รายงานการประชุมสานักงานเกษตรอาเภอประจาเดือน
ครัง้ ที่ 2/2562
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
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.ชิตชนก มาลาวิสทุ ธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตั ิการ
4. น.ส.ปฏิมา วอนยิ ้มสกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตั ิการ
5. นายธวัช วรรณดี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
6. นายวินยั วิชิตแย้ ม
พนักงานทัว่ ไป
7. น.ส.เพ็ญศรี เลื่องสุนทร เจ้ าพนักงานธุรการชานาญงาน
เลขานุการ
8. นางจิตรลดา เกื ้อกูลสงค์ เจ้ าพนักงานธุรการ
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
ผู้ไม่ มาประชุม
1.
น.ส.มลฤดี
สวัสดี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ ลาคลอด
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ก่ อนเข้ าระเบียบวาระการประชุม
ขอน้ อมอัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้ าเฝ้าฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 13 ธันวาคม 2511
ความว่า
“ถ้ าทางานด้ วยความตังใจที
้ ่จะให้ เกิดผลอันยิ่งใหญ่ คือความเป็ นปึ กแผ่นของประเทศชาติ
ด้ วยความสุจริ ตและด้ วยความรู้ความสามารถด้ วยจริงใจ ไม่นกึ ถึงเงินทองหรื อนึกถึงผลประโยชน์ใดๆ
ก็เป็ นการทาหน้ าที่โดยตรงและได้ ทาหน้ าที่โดยเต็มที่”
ระเบียบวาระการประชุมที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
จากหัวหน้ าส่ วนราชการ
1.1 ข้ าราชการย้ ายมาใหม่
1.1.1 นายประเวศน์ ราชพิบลู ย์ ย้ ายมาดารงตาแหน่ง พัฒนาการอาเภอท่าฉาง
1.1.2 นางสาวณัฐพิมล โมสิกะ ย้ ายมาดารงตาแหน่ง เสมียนตราอาเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
1.1.3 จ่าสิบตรี ธรรมสุครี คงจรูญ ย้ ายมาดารงตาแหน่ง เสมียนหน่วยสัสดีอาเภอท่าฉาง
1.1.4 นางสาวสุธาทิพย์ ทองแท้ ผู้สอบแข่งขันได้ ในตาแหน่ง เจ้ าหน้ าที่ปกครองปฏิบตั งิ านและย้ ายมาดารง
ตาแหน่ง เจ้ าหน้ าที่ปกครองปฏิบตั งิ าน อาเภอท่าฉาง
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1.2 การจัดตัง้ ชมรมผู้ช่วยผู้ใหญ่ บ้านฝ่ ายรั กษาความสงบ (ผรส.) อาเภอท่าฉาง ฝ่ ายความมัน่ คง
1.3 โครงการหมอชวนวิ่ง ครบวาระ 50 ปี
แพทยสภาเพื่อเสริมสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กบั ประชาชน
ส่งเสริมให้ บคุ ลากรทางการแพทย์เป็ นต้ นแบบในการสร้ างเสริมสุขภาพ
และให้ ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง
ด้ วยการออกกาลังกายโดยการวิ่งหรื อเดินที่ถกู วิธี ซึง่ จะดาเนินกิจกรรมทัว่ ประเทศภายในเดือนพฤศจิกายน
2561 แบ่งวิ่งออกเป็ น 15 สายทัว่ ประเทศ โดยวิ่งส่งต่อเป็ นระยะๆ จากจังหวัดหนึง่ ถึงจังหวัดหนึง่
กาหนดถึงจังหวัดสุราษฎร์ ธานีในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 และวิ่งส่งไม้ คฑาไปยังจังหวัดชุมพรในวันที่ 17
พฤศจิกายน 2561
จากประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือน
1.3 การถวายผ้ าพระกฐินพระราชทาน ประจาปี 2561
ของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อถวายพระสงฆ์จาพรรษา ณ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง นครราชสีมา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 อ.ท่าฉางร่วมอนุโมทนาบุญ
จานวน 500 บาท
1.4
ปั ญหาความเดือดร้ อนเกี่ยวกับสินค้ าเกษตรจะเข้ ามายื่นข้ อเรียกร้ องต่ อรั ฐบาลและหน่ วยงานต่ างๆ
ในส่ วนกลาง
1.4.1 ติดตามสาระสาคัญของข้ อเรี ยกร้ องอย่างใกล้ ชิด
กรณีที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับอานาจหน้ าที่ของหน่วยงานใด ให้ ประสานเพื่อหาทางแก้ ไขเยียวยาต่อไป
1.4.2 ประชาสัมพันธ์ชี ้แจงทาความเข้ าใจให้ ประชาชนทราบถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาล
รวมทังมาตรการและแนวทางแก้
้
ไขปัญหาสินค้ าเกษตรที่ดาเนินการทังระบบและยั
้
ง่ ยืน
1.4.3 ใช้ กลไกศูนย์ดารงธรรม รวบรวมปัญหา ความเดือดร้ อน
ความต้ องการตลอดจนข้ อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาสินค้ าเกษตร
แล้ วดาเนินการแก้ ไขปัญหาเบื ้องต้ น หากกรณีเร่งด่วนให้ แจ้ งจังหวัดทราบทันที
เพื่อจะได้ รายงานให้ กระทรวงที่เกี่ยวข้ องส่วนกลางทราบ ขอให้ อาเภอติดตามข้ อมูล สถานการณ์
และมาตรการของรัฐบาลเพื่อเป็ นข้ อมูลชี ้แจงทาความเข้ าใจแก่เกษตรกรได้ จากสื่อสานสนเทศของหน่วยงานที่เ
กี่ยวข้ องและขอให้ ดาเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อความผาสุกของประชาชนในพื ้นที่เป็ นสาคัญ
1.5 นายชัยวุฒิ จิตนุพงศ์ นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน ้ามัน จ.สุราษฎร์ ธานี คนใหม่แทนสมมาตร อินทรมณี
1.6 หัวหน้ าส่ วนราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่ งในจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ที่เกี่ยวข้ อง
1.6.1 นายสุทธิพงษ์ คล้ ายอุดม รองผู้วา่ ราชการจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ได้ รับการแต่งตังจากผู
้
้ ตรวจราชการ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตังแต่
้ วนั ที่ 8 ตุลาคม 2561
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1.7 การรับสมัครนักเรียนเข้ าศึกษาต่ อคณะเกษตร กาแพงแสน
คณะเกษตร กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
จะเปิ ดรับสมัครนักเรี ยนที่เป็ นยุวเกษตรกรเข้ าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจาปี การศึกษา 2562 จานวน
100 คน ตามข้ อตกลงความร่วมมือทางด้ านวิชาการในการพัฒนาเยาวชนเกษตรกรรุ่นใหม่ และ Smart Farmer
ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยส่งรายละเอียดหลักฐานตามหลักเกณฑ์ให้ จงั หวัดภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2561
1.8 การรับสมัครเยาวชนเกษตรเพื่อคัดเลือกเข้ ารับการฝึ กอบรมพืน้ ฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุ่น
โครงการฝึ กงานผู้นาเยาวชนเกษตรกรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจาปี 2562
จัดส่งเอกสารหลักฐานและใบสมัครของเยาวชนเกษตรที่ได้ รับการคัดเลือกให้ จงั หวัดภายในวันที่ 15
พฤศจิกายน 2561
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระการประชุมที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั ง้ ที่แล้ ว
ประธาน เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสานักงานฯ ครัง้ ที่ 1/2562 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 1/2562 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561
ระเบียบวาระการประชุมที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ที่แล้ ว
3.1 ผลการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณรายจ่ ายประจาปี พ.ศ.2561
ไม่รวม พรบ.เพิ่มเติม ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ จา่ ยเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2561 ณ สิ ้นไตรมาสที่ 4 (28 กันยายน 2561) กรมส่งเสริมการเกษตรกาหนดไว้ ร้ อยละ 96 จ.สุราษฎร์ ธานี
เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 98.19 สูงกว่ามาตรการฯ เป็ นอันดับที่ 59 จาก 150 หน่วย/ศูนย์ต้นทุน
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระการประชุมที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพปาล์ มนา้ มันจังหวัดสุราษฎร์ ธานีอย่ างยั่งยืน
ด้ วยจังหวัดสุราษฎร์ ธานี มีนโยบายที่จะขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพปาล์มน ้ามันจังหวัด
สุราษฎร์ ธานีอย่างยัง่ ยืน โดยมีการประชุมเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ
ห้ องประชุมเมืองคนดีศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ ธานี โดยมีพลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทพั ภาคที่ 4
เป็ นประธานการประชุมและมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้วา่ ราชการจังหวัดสุราษฎร์ ธานี นายธีระ อนันตเสรี วิทยา
รองผู้วา่ ราชการจังหวัด พลตรี มโนช จันทร์ คีรี ผู้บญ
ั ชาการมณฑลทหารบกที่ 45 และพลตรี ทรงพล สุมนาวดี
รองผอ.รมน.จังหวัดส.ฎ. พร้ อมทังหน่
้ วยงานที่เกี่ยวข้ องร่วมประชุมกาหนดมาตรการขับเคลื่อนฯ
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และให้ โรงงานสกัดน ้ามันปาล์มรับซื ้อผลผลิตปาล์มน ้ามันที่คณ
ุ ภาพ 18%เป็ นอย่างต่า
โดยเริ่มดาเนินการตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2561
4.2
แนวทางการปฏิบัตเิ กี่ยวกับการดาเนินการเกี่ยวกับที่ดนิ และอาคารหรื อสิ่งปลูกสร้ างที่เป็ นที่ราชพัสดุ
เป็ นแนวทางให้ สว่ นราชการและสานักงานธนารักษ์พื ้นที่ในการพิจารณานาส่งอาคารหรื อสิ่งปลูกสร้ างขึ ้นทะเบี
ยนราชพัสดุ ให้ พิจารณายึดตาม พรบ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 มาตรา 4
กฎกระทรวงว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล ปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้
และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545 และแก้ ไขเพิ่มเติม ข้ อ 4 , 5 และ 6
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ลากรใช้ ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2546 ข้ อ 6 (15) (16)
และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 137, 138 และ 139 เป็ นสาคัญ ดังนี ้
1) เป็ นอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 139
2) ต้ องเป็ นสิ่งก่อสร้ างที่ตดิ กับที่ดนิ โดยมีผ้ นู ามาติดไว้
โดยมีเจตนาจะต้ องติดในลักษณะตรึงตราแน่นหนาถาวร
3) เป็ นวัตถุมีรูปร่างสามารถมองเห็นเป็ นรูปธรรมได้ อย่างชัดเจน
4) หากเป็ นการปรับปรุงพื ้นที่เพื่อประโยชน์แก่การใช้ สอย กรณีดงั กล่าวไม่ต้องขึ ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
5) สาหรับสิ่งปลูกสร้ างที่มีลกั ษณะเป็ นอาคารหรื อโรงเรื อน
และไม่ชดั เจนว่าจะต้ องขึ ้นทะเบียนที่ราชพัสดุหรื อไม่ ให้ หารื อกรมธนารักษ์เป็ นกรณีๆ ไป
4.3 การจัดทาข้ อมูลพืน้ ฐานไม้ ผลเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2562
ขอให้ สารวจในระดับหมูบ่ ้ านและรวบรวมข้ อมูลในระดับตาบล อาเภอ ส่งให้ จงั หวัดภายในวันที่ 15
ธันวาคม 2561 (นับต้ น)
ตาบล

ท่าฉาง
ท่าเคย
คลองไทร
เขาถ่าน
เสวียด
ปากฉลุย
รวม

เงาะ (ไร่-งาน-ตรว.)

0-0-0
0-1-0
22-6-167
30-8-218
6-5-43
54-3-47
112-23-475

ทุเรี ยน (ไร่-งาน-ตรว.)

2-2-0
88-12-336
79-20-619
96-23-675
87-19-494
875-40-484
1227-116-2608

มังคุด (ไร่-งาน-ตรว.)

0-0-0
8-3-52
24-4-185
72-51-1213
26-7-168
102-7-119
232-72-1737

ลองกอง (ไร่-งาน-ตรว.)

2-0-0
12-2-0
19-7-233
38-9-218
21-19-224
211-19-224
303-42-759
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4.4 การดาเนินโครงการระบบส่ งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี งบประมาณ 2562
ดาเนินการทังหมด
้
43 แปลง
- แปลงปี 2560 จานวน 32 แปลง
- แปลงปี 2561 จานวน 5 แปลง
- แปลงปี 2562 จานวน 6 แปลง อ.ท่าฉาง จานวน 1 แปลง ตาบลท่าเคย
4.5 รายชื่อนักวิชาการส่ งเสริมการเกษตรที่เข้ าประจาโรงงานสกัดปาล์ มนา้ มัน ตัง้ แต่ 1 พ.ย-ธ.ค.61
บจ.กรี นกลอรี
นายธเรศ ไข่มกุ ข์ + นายธวัช วรรณดี
บจ.ท่าฉางสวนปาล์มน ้ามันอุตสาหกรรม
น.ส.ชิตชนก มาลาวิสทุ ธิ์
บจ.ธนาปาล์มโปรดักส์
นายสาวิตร ชุมจินดา
4.6 คาสั่งแต่ งตัง้ คณะกรรมการเครื อข่ ายศูนย์ เรี ยนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ าเกษตร
(ศพก.) และคณะกรรมการเครือข่ ายแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด
กรมส่งเสริมการเกษตร มีคาสัง่ ที่ 1410/2561 เรื่ อง แต่งตังคณะกรรมการเครื
้
อข่าย ศพก.
และเครื อข่ายแปลงใหญ่ ยกเลิกคาสัง่ ที่ 1065/2559 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 และคาสัง่ ที่ 46/2561 ลงวันที่
18 มกราคม 2561 และแต่งตังคณะกรรมการเครื
้
อข่าย ศพก. และคณะกรรมการเครื อข่ายแปลงใหญ่
ระดับจังหวัดขึ ้นใหม่ 77 คณะ ให้ คณะกรรมการดังกล่าวมีระยะเวลาดารงตาแหน่ง 2 ปี โดยมีอานาจหน้ าที่
ดังนี ้
1) อานาจหน้ าที่คณะกรรมการเครื อข่าย ศพก. ระดับจังหวัด
2) อานาจหน้ าที่คณะกรรมการเครื อข่ายแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด
สารับค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางไปปฏิบตั ริ าชการ
สามารถเบิกได้ ตามพระราชกฤษฎีการค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และแก้ ไขเพิ่มเติม
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการเบิกค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
อ.ท่าฉาง นายยุพงศ์ สอนศรี ไหม เป็ นกรรมการ
4.7 โครงการสร้ างภูมิค้ ุมกันให้ เกษตรกรชาวสวนยางพาราตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ เกษตรกร 1 ครัวเรื อน มีอาชีพ 2 อาชีพ
ลดปัญหาผลกระทบจากราคาตกต่าของยางพารา
และสร้ างความมัน่ คงในอาชีพและรายได้ ให้ เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ในพื ้นที่ 17 อาเภอๆ ละ 20 คน
ดาเนินการโดยศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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4.8 การจัดงาน Field Day
อ.ท่าฉาง วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
4.9 การประกวดสื่อวีดทิ ัศน์ “สร้ างความมั่นคง เสริมชุมชนให้ เข้ มแข็ง”
ตามโครงการสร้ างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้ านการเกษตร
(โครงการเสริมสร้ างรายได้ ให้ แก่เกษตรกรรายย่อย) เพื่อเป็ นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของโครงการฯ
สร้ างแรงจูงใจในการผลิตสื่อวีดทิ ศั น์ให้ เกิดการพัฒนาและสร้ างสรรค์ เทคนิคการผลิต
และการสร้ างเครื อข่ายในการผลิตสื่อวีดทิ ศั น์ของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยส่ง VTR. ให้ จงั หวัดวันที่ 3
พฤศจิกายน 2561
4.10 สัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร การใช้ ประโยชน์ จากทะเบียนเกษตรกรเชิงแผนที่
ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมมาร์ ลิน อ.เมือง จ.สุราษฎร์ ธานี บุคคลเป้าหมาย
เจ้ าหน้ าที่ระดับอาเภอ 1 ราย อ.ท่าฉาง นางสาวปฏิมา วอนยิ ้มสกุล นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรปฏิบตั กิ าร
4.11 รายงานแผนผลการปฏิบัตงิ านตามระบบส่ งเสริมการเกษตร (T&V System)
รายงานทุกวันที่ 25 ของเดือน เพื่อประมวลผลรายงานกรมส่งเสริมการเกษตรทุกเดือน
4.12 การจัดเก็บข้ อมูลและปรั บปรุ งข้ อมูลในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
อาเภอท่าฉาง จานวน 25 แห่ง จานวนที่บนั ทึกข้ อมูลแผนที่แล้ ว 25 แห่ง
4.13 รายงานการส่ งใบสมัครของเกษตรกรที่เข้ าร่ วมโครงการพัฒนารุ่นใหม่ เป็ น Young Smart farmer
ปี 2562 อาเภอท่าฉาง จานวน 3 ราย
4.14 การมอบหมายงานในหน้ าที่ภายในสานักงานเกษตรอาเภอท่ าฉาง
1) นายสาวิตร ชุมจินดา รับผิดชอบ ตาบลเสวียด รับผิดชอบงาน แปลงใหญ่ ปาล์มน ้ามัน ภัยธรรมชาติ
กองทุนฟื น้ ฟู
2) น.ส.มลฤดี สวัสดี รับผิดชอบ ตาบลคลองไทร รับผิดชอบงาน ศพก. Zonning ศดปช. คลินิกเกษตร
3) น.ส.ชิตชนก มาลาวิสทุ ธิ์ รับผิดชอบ ตาบลปากฉลุย และตาบลท่าฉาง รับผิดชอบ ทบก. ศจช.
ประชาสัมพันธ์ ข้ าว พืชผัก พืชไร่
4) น.ส.ปฏิมา วอนยิ ้มสกุล รับผิดชอบ ตาบลเขาถ่าน รับผิดชอบ KM นวัฒกรรม วิสาหกิจชุมชน
ยุวเกษตรกร อกม.
5) นายธวัช วรรณดี รับผิดชอบ ตาบลท่าเคย รับผิดชอบ ยางพารา ไม้ ผล แมลงเศรษฐกิจ GAP
เกษตรอินทรี ย์
4.15 แผนงาน/โครงการ ประจาปี งบประมาณ 2562
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน จานวน 20 ราย งบประมาณ 4,000 บาท
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตปาล์มน ้ามันและการจัดการศัตรูปาล์มน ้ามัน ผ่าน ศพก. จานวน 30
ราย งบประมาณ 21,000 บาท
3. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ าเกษตรสับปะรด จานวน 20 ราย งบประมาณ 7,000 บาท
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4. โครงการระบบส่งเสริ มการเกษตรแบบแปลงใหญ่
4.1 แปลงใหญ่ ปี 2560 จานวน 1 แปลง งบประมาณ 4,000 บาท
4.2 แปลงใหญ่ ปี 2562 จานวน 1 แปลง งบประมาณ 6,000 บาท
4.3 ถ่ายทอดความรู้ ปี 2560 จานวน 1 แปลง งบประมาณ 24,000 บาท
4.4 ถ่ายทอดความรู้ ปี 2562 จานวน 1 แปลง งบประมาณ 36,000 บาท
5. พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่ อง Smart Farmer จานวน 20 ราย งบประมาณ 8,000 บาท
6. งานวัดถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ Field day จานวน 1 ศูนย์ งบประมาณ 20,000 บาท
7. พัฒนาเกษตรกรผู้นา จานวน 30 ราย งบประมาณ 12,000 บาท
8. พัฒนาศูนย์เครื อข่าย จานวน 2 ศูนย์ งบประมาณ 12,000 บาท
9. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ ปยเพื
ุ๋ ่อลดต้ นทุนการผลิต จานวน 1 ศูนย์ งบประมาณ 4,000 บาท
10. โครงการพัฒนาเกษตรกรยัง่ ยืน กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรี ย์ จานวน 45 ราย งบประมาณ
52,800 บาท
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระการประชุมที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ผลการปฏิบัติงานเดือนตุลาคม 2561
3-ต.ค.-61
4-ต.ค.-61
5-ต.ค.-61
8-ต.ค.-61
9-ต.ค.-61
10-ต.ค.-61
11-ต.ค.-61
12-ต.ค.-61
16-ต.ค.-61
22-ต.ค.-61
23-ต.ค.-61
24-ต.ค.-61
25-ต.ค.-61
26-ต.ค.-61
29-ต.ค.-61
31-ต.ค.-61

ต.ท่าเคย ต.คลองไทร ต.เสวียด
ต.ปากฉลุย
ต.ท่าฉาง ต.เขาถ่าน
สานักงานเกษตร อ.ท่าฉาง
ต.เขาถ่าน ต.ปากฉลุย
ต.ท่าเคย
ต.คลองไทร
สานักงานเกษตร อ.ท่าฉาง
ต.ท่าฉาง
สานักงานเกษตร อ.ท่าฉาง
ที่วา่ การอาเภอท่าฉาง
ต.ท่าเคย
ต.คลองไทร
สานักงานเกษตร อ.ท่าฉาง
สานักงานเกษตร อ.ท่าฉาง
สนง.เกษตร จ.สุราษฎร์ ธานี

ติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
ติดตามกลุม่ เลี ้ยงผึ ้งโพรง
ติดตามกลุม่ แม่บ้านเกษตรกร
ประชุมเจ้ าหน้ าที่สง่ เสริ มการเกษตรประจาสัปดาห์
ติดตามกลุม่ วิสาหกิจชุมชน
ติดตามผลการดาเนินงานแปลงใหญ่
ติดตามการขับเคลื่อน ศพก.ระดับอาเภอ
ประชุมเจ้ าหน้ าที่สง่ เสริ มการเกษตรประจาสัปดาห์
ติดตามกลุม่ แม่บ้านเกษตรกร
ประชุมเจ้ าหน้ าที่สง่ เสริ มการเกษตรประจาสัปดาห์
ร่ วมงานวันปิ ยมหาราช
ติดตามสมาชิกแปลงใหญ่
ติดตามคณะกรรมการ ศพก.
ประชุมเจ้ าหน้ าที่สง่ เสริ มการเกษตรประจาสัปดาห์
ประชุมเจ้ าหน้ าที่สง่ เสริ มการเกษตรประจาสัปดาห์
ประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือน
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5.2 แผนการปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน 2561
1 พ.ย.61
2 พ.ย.61
5 พ.ย.61
6 พ.ย.61
7 พ.ย.61
8 พ.ย.61
9 พ.ย.61
12 พ.ย.61
13 พ.ย.61
14 พ.ย.61
15 พ.ย.61
16 พ.ย.61
19 พ.ย.61
20 พ.ย.61
21 พ.ย.61
22 พ.ย.61
23 พ.ย.61
26 พ.ย.61
27 พ.ย.61
28 พ.ย.61
29 พ.ย.61
30 พ.ย.61

ที่ประชุม

ม.5 ต.คลองไทร
สนง.เกษตร อ.ท่าฉาง
สนง.เกษตร อ.ท่าฉาง
ม.2,4 ต.เขาถ่าน
ม.1 ต.ท่าฉาง
ม.1 ต.เสวียด
สนง.เกษตร อ.ท่าฉาง
สนง.เกษตร อ.ท่าฉาง
ม.4 ต.เขาถ่าน
ม.5 ต.ปากฉลุย
ม.1 ต.ท่าเคย
สนง.เกษตร อ.ท่าฉาง
สนง.เกษตร อ.ท่าฉาง
ต.เขาถ่าน , ต.ท่าฉาง
ต.คลองไทร ต.ท่าเคย
ต.เขาถ่าน ต.ท่าฉาง
สนง.เกษตร อ.ท่าฉาง
สนง.เกษตร อ.ท่าฉาง
ต.ปากฉลุย
ต.เขาถ่าน
ต.คลองไทร
สนง.เกษตร อ.ท่าฉาง

ติดตามเกษตรกรโครงการส่งเสริ มการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน/ติดตามกลุม่ เกษตรกร
ประชุมสานักงานเกษตรอาเภอประจาเดือน DM
ติดตามวิสาหกิจชุมชนและร่ วมประชุมหมูบ่ ้ าน
ติดตามกลุม่ แม่บ้านเกษตรกรตาบลท่าฉาง
ประชุมหมูบ่ ้ านประจาเดือน
ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน/ติดตามกลุม่ ส่งเสริ มอาชีพ
MM
ติดตามกลุม่ เกษตรกรปลูกสมุนไพร
ติดตามวิสาหกิจชุมชน
ติดตามงานส่งเสริ มการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงปี 2561
ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน
MM
ติดตามกลุม่ เลี ้ยงไก่ไข่และกลุม่ เลี ้ยงเป็ ดเทศ
ติดตามกลุม่ วิสาหกิจชุมชน
ติดตาม Smart Farmer
ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน
MM
ติดตามโครงการสร้ างทักษะและส่งเสริ มอาชีพด้ านการเกษตร
ติดตามวิสาหกิจชุมชน
ติดตามการดาเนินงาน ศพก.
ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน

รับทราบ

ระเบียบวาระการประชุมที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 ผู้ท่ มี ีหน้ าที่ตามคาสั่งเวรยามรั กษาสถานที่ราชการ
ขอให้ อยูเ่ วรยามอย่างเคร่งครัดด้ วย
6.2 การใช้ และการรักษารถยนต์ ส่วนกลาง
โดยถือปฏิบตั ิตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยรถราชการ พ.ศ.2523
แก้ ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยรถราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2530 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2538 และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545 ระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตรว่าด้ วย
การใช้ การควบคุม การเก็บรักษารถราชการ และการเบิกจ่ายเชื ้อเพลิงของยานพาหนะ พ.ศ.2545
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โดยเคร่งครัดต่อไป และให้ ผ้ ขู ออนุญาตใช้ รถยนต์ตามแบบ 3 ได้ บันทึกการใช้ รถยนต์ราชการ
ในสมุดประจารถให้ เป็ นการต่อเนื่อง
ที่ประชุม
รับทราบ
ปิ ดประชุมเวลา 11.12 น.
(ลงชื่อ) จิตรลดา เกื ้อกูลสงค์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นางจิตรลดา เกื ้อกูลสงค์)
(ลงชื่อ) เพ็ญศรี เลื่องสุนทร ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(น.ส.เพ็ญศรี เลื่องสุนทร)

