รายงานการประชุมสานักงานเกษตรอาเภอประจาเดือน
ครัง้ ที่ 9/2562
วันที่ 5 มิถุนายน 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
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12 กรกฎาคม 2562) ความว่า
“..คนไม่มีความสุจริ ต คนไม่มีความมัน่ คง ชอบแต่มกั ง่าย
ไม่มีวนั จะสร้ างสรรค์ประโยชน์สว่ นรวมที่สาคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริ ตและความมุ่งมัน่ เท่านัน้
จึงจะทางานสาคัญยิ่งใหญ่ที่เป็ นคุณประโยชน์แท้ จริงได้ สาเร็จ..”
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ระเบียบวาระการประชุมที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
จากประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือน
1.1 คาสั่งกรมส่ งเสริมการเกษตร ที่ 835/2562 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เรื่ อง
แต่ งตัง้ ข้ าราชการให้ รักษาราชการแทน ตาแหน่ ง เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่ งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ)
1.1.1 นางสุนิภา คีรีนารถ ตาแหน่ง เกษตรอาเภอท่าชนะ
1.1.2 นายอภัยพงศ์ คงหอม ตาแหน่ง เกษตรอาเภอพระแสง
1.1.3 นายประกอบ คงเขียว ตาแหน่ง เกษตรอาเภอเวียงสระ
1.1.4 นายสิทธิพร รัตนภิรมย์ ตาแหน่ง เกษตรอาเภอบ้ านนาสาร
1.1.5 นางมยุเรศ ทองสุข ตาแหน่ง เกษตรอาเภอพนม
1.1.6 นางกันยากร เพชรรัตน์ ตาแหน่ง เกษตรอาเภอเคียนซา
1.1.7 นางบุษรา ชุมแก้ ว ตาแหน่ง เกษตรอาเภอวิภาวดี
1.2 คาสั่งกรมส่ งเสริมการเกษตร ที่ 836/2562 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เรื่ อง
แต่ งตัง้ ข้ าราชการให้ รักษาราชการแทน ตาแหน่ ง นักวิชาการส่ งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
1.2.1 นางสาวสมัย สังข์ทองงาม สังกัด สานักงานเกษตรอาเภอกาญจนดิษฐ์
1.2.2 นายวีระศักดิ์ ฤทธิรณ สังกัด สานักงานเกษตรอาเภอพระแสง
1.2.3 นายแปลก บ่อคา สังกัด สานักงานเกษตรอาเภอท่าชนะ
1.3 สรุปการประชุมหัวหน้ าส่ วนราชการประจาจังหวัด ครัง้ ที่ 5/2562
- ข้ าราชการโยกย้ าย
1. นายภิญโญ สุวรรณชนะ เป็ น ผู้อานวยการ สานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 11
2. นายวิฑรู ย์ ไกรสิทธิ์
เป็ น ผู้อานวยการ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางพารา จ.สฎ.
- โครงการบาบัดทุก บารุงสุข จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
วันที่ 20 มิถนุ ายน 2562 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี
- งานเงาะอาเภอบ้ านนาสาร
วันที่ 1-12 สิงหาคม 2562 บริเวณ ริมคลองฉวาง อ.บ้ านนาสาร
- งานบริการที่ดี ไม่ มีการทุจริต
งานจากประชุมหัวหน้ าส่ วนราชการ หัวหน้ าหน่ วยงานรัฐวิสาหกิจ
ผู้บริหารองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ผู้อานวยการสถานศึกษา กานัน ผู้ใหญ่ บ้าน
1.4 การมอบหนังสือสาคัญให้ ผ้ ูช่วยผู้ใหญ่ บ้าน จานวน 4 ราย
1. น.ส.กัญญ์วรา แก้ วลิเล็ด ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้านฝ่ ายปกครอง
หมูท่ ี่ 6 ตาบลท่าเคย
2. นายพิศษิ ฐ์ กลิ่นเมฆ
ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้านฝ่ ายปกครอง
หมูท่ ี่ 10 ตาบลท่าเคย
3. นายสิทธิพร มีเพ็งจันทร์ ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้านฝ่ ายปกครอง
หมูท่ ี่ 10 ตาบลท่าเคย
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4. นายมนต์ชยั แสงพิทกั ษ์ ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้านฝ่ ายรักษาความสงบ หมูท่ ี่ 10 ตาบลท่าเคย
1.5 การมอบเกียรติบัตรกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จานวน 3 ราย
1. นายชาติชาย มณีน้อย
กานันตาบลเขาถ่าน
2. นายสุภาพ เทพนวล
กานันตาบลท่าฉาง
3. นายธวัช ทองตาลึง
กานันตาบลคลองไทร
1.6 แนะนาตัวข้ าราชการ จานวน 3 ท่ าน
- นายจรูญ สุดจานงค์ ย้ ายมาจากการไฟฟ้าไชยา ดารงตาแหน่ง ผู้จดั การการไฟฟ้าท่าฉาง
- นางวิลาวรรณ อันนานนท์ ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบตั กิ าร
ย้ ายมาจากสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเวียงสระ
- นายชาติชาย ศรี เพชรแก้ ว ตาแหน่ง ปลัดอาเภอ (เจ้ าพนักงานปกครองชานาญการ)
ย้ ายมาจากที่ทาการปกครองอาเภอสิชล
1.7 แผนดาเนินโครงการจิตอาสา “เราทาความดีด้วยหัวใจ”
7 มิ.ย.62
20 มิ.ย.62
21 มิ.ย.62
21 มิ.ย.62
21 มิ.ย.62

พัฒนาวัดน ้าพุ
พัฒนาหมูบ่ ้ าน แต่งกิ่งไม้ หญ้ า 2 ข้ างทาง เก็บขยะ ฯลฯ
การดูแลรักษาความสะอาด
การแก้ ไขปั ญหาขยะมูลฝอย
เก็บขยะพื ้นที่สาธารณะ

วัดน ้าพุ ม.4 ต.เขาถ่าน
ม.3 ต.ท่าฉาง
สานักสงฆ์คลองลาใน
สาย4112-ไปท่าฉาง
ถ.สามแยกบ้ านบางคราม-สามแยกวังหนาว

ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระการประชุมที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั ง้ ที่แล้ ว
ประธาน เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสานักงานฯ ครัง้ ที่ 8/2562 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 8/2562 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ระเบียบวาระการประชุมที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ที่แล้ ว
3.1 ผลการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณรายจ่ ายประจาปี พ.ศ.2562
สรุปผลการเงินงบประมาณและผลการเบิกจ่าย ประจาปี 2562 ตัดยอด 27 พฤษภาคม 2562
อ.ท่าฉาง งบประมาณที่ได้ รับ 765,627 บาท เบิกจ่ายตังแต่
้ ต้นปี 675,330.54 บาท (คิดเป็ นร้ อยละ 88.21)
คงเหลืองบประมาณ 90,296.46 บาท(คิดเป็ นร้ อยละ 11.79)
ค่าใช้ จ่ายฝึ กอบรม
อ.ท่าฉาง งบประมาณที่ได้ รับ 225,475 บาท เบิกจ่ายตังแต่
้ ต้นปี 204,475 บาท (คิดเป็ นร้ อยละ 90.69)
คงเหลืองบประมาณ 21,000 บาท(คิดเป็ นร้ อยละ 9.31)
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ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระการประชุมที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ซักซ้ อมการใช้ รถยนต์ ราชการ
ขอให้ ถือปฏิบตั ิตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยรถราชการ พ.ศ.2523
แก้ ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ 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 การเก็บรักษาราชการรถราชการ และการเบิกจ่ายเชื ้อเพลิงของยานพาหนะ พ.ศ.2545
อย่างเคร่งครัดด้ วย โดยเฉพาะสานักงานเกษตรที่ได้ รับจัดสรรรถยนต์ราชการเป็ นรถใหม่
ขอให้ ใช้ อย่างระมัดระวัง เก็บรักษาไว้ ที่ปลอดภัย
4.2 ซักซ้ อมการลดข้ อร้ องเรียนร้ องทุกข์ ของเกษตรกร
ว่ากล่าวตักเตือน กรณีร้องเรี ยน
4.3 การจัดทาเว็บไซต์ ของหน่ วยงานให้ เป็ นปั จจุบัน
ให้ เป็ นตัวชี ้วัดของเจ้ าพนักงานธุรการ
4.4 โครงการศูนย์ เรี ยนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ าเกษตร (ศพก.)
จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่ มต้ นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
ขอให้ เจ้ าหน้ าที่ทกุ ท่านร่วมกันเตรี ยมความพร้ อมในการจัดงาน
4.5 โครงการรวมพลังสร้ างมูลค่ าจากไร่ นาสู่ส่ งิ แวดล้ อมอย่ างยั่งยืน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
รายงานทุกวันที่ 15 ของเดือน
4.6 โครงการรณรงค์ 3 สาร “มาตรการจากัดการใช้ งาน 3 สาร ไกลโฟเซต พาราควอต
คลอร์ ไพริฟอต”
4.6.1 เกษตรกร
1) ต้ องขึ ้นทะเบียนเกษตรกร
2) สมัครเข้ ารับการอบรมและ/หรื อผ่านการทดสอบ
3) ซื ้อสารทัง้ 3 ชนิด จาก ร้ านที่ได้ รับอนุญาต และใช้ บตั รประชาชนเพื่อแสดงตนต่อผู้ขาย
4) ซื ้อสารทัง้ 3 ชนิด ได้ ตามปริ มาณที่ขึ ้นอยูก่ บั ชนิดพืชปลูกและพื ้นที่ปลูก
5) ขณะผสมและพ่นสาร ต้ องสวมใส่อปุ กรณ์ปอ้ งกันอันตรายที่เหมาะสม
6) ใช้ อปุ กรณ์พน่ ที่เหมาะสม
7) หากจ้ างพ่นสาร ต้ องจ้ างผู้รับจ้ างพ่นที่มีใบอนุญาต
8) ห้ ามใช้ ในพืชผักและสมุนไพร พื ้นที่ต้นน ้า และพื ้นที่สาธารณะ
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4.6.2 ผู้รับจ้ างพ่นสาร
1) อายุ 18 ปี บริ บรู ณ์ขึ ้นไป
2) เข้ ารับการอบรมหลักสูตร ผู้รับจ้ างพ่น เพื่อประกอบการขออนุญาตเป็ นผู้รับจ้ างพ่น
การขออนุญาตเป็ นผู้รับจ้ างพ่น
- ใบอนุญาตรับจ้ างพ่น มีอายุ 1 ปี และสามารถต่ออายุได้ ครัง้ ละ 1 ปี
- ใบอนุญาตฉบับละ 500 บาท
- ยื่นขออนุญาตได้ ที่ หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร
3) ต้ องรับการอบรมทุกๆ 3 ปี
4) สารที่ใช้ พน่ จะต้ องเป็ นของเกษตรกรผู้วา่ จ้ างจัดหามาให้ เท่านัน้
5) ขณะผสมและพ่นสาร ต้ องสวมใส่อปุ กรณ์ปอ้ งกันอันตรายที่เหมาะสม
6) แจ้ งข้ อมูลการรับจ้ างให้ กรมวิชาการเกษตรทราบ ในวันถัดจากวันพ่นสาร
4.6.3 บทบาทพนักงานเจ้ าหน้ าที่
1) เป็ นพนักงานเจ้ าหน้ าที่ผ้ มู ีอานาจในการเข้ าไปตรวจสอบการใช้ วตั ถุอนั ตราย
ภายในเขตท้ องที่รับผิดชอบ
2) เป็ นตัวแทนของหน่วยงานรัฐ ในการสารวจ ตรวจสอบเผยแพร่ความรู้
แก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องให้ มีความเข้ าใจถึงบทบัญญัติ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ 3 สาร
3) ทาให้ เกษตรกรมีความรู้ ความเข้ าใจในการเลือกซื ้อ การใช้ ปัจจัยการผลิตที่ถกู ต้ อง
เหมาะสมและมีคณ
ุ ภาพ
4) เป็ นผู้ประสานในการสื่อสารระหว่างเกษตรกรกับภาครัฐ
5) สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของเจ้ าหน้ าที่ และแจ้ งเบาะแสการกระทาผิดทางกฏหมาย
4.7 ทะเบียนเกษตรกร
กาหนดประชุมวันที่ 7 มิถนุ ายน 2562 ณ สานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
4.8 การคัดเลือกแม่ ดีเด่ นแห่ งชาติ ประจาปี 2562 ประเภทแม่ ผ้ ูเป็ นเกษตรกร
จังหวัดได้ คดั เลือก นางโสภา อินทชาติ ตาบลน ้ารอบ อาเภอพุนพิน เข้ ารับการคัดเลือกในระดับเขต
4.9 การสนับสนุนส่ งเสริมและคัดเลือกเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนเข้ าร่ วมโครงการผักผลไม้ ปลอดภัย
อ.ท่าฉาง ไม่มี
4.10 โครงการฝึ กอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร หลักสูตร “ผู้บริหารยุคเปลี่ยนผ่ านสู่สังคมดิจิทัล”
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-14 มิถนุ ายน 2562
4.11 การรายงานสถานการณ์ ไม้ ผล
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มอบหมายให้ ผ้ รู ับผิดชอบงานไม้ ผล รายงานจังหวัดทุกวัน
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระการประชุมที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 แผนการปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน 2562
4 มิ.ย.2562 ต.เสวียด/ต.เขาถ่าน

ติดตามกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร

5 มิ.ย.2562 สนง.

ประชุมสานักงานเกษตรอาเภอประจาเดือน

6 มิ.ย.2562 ต.คลองไทร

ติดตามงานส่งเสริ มการเกษตรแบบแปลงใหญ่

10,18 มิ.ย.2562 สนง.ฯ

ประชุมเจ้ าหน้ าที่ สนง.

11 มิ.ย.2562 ต.เขาถ่าน

ติดตามโครงการสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน ้ามัน

12 มิ.ย.2562 ต.ท่าเคย

ติดตามกลุ่มแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาสู่การจดวิสาหกิจชุมชน

18 มิ.ย.2562 ต.เขาถ่าน/ต.คลองไทร

ติดตามเกษตรกรที่เข้ าร่ วมโครงการ 5 ประสาน

19 มิ.ย. 2562 ต.คลองไทร

ติดตามการดาเนินงานของ ศพก.

25,26 มิ.ย.62 ต.ปากฉลุย/ต.ท่าเคย

ติดตามโครงการสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน ้ามัน

27 มิ.ย.62 ต.ท่าเคย

ติดตามงานส่งเสริ มการเกษตรแบบแปลงใหญ่

5.2 การจัดการประกวดโครงการส่ งเสริมการเกษตรระบบแปลงใหญ่ ปี 2560
อ.ท่าฉาง คัดเลือกแปลงใหญ่ปาล์มน ้ามันตาบลคลองไทร เข้ าร่วมประกวด มอบหมายคุณสาวิตร
ชุมจินดา และ คุณมลฤดี สวัสดี จัดทาข้ อมูลส่งให้ จงั หวัด
5.3 การจัดทาแผนการอบรมและทดสอบเกษตรกรโครงการรณรงค์ 3 สาร
“มาตรการจากัดการใช้ งาน 3 สาร ไกลโฟเซต พาราควอต คลอร์ ไพริฟอต”
มอบคุณชิตชนก มาลาวิสทุ ธิ์ จัดทาแผน
ที่ประชุม
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)
เตรี ยมพืชผลทางการเกษตรในการส่งเข้ าประกวด
6.3 ร่ วมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
โดยการสวมเสื ้อโทนเหลือง ตลอดเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2562
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6.4 ประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือนมิถุนายน 2562
ณ แปลงใหญ่ อาเภอพุนพิน
ที่ประชุม
รับทราบ
ปิ ดประชุมเวลา 11.00 น.
(ลงชื่อ) จิตรลดา เกื ้อกูลสงค์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นางจิตรลดา เกื ้อกูลสงค์)
(ลงชื่อ) เพ็ญศรี เลื่องสุนทร ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(น.ส.เพ็ญศรี เลื่องสุนทร)

