รายงานการประชุมสานักงานเกษตรอาเภอประจาเดือน
ครัง้ ที่ 1/2562
วันที่ 22 ตุลาคม 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
นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตร
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.
ระเบียบวาระการประชุมที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
1.1 กิจกรรมการปลูกปอเทืองให้ เหลืองอร่ ามทั่วแผ่ นดินเนื่องในวันดินโลก
อ.ท่าฉาง ดาเนินการ ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตาบลเขาถ่าน อาเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ ธ านี
มอบ นายสาวิตร ชุมจินดา และน.ส.ปฏิมา วอนยิ ้มสกุล ช่วยดูแลพื ้นที่ และมอบนายวินยั วิชิตแย้ ม
พนักงานทัว่ ไป ติดตังป้
้ ายให้ มองเห็นชัดเจนและมัน่ คง
1.2 โครงการจิตอาสาพระราชทาน
กิจกรรม ปลูกต้ นไม้ เนื่องในวันต้ นไม้ ประจาปี ของชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ หมูท่ ี่ 5 ตาบลท่าเคย
อาเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี มอบหมายนายสาวิตร ชุมจินดา และนายธวัช วรรณดี
เข้ าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามวัน และสถานที่ด้วย
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1.3
ร่ วมพิธีบาเพ็ญกุศลกิจกรรมน้ อมราลึกเนื่องในวันคล้ ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเ
จ้ าอยู่หัว (วันปิ ยมหาราช)
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ ที่วา่ การอาเภอท่าฉาง
พิธีตกั บาตร เวลา 06.00 น. เครื่ องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เวลา 09.00 น. เครื่ องแบบปกติขาว สวมหมวก
พิธีจดุ เทียนเพื่อน้ อมราลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั เวลา 18.30 น.
เครื่ องแบบปกติขาว สวมหมวก
มอบธุรการ ดาเนินการเรื่ องจัดทาพวงมาลาด้ วย
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระการประชุมที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั ง้ ที่แล้ ว
ประธาน เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสานักงานฯ ครัง้ ที่ 10/2561 ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2561
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 10/2561 ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2561
ระเบียบวาระการประชุมที่ 3
ไม่ มี

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ที่แล้ ว

ระเบียบวาระการประชุมที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โครงการส่ งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2562
พื ้นที่ ต.ท่าเคย เงื่อนไข: พื ้นที่และจานวนเกษตรกร หลักการในการกาหนดพื ้นที่แปลงใหญ่
1. พื ้นที่อยูช่ มุ ชนที่ใกล้ เคียงกัน
2. ขนาดพื ้นที่เหมาะสมต่อการบริ หารจัดการ
3. เพียงพอให้ เกิดอานาจในการต่อรอง
มีพื ้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ไร่ และเกษตรกรไม่น้อยกว่า 30 ราย เป้าหมายการพัฒนา 5 ด้ าน
1. ลดต้ นทุนการผลิต
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
3. พัฒนาคุณภาพ
4. การตลาด
5. การบริหารจัดการ
*** มอบนายธวัช วรรณดี ส่งใบสมัคร และเอกสารที่เกี่ยวข้ องให้ จงั หวัดภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
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4.2 การให้ ความช่ วยเหลือเกษตรกรที่ได้ รับผลกระทบจากอุทกปี 2559/2560 (ครัวเรื อนละ 3,000 บาท)
มีการโอนเพิ่ม กรณีเลขบัญชีไม่สามารถโอนได้ และแก้ ไขใหม่
4.3 โครงการไทยนิยมยั่งยืน หรือโครงการเสริมสร้ างรายได้ และส่ งเสริมอาชีพด้ านการเกษตร
1. เมื่อดาเนินการตามแผนการใช้ จา่ ยเงินเสร็จสิ ้นตามเป้าหมายของโครงการ
หรื อสิ ้นสุดระยะเวลาโครงการ ให้ สง่ คืนเงินเหลือจ่าย(ถ้ ามี) และปิ ดบัญชี
ธกส.ที่รอบรับเงินโครงการส่งดอกเบี ้ยธนาคาร ของกลุม่ ย่อยในชุมชน เข้ าบัญชี
ธนาคารของคณะกรรมการพัฒนาด้ านการเกษตรระดับชุมชน
2. ส่งทะเบียนคุมต่างๆ หลักฐานการเบิกจ่ายเงินฉบับจริง
ใบฝากเงิน/ใบถอนเงิน/ใบโอนเงินของกลุม่ ย่อยในชุมชน ส่งให้ คณะกรรมการพัฒนาด้ านการเกษตรระดับชุมชน
เพื่อทราบและตรวจสอบความครบถ้ วนและส่งให้ คณะกรรมการการพัฒนาด้ านการเกษตรระดับอาเภอเพื่อทรา
บและส่งผลให้ สานักงานเกษตรจังหวัด
3. ให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบตาบลติดตามผลการดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมด้ วย
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระการประชุมที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ผลการปฏิบัติงานเดือนกันยายน 2561
3-ก.ย.-61
4-ก.ย.-61
5-ก.ย.-61
6-7 ก.ย.61
10-ก.ย.-61
11-ก.ย.-61
12-ก.ย.-61
13-ก.ย.-61
14-ก.ย.-61
17-21 ก.ย.61
24-ก.ย.-61
25-ก.ย.-61
26-ก.ย.-61
27-ก.ย.-61
28-ก.ย.-61

รร.วังใต้ อ.เมือง
ต.เสวียด
ต.คลองไทร
รร.ทวิลโลตัส จ.นครศรี ฯ
สานักงานเกษตร อ.ท่าฉาง
ต.เขาถ่าน, ต.ท่าฉาง
ต.คลองไทร ต.ท่าเคย
ต.ปากฉลุย
ต.ท่าฉาง
รร.แอมบาสซาเดอร์ จ.ชลบุรี
สานักงานเกษตร อ.ท่าฉาง
ต.คลองไทร ต.ท่าเคย
ต.คลองไทร
ต.คลองไทร
สานักงานเกษตร จ.สฎ

สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการฯ DW
ติดตามวิสาหกิจชุมชนและโครงการเสริ มสร้ างทักษะฯ
ติดตามสมาชิกแปลงใหญ่และโครงการเสริ มสร้ างทักษะฯ
สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการฯ DW
ประชุมสานักงานเกษตรอาเภอประจาเดือน
ติดตามวิสาหกิจชุมชนและโครงการเสริ มสร้ างทักษะฯ
ติดตามสมาชิกแปลงใหญ่และโครงการเสริ มสร้ างทักษะฯ
ติดตามเครื อข่าย ศพก.และโครงการเสริ มสร้ างทักษะฯ
ติดตามโครงการเสริ มสร้ างทักษะฯ
ประชุม Year and conferrence
ประชุมเจ้ าหน้ าที่สานักงานฯ ประจาสัปดาห์
ติดตามวิสาหกิจชุมชน
ติดตามแปลงใหญ่
ติดตาม ศพก.
ประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือน ก.ย.61
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5.2 แผนการปฏิบัติงานเดือนตุลาคม 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

ที่ประชุม

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

รับทราบ

ระเบียบวาระการประชุมที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 ผู้ท่ มี ีหน้ าที่ตามคาสั่งเวรยามรั กษาสถานที่ราชการ
ขอให้ อยูเ่ วรยามอย่างเคร่งครัดด้ วย
6.2 กิจกรรม 5 ส
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ทากิจกรรม 5 ส ณ สานักงานเกษตรอาเภอท่าฉาง
ที่ประชุม
รับทราบ
ปิ ดประชุมเวลา 11.12 น.
(ลงชื่อ) จิตรลดา เกื ้อกูลสงค์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นางจิตรลดา เกื ้อกูลสงค์)
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(ลงชื่อ) เพ็ญศรี เลื่องสุนทร ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(น.ส.เพ็ญศรี เลื่องสุนทร)

