและเบิกในระบบ GFMIS ให้ แล้ วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
ซึง่ จะส่งผลให้ การเบิกจ่ายในภาพรวมของจังหวัดเบิกได้ ตามมาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ จา่ ยงบประมา
ณ 2562 ของกรมส่งเสริมการเกษตรที่กาหนดไว้ ณ 30 มิถนุ ายน 2562 ร้ อยละ 73
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โดยสามารถใช้ รายงานผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานที่ตดั ยอดส่งจังหวัดเป็ นประจาทุกเดือนเป็ นเครื่ องมือในกา
รประเมินวางแผนให้ สามารถเบิกจ่ายได้ ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ทกุ ประการ
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระการประชุมที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โครงการสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ เกษตรกรชาวสวนปาล์ มนา้ มัน
- โอนเงินให้ เกษตรกรแล้ ว ร้ อยละ 90 แก้ ไข 490 ราย โอนให้ เกษตรกรแล้ วเช่นกัน
- คงเหลือแปลงซ ้าซ้ อน และแปลงประเภทเช่า จานวน 23 ราย พิจารณาวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2562
4.2 รายงานความก้ าวหน้ ามาตรการช่ วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยปี 2559/60
อาเภอท่าฉาง ดาเนินการโอนให้ เรี ยบร้ อยหมดแล้ ว
4.3 โครงการระบบส่ งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
จานวน 2 แปลง งบประมาณ 255,000 บาท ประกอบด้ วย 2 แปลง
1. แปลงปาล์มน ้ามัน ปี 2560 ตาบลคลองไทร งบประมาณ 75,000 บาท
รอการส่งมอบพัสดุเพื่อเข้ าสู้ขนตอนตรวจรั
ั้
บพัสดุและรายงานผลการตรวจรับเสนอนายอาเภอทราบ
และรวบรวมเอกสารหลักฐานส่งเบิกเงินกับจังหวัด
2. แปลงใหญ่ปาล์มน ้ามัน ปี 2562 ตาบลท่าเคย งบประมาณ 180,000 บาท อยู่ระหว่างดาเนินการ
ประกอบด้ วย
2.1 จ้ างทาป้ายแปลงเรี ยนรู้ เงิน 3,500 บาท รอส่งมอบงานจ้ าง
เพื่อเข้ าสูข่ นตอนตรวจรั
ั้
บพัสดุและรายงานผลการตรวจรับ เสนอนายอาเภอทราบ
และรวบรวมเอกสารหลักฐานส่งเบิกเงินกับจังหวัด
2.2 จ้ างเหมาติดตังระบบน
้
้าแปลงเรี ยนรู้ อยูใ่ นขันตอนขออนุ
้
มตั จิ ดั จ้ างฯ
เพื่อเข้ าสูข่ นตอนส่
ั้
งมอบงานจ้ าง /ตรวจรับพัสดุและรายงานผลการตรวจรับพัสดุ เสนอนายอาเภอทราบ
2.3 ซื ้อชุดตรวจวิเคราะห์ดนิ 8720 ตรวจรับพัสดุเรี ยบร้ อยแล้ ว
อยูข่ นตอนรายงานผลการตรวจรั
ั้
บพัสดุให้ นายอาเภอทราบ และรวบรวมเอกสารหลักฐานส่งเบิกเงินกับจังหวัด
2.4 ซื ้อปุ๋ ยเคมี 122,780 บาท ตรวจรับพัสดุ รายงานผลการตรวจรับพัสดุ เสนอนายอาเภอทราบ
*** ทัง้ 2 แปลง สามารถส่งหลักฐานเบิกเงินถึงจังหวัด ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
4.4 ทะเบียนเกษตรกร
4.4.1 ขอให้ ตรวจสอบข้ อมูลครัวเรื อนเกษตรกรในฐานข้ อมูลทะเบียนเกษตรกร
1. รายชื่อเกษตรกรที่มีข้อมูลพื ้นฐานแต่ไม่มีข้อมูลแปลงและการประกอบกิจกรรมทางการเกษตร
ให้ ปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปัจจุบนั หรื อยกเลิกครัวเรื อนเกษตรกร
2. รายชื่อเกษตรกรที่เสียชีวิต ให้ เปลี่ยนแปลงหัวหน้ าครัวเรื อน หรื อยกเลิกครัวเรื อนเกษตรกร
ส่วนสมาชิกให้ ยกเลิกการเป็ นสมาชิก
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3. รายชื่อเกษตรกรที่ปรับปรุงข้ อมูลล่าสุดก่อนวันที่ 23 มิถนุ ายน 2560
ซึง่ จะสิ ้นสถานภาพการเป็ นเกษตรกร หากไม่มาปรับปรุงข้ อมูลภายในวันที่ 23 มิถนุ ายน 2563
ให้ ปรับปรุงข้ อมูลเป็ นปัจจุบนั หรื อยกเลิกครัวเรื อนเกษตรกร
4.4.2 แจ้ งประชาสัมพันธ์การขึ ้นทะเบียนและปรับปรุงข้ อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2562
1. แปลงเก่า สามารถปรับได้ ทกุ อาเภอ
2. แปลงใหม่ แจ้ งขึ ้นตามสถานที่ตงแปลง
ั้
4.5 ผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่ น ปี 2562
4.5.1 เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทาสวน
ลาดับที่ 1
นายศุภชาติ ศรี เทพ
อ.เมือง
ลาดับที่ 2
นายวิสิทธิ์ ถาวร
อ.พนม
ลาดับที่ 3
นายชลินทร์ เชื ้อบ่อคา อ.ไชยา
4.5.2 เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม
ลาดับที่ 1
นายณัฐคม ทองเกิด
อ.เมือง
ลาดับที่ 2
นายบัญญัติ อาวุธ
อ.วิภาวดี
นายพิมล เทียมยม
อ.พุนพิน
ลาดับที่ 3
นายรังสิต ภิรมย์
อ.เวียงสระ
4.5.3 ที่ปรึกษากลุม่ ยุวเกษตรกรดีเด่น
ลาดับที่ 1
สิบตารวจโทอาทิตย์ มีชนะ ที่ปรึกษากลุม่ ยุวเกษตรกร โรงเรี ยนตารวจตระเวนชายแดน
เทคนิคมีนบุรีย์อนุสรณ์ อ.พระแสง
ลาดับที่ 2
ดาบตารวจสุรศักดิ์ มาดูฤกษ์ ที่ปรึกษากลุม่ ยุวเกษตรกร โรงเรี ยนตารวจตระเวน
ชายแดนบ้ านยางโพรง อ.ไชยา
4.5.4 กลุม่ ยุวเกษตรกรดีเด่น
ลาดับที่ 1
กลุม่ ยุวเกษตรกรโรงเรี ยนตารวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีย์อนุสรณ์ อ.พระแสง
ลาดับที่ 2
กลุม่ ยุวเกษตรกรโรงเรี ยนตารวจตระเวนชายแดนบ้ านยางโพรง อ.ไชยา
4.5.5 กลุม่ แม่บ้านเกษตรกรดีเด่น
ชมเชย
กลุม่ แม่บ้านเกษตรกรบ้ านทับท้ อน อ.กาญจนดิษฐ์
4.6 แนวทางการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรระดับอาเภอ/ตาบล
จัดทาแผนพัฒนาการเกษตรระดับอาเภอ/ตาบล จัดส่งจังหวัดภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
4.7 การสมัครกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน ระดับประเทศ
จังหวัดได้ สง่ นางสาวกนกวรรณ เวชวิมล ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุม่ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บ้านถ ้าผึ ้ง
อ.พนม เข้ ารับการคัดเลือก
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4.8 การคัดเลือกแม่ ดีเด่ นแห่ งชาติ ประจาปี 2562 ประเภทแม่ ผ้ ูเป็ นเกษตรกร
จังหวัดได้ คดั เลือก นางโสภา อินทชาติ ตาบลน ้ารอบ อาเภอพุนพิน เข้ ารับการคัดเลือกในระดับเขต
4.9 โครงการรวมพลังสร้ างมูลค่ าจากไร่ นาสู่ส่ งิ แวดล้ อมอย่ างยั่งยืน
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์
บดินเทพยวรางกูร พุทธศักราช 2562
เป้าหมาย 30 ราย งบประมาณ 20,000 บาท จัดเวที 2 ครัง้
4.10 การประเมินศักยภาพศูนย์ จัดการศัตรู พืชชุมชน และศูนย์ จัดการดินปุ๋ยชุมชน
เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการประกวดระดับเขต ประจาปี 2562
4.11 งานวันถ่ ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)
อ.ท่าฉาง วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
4.12 รายงาน การรณรงค์ หยุดเผาในพืน้ ที่การเกษตร
ให้ รายงานตามกาหนด จนสิ ้นสุดฤดูกาล
4.13 โครงการรับซือ้ นา้ มันปาล์ มดิบจากโรงงาน เพื่อใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้ า (เพิ่มเติม)
จานวน 200,000 ตัน ตามแนวทางการดูดซับน ้ามันดิบ
โดยรับซื ้อจากเกษตรที่ขึ ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ กบั กรมส่งเสริมการเกษตร ในราคากิโลกรัมละ 3.20 บาท
4.14. ศูนย์ ขยายพันธ์ พืชที่ 4 จังหวัดนครศรี ธรรมราช
แจ้ งหน่วยงานมีพนั ธ์กล้ วยไข่ กล้ วยน ้าว้ าไว้ แจกจ่ายหน่วยงานภาครัฐ
ทาหนังสือแจ้ งความจานงค์ขอรับการสนับสนุนเพื่อนามาแจกจ่ายให้ เกษตรกรที่เข้ าร่วมกิจกรรมในวันถ่ายทอด
(Field Day)
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระการประชุมที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ผลการปฏิบัติงานเดือนเมษายน 2562
1-5 เมษายน62
10 เมษายน62
11 เมษายน62
17เมษายน62
18 เมษายน62
23 เมษายน.62
25 เมษายน.62
26 เมษายน.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

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

8

30 เมษายน 62 สนง.เกษตร อ.ท่าฉาง

ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน

5.2 แผนการปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม 2562
3 พฤษภาคม 2562
13 พฤษภาคม 2562
14-15 พฤษภาคม 2562
16 พฤษภาคม 2562
17 พฤษภาคม 2562
23 พฤษภาคม 2562
24 พฤษภาคม 2562
27 พฤษภาคม 2562
28 พฤษภาคม 2562
29 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม 2562

ที่ประชุม

ตาบลท่าฉาง
สานักงานฯ
ต.ปากฉลุย/ต.เสวียด
ต.คลองไทร
สานักงานฯ
ตาบลคลองไทร
สานักงานฯ
สานักงานฯ
ตาบลเขาถ่าน
ตาบลเขาถ่าน/เสวียด
ตาบลท่าเคย

ติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
ประชุมเจ้ าหน้ าที่สง่ เสริ มการเกษตร
ติดตามกลุม่ วิสาหกิจชุมชน
ขับเคลือ่ นการดาเนินงานของ ศพก.
ประชุมสานักงานเกษตรอาเภอประจาเดือน
ติดตามโครงการตามระบบแปลงใหญ่
ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน
ประชุมเจ้ าหน้ าที่สง่ เสริ มการเกษตร
ติดตามโครงการพืชร่วมยาง
ติดตามกลุม่ ปลูกพืชสมุนไพร
ติดตามโครงการตามระบบแปลงใหญ่

รับทราบ

ระเบียบวาระการประชุมที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 ผู้ท่ มี ีหน้ าที่ตามคาสั่งเวรยามรั กษาสถานที่ราชการ
ขอให้ อยูเ่ วรยามอย่างเคร่งครัดด้ วย
6.2 งานเกษตรแฟร์ ปี 2562
กาหนดจัดวันที่ 12-21 กรกฎาคม 2562 ณ สหกรณ์จงั หวัดสุราษฎร์ ธานี (CO-OP)
6.3 ร่ วมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
โดยการสวมเสื ้อโทนเหลือง ตลอดเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2562
6.4 ประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือนมิถุนายน 2562
ณ แปลงใหญ่ อาเภอพุนพิน
ที่ประชุม
รับทราบ
ปิ ดประชุมเวลา 11.30 น.
(ลงชื่อ) จิตรลดา เกื ้อกูลสงค์ ผู้จดรายงานการประชุม
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(นางจิตรลดา เกื ้อกูลสงค์)
(ลงชื่อ) เพ็ญศรี เลื่องสุนทร ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(น.ส.เพ็ญศรี เลื่องสุนทร)

