รายงานการประชุมสานักงานเกษตรอาเภอประจาเดือน
ครัง้ ที่ 5/2562
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 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 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 18 กันยายน 2504 ความว่า
“...การดาเนินชีวิตโดยใช้ วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ
จะต้ องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้ วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยังคิ
้ ด
นาความรู้ไปใช้ ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็ นบุคคลที่เป็ นภัยแก่สงั คมของมนุษย์ ...”
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ระเบียบวาระการประชุมที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
จากประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือน
1.1 โครงการรับซือ้ มะพร้ าวแห้ ง
จังหวัดจะเป็ นผู้เปิ ดจุดรับซื ้อ โดยให้ เกษตรกรและกลุม่ เกษตรกร
นาเนื ้อมะพร้ าวแห้ งมาจาหน่ายให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการ และโรงงานที่สนใจเข้ าร่วมโครงการ
โดยเกษตรกรจะขายเนื ้อมะพร้ าวแห้ งที่ความชื ้นไม่เกิน 6% ได้ ในราคากิโลกรัม (กก.) 15 บาท
ซึง่ เป็ นเงินที่ผ้ รู ับซื ้อจ่ายให้ 10 บาท รัฐจ่ายเพิ่มให้ 5 บาท โดยรัฐยังจะจ่ายค่าบริหารจัดการคุณภาพ
และค่ารวบรวมให้ กก.ละ 1.50 บาท สถานที่รับซื ้อ อ.เกาะพะงัน เกาะสมุย สหกรณ์ อ.เมือง ต.บางใบไม้
จากประชุมหัวหน้ าส่ วนราชการ หัวหน้ าหน่ วยงานรั ฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ผู้อานวยการสถานศึกษา กานัน ผุ้ใหญ่ บ้าน
1.2 โครงการจัดงานสัปดาห์ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 (ขึ ้น 15 ค่า เดือน 3) ตรงกับวันมาฆบูชา
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ ประดับธงชาติและธงธรรมจักรในหน่วยงาน หมู่บ้าน ชุมชน
งดจาหน่ายสุราและเครื่ องดื่มแอลกฮอล์ในสถานประกอบการตลอดจนเชิญชวนร่วมทากิจกรรมทางพระพุทธศ
าสนา ณ วัดใกล้ บ้าน อ.ท่าฉางเชิญชวนร่วมทอดผ้ าป่ า ณ วัดน ้าพุ ม.4 ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง
1.3 กิจกรรมขยายผลการฝึ กอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904
ตามแนวพระราชดาริ หลักสูตรหลักประจา รุ่ นที่ 2/61 เป็ นเบ้ า เป็ นแม่ พมิ พ์
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้ องประชุมโรงเรี ยนท่าฉางวิทยาคาร เวลา 13.30 -15.30 น.
เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น. การแต่งกาย ข้ าราชการ ชุดเครื่ องแบบกากีคอพับ แขนยาว
1.4 โครงการ “หน่ วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้ างรอยยิม้ ให้ ประชาชน” จ.สุราษฎร์ ธานี
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดบางคราม หมูท่ ี่ 2 ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง
1.5 พระราชกฤษฎีกาให้ มีการเลือกตัง้ ผู้แทนราษฎรเป็ นการทั่วไป พ.ศ.2562
1.6.1 กาหนดวัน เวลา ยื่นคาขอลงทะเบียนใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตัง้ ตังแต่
้ วนั ที่ 28
มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถขื่นคาขอได้ ที่ นายทะเบียนอาเภอ นายทะเบียนท้ องถิ่น
หรื อเอกอัครราชทูต ยื่นทางไปรษณีย์ ยื่นทางเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
1.6.2 อ.ท่าฉาง ใช้ ศาลาประชาคมอาเภอท่าฉาง ตลอดแนวรัว้ ที่วา่ การอาเภอท่าฉาง
ยกเว้ นบริเวณพระฉายาลักษณ์ เป็ นสถานที่สาหรับการปิ ดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตัง้
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1.6 การเปิ ดหมู่บ้านชุมชนท่ องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านธารนา้ ร้ อน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-16.00 น. นายอาเภอเป็ นประธานในพิธีเปิ ด เวลา 14.00 น.
กิจกรรมในวันเปิ ด ได้ แก่ การแข่งขันไก่แจ้ การแสดงของกลุม่ อสม. กลุม่ สตรี กลุม่ นักเรี ยน
การจัดสาธิตและจาหน่ายสินค้ าชุมชน การแสดงนิทรรศการให้ ความรู้ของหน่วยงานองค์กรภาคี
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอขอสนับสนุนนาผลิตภัณฑ์ของกลุม่ เกษตรกร กลุม่ วิสาหกิจชุมชนไปร่วมจาหน่าย
หรื อจัดนิทรรศการภายในงานเพื่อให้ ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการเกษตร การแต่งกาย จะใช้ เสื ้อ ลายดอก
หลากสีสนั
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระการประชุมที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั ง้ ที่แล้ ว
ประธาน เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสานักงานฯ ครัง้ ที่ 4/2562 ลงวันที่ 11 มกราคม 2562
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 4/2562 ลงวันที่ 11 มกราคม 2562
ระเบียบวาระการประชุมที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ที่แล้ ว
3.1 ผลการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณรายจ่ ายประจาปี พ.ศ.2562
สรุปผลการเงินงบประมาณและผลการเบิกจ่าย ประจาปี 2562 ตัดยอด 25 มกราคม 2562
อ.ท่าฉาง งบประมาณที่ได้ รับ 413,877 บาท เบิกจ่ายตังแต่
้ ต้นปี 172,497 บาท (คิดเป็ นร้ อยละ 41.68)
คงเหลืองบประมาณ 241,380 บาท(คิดเป็ นร้ อยละ 58.32)
ค่าใช้ จ่ายฝึ กอบรม
อ.ท่าฉาง งบประมาณที่ได้ รับ 186,800 บาท เบิกจ่ายตังแต่
้ ต้นปี 121,725 บาท (คิดเป็ นร้ อยละ 65.16)
คงเหลืองบประมาณ 65,075 บาท(คิดเป็ นร้ อยละ 34.84)
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระการประชุมที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 สรุปผลการขนย้ ายทะลายปาล์ มนา้ มันเพื่อทาปุ๋ยหมัก ณ สานักงานพัฒนาที่ดนิ จ.สุราษฎร์ ธานี
และศูนย์ วิจัยและพัฒนาการเกษตร
ได้ ดาเนินการแล้ ว จานวน 3 รอบ รวม 1,540,890 กก.
4.2 โครงการฟื ้ นฟูพนื ้ ที่การเกษตร (พืชสวน) โดยใช้ เชือ้ ราไตรโคเตอร์ มา
เพื่อช่วยเหลือเกษตรผู้ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้ อนปาปึ กและผลิตแจกจ่ายให้ เกษตรกรจานวน
3,500 กก. งบประมาณ 133,000 บาท
4.3 โครงการทะเบียนเกษตรกร ปี 2562
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4.3.1 ปรับปรุงข้ อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 ให้ เป็ นปัจจุบนั
4.3.2 การเชื่อมโยงฐานข้ อมูลจากทะเบียนเกษตรกร ภัยธรรมชาติ
โครงการสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน ้ามัน
4.4 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระดับอาเภอเพื่อขับเคลื่อน
ศพก.ภายใต้ โครงการศูนย์ เรี ยนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ าเกษตร
วันที่ 10 มีนาคม 2562 ณ ห้ องประชุมสานักงานเกษตรอาเภอวิภาวดี
4.5 การตัง้ รหัสผ่ านที่ปลอดภัยสาหรับการเข้ าใช้ งานระบบงาน และการทาธุรกรรมต่ างๆ
ผ่ านระบบอินเตอร์ เน็ตของเจ้ าหน้ าที่
กรมฯ ได้ สง่ รหัสผ่านที่นิยมใช้ มากที่สดุ ในการเข้ าใช้ งานประจาปี 2018
และแนะนาการตังรหัสผ่านที่ปลอดภัยต้ องประกอบด้ วยตัวเลข ตัวอักษรพิมพ์เล็ก ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่
และอักขระพิเศษ ผสมกันโดยจานวนไม่ต่ากว่า 8 ตัวอักษรขึ ้นไป
4.6 แนวทางปฏิบัตติ ามมาตรา 52 และ 53 แห่ งพระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
กรมวิชาการเกษตร พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามพระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542
แจ้ งแนวทางการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ นกั วิจยั และผู้เกี่ยวข้ องได้ รับทราบและถือปฏิบตั ิ และสามารถดาวน์โหลด QR
code เอกสารกฎระเบียบได้
4.7 ข้ อมูลพืน้ ฐานการผลิตไม้ ผลเศรษฐกิจ ปี 2562 (นับต้ น)
4.8 การดาเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจาปี 2562 ครั ง้ ที่ 1
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ โรงเรี ยนบ้ านควนกองเมือง ม.3 ต.ทุง่ เตาใหม่ อ.บ้ านนาสาร จ.สุราษฎร์ ธานี
โดยมีนางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้วา่ ราชการจังหวัดสุราษฎร์ ธานีให้ เกียรติเป็ นประธานเปิ ดงาน
ซึง่ มีเกษตรกรมาลงทะเบียนขอรับบริการ จานวน 322 ราย และมีหน่วยงานมาให้ บริการ จานวน 21 หน่วยงาน
4.9 โครงการศูนย์ เรี ยนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ าเกษตร (ศพก.)
แผนการเปิ ดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้ นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 จ.สุราษฎร์ ธานี
โดยมีผ้ บู ริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็ นประธานในการเปิ ดงาน วันที่
21 มิถนุ ายน 2562 ณ ศพก.อ.เวียงสระ
4.10 โครงการระบบส่ งเกษตรแบบแปลงใหญ่
แนวทางการจัดชันคุ
้ ณภาพของแปลงใหญ่ แบ่งเป็ น 5 ส่วน การรวมกลุม่ ของเกษตรกร การบริหารจัดการ
ผลการดาเนินงาน การนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ และความยัง่ ยืนของกลุม่ แบ่งเกรด เป็ น เกรด A 75100 คะแนน เกรด B 60-74 คะแนน และ เกรด C น้ อยกว่า 60 คะแนน
ที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระการประชุมที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ผลการปฏิบัติงานเดือนมกราคม 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
17 ม.ค.62 ม.5 ต.คลองไทร
24 ม.ค.62 ม.5 ต.คลองไทร

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
ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
ขับเคลื่อนการทางานของ ศพก หลัก

5.2 แผนการปฏิบัติงานเดือนมกราคม 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
25 ก.พ.62
28 ก.พ.62

ที่ประชุม

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
สนง.เกษตร อ.ท่าฉาง
ต.เขาถ่าน

รับทราบ

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.
ประชุม จนท.สนง.ประจาสัปดาห์
ติดตามกลุม่ สมุนไพร

6

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)

