รายงานการประชุมสานักงานเกษตรอาเภอประจาเดือน
ครัง้ ที่ 10/2562
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562
ณ อาคารหน่ วยปฏิบัติการเครือข่ 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
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่ มาประชุม
- ไม่มี
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ก่ อนเข้ าระเบียบวาระการประชุม
ขอน้ อมอัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2540) ความว่า
“..ความคิดนันเป็
้ นแม่บทใหญ่ของการพูดและการกระทา เพราะกิจที่จะทา คาที่จะพูด
ทุกอย่างล้ วนสาเร็จมาจากความคิด
การคิดก่อนพูดและก่อนทาจึงช่วยให้ บุคคลสามารถยับยังค
้ าพูดที่ไม่สมควร หยุดยังการกระท
้
าที่ไม่ถกู ต้ อง..”
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ระเบียบวาระการประชุมที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ปี ระชุมทราบ
จากประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือน
1.1 การตัดโอนตาแหน่ งและอัตราเงินเดือน
ด้ วยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ มีหนังสือที่ กษ 1002/4868 ลงวันที่ 5 มิถนุ ายน 2562 แจ้ งว่า มติ อ.ก.พ.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุมตั ิตดั โอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนตาแหน่ง เกษตรกรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สานักงานเกษตรอาเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม มาตังจ่
้ ายที่
สานักงานเกษตรอาเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และตัดโอนตาแหน่ง เกษตรอาเภอ
(เจ้ าพนักงานการเกษตรอาวุโส) สานักงานเกษตรอาเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ไปตังจ่
้ าย ณ
สานักงานเกษตรอาเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ตามคาสัง่ กรมส่งเสริมการเกษตรที่ 918/2562 ลงวันที่ 4
มิถนุ ายน 2562 ตังแต่
้ วนั ที่ 28 พฤษภาคม 2562
จากประชุมหัวหน้ าส่ วนราชการ หัวหน้ าหน่ วยงานรั ฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ผู้อานวยการสถานศึกษา กานัน ผู้ใหญ่ บ้าน
1.2 การมอบหนังสือสาคัญให้ ผ้ ชู ่ วยผู้ใหญ่ บ้าน จานวน 4 ราย
1. นายสมชาย เพชรวิเชียร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ ายปกครอง
หมู่ที่ 4 ตาบลเขาถ่าน
2. นางวันจุรี สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ ายปกครอง
หมู่ที่ 3 ตาบลท่าเคย
3. นายสุชาติ เกิดสมบัติ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ ายปกครอง
หมู่ที่ 3 ตาบลท่าเคย
4. นายขจร ธรรมรงค์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ ายรักษาความสงบ หมู่ที่ 6 ตาบลท่าเคย
1.3 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิม
1. กิจกรรมก่อนวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562
ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั บริเวณด้ านหน้ าอาคาร
สานักงานประดับธงชาติไทยร่วมกับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.
และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562
พร้ อมประดับผ้ าระบายสีเหลืองและผ้ าระบายสีขาวบริเวณรัว้ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – วันที่ 4
สิงหาคม 2562 รวมทังประดั
้
บไฟบริเวณสานักงาน และถนนสายสาคัญให้ สวยงาม ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม
2562 – วันที่ 4 สิงหาคม 2562
2. กิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562
- พิธีทาบุญรักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ณ สนามหน้ าที่ว่าการอาเภอท่าฉาง เวลา 06.30 น.
- พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เวลา 08.30 น.
- พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจดุ เทียนถวายพระพรชัยมงคล เวลา 17.30 น.
*** การแต่งกาย ข้ าราชการ : เครื่ องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
1.4 งานสมโภชและแห่ เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้ าพรรษา ประจาปี 2562
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วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมอาเภอท่าฉาง จานวน 32 เล่ม วัด 17 แห่ง สานักสงฆ์
13 แห่ง สานักปฏิบตั ิธรรม 2 แห่ง

1.5 กาหนดการรับบริจาคโลหิต
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคมอาเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
1.6 การจัดการแข่ งขันกีฬา กรี ฑา นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนอาเภอท่ าฉาง ประจาปี
2562
ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร
1.7 การจัดการแข่ งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ เสริมสร้ างความสามัคคี “ท่ าฉาง คัพ” ครัง้ ที่ 4 ประจาปี
2562
ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระการประชุมที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั ง้ ที่แล้ ว
ประธาน เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสานักงานฯ ครัง้ ที่ 9/2562 ลงวันที่ 5 มิถนุ ายน 2562
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 9/2562 ลงวันที่ 15 มิถนุ ายน 2562
ระเบียบวาระการประชุมที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ที่แล้ ว
3.1 ผลการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณรายจ่ ายประจาปี พ.ศ.2562
สรุปผลการเงินงบประมาณและผลการเบิกจ่าย ประจาปี 2562 ตัดยอด 25 มิถนุ ายน 2562
อ.ท่าฉาง งบประมาณที่ได้ รับ 775,107.00 บาท เบิกจ่ายตังแต่
้ ต้นปี 707,951.72 บาท (คิดเป็ นร้ อยละ 91.34)
คงเหลืองบประมาณ 67,155.28 บาท(คิดเป็ นร้ อยละ 8.66)
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)
- กาชับเจ้ าหน้ าที่ผ้ ยู ืมเงินทุกประเภท เร่งดาเนินการส่งใช้ คืนเงินยืมโดยเร็วเมื่อเสร็จสิ ้นภารกิจ
- การชาระหนี ้ค่าสาธารณูปโภคให้ แก่รัฐวิสาหกิจ แก่ผ้ ขู ายบริ การภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับใบแจ้ งหนี ้
- เงินเหลือจ่ายให้ แจ้ งส่งคืนกรมส่งเสริมการเกษตร
3.2 การร้ องเรียนการให้ บริการของสานักงานเกษตรอาเภอ
ขอให้ อาเภอดูแลเกษตรกรเหมือนญาติมิตร เหมือนพี่น้อง
และเจ้ าหน้ าที่ทุกคนต้ องต้ อนรับเกษตรกรอย่างมีไมตรีจิต ช่วงพักไม่มีเจ้ าหน้ าที่อยู่ประจาขอให้ ติดประกาศ
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ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระการประชุมที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ซักซ้ อมการใช้ รถยนต์ ราชการ
ขอให้ ถือปฏิบตั ิตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยรถราชการ พ.ศ.2523
แก้ ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ 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 การจัดทาเว็บไซต์ ของหน่ วยงานให้ เป็ นปั จจุบัน
อ.ท่าฉาง ดาเนินการเป็ นปัจจุบนั แล้ ว
4.3 โครงการสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ เกษตรกรชาวสวนปาล์ มนา้ มัน
อ.ท่าฉาง จานวน 1 ราย
4.4 โครงการระบบส่ งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
1) แปลงใหม่ ปี 2563 เสนอขอแปลงใหญ่ ปี 2563
2) การส่งประกวดแปลงใหญ่ ปี 2560 (ต.คลองไทร)
4.5 การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดในพืน้ ที่จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และการป้ องกันกาจัด
โดยการประชาสัมพันธ์ให้ ขึ ้นทะเบียนเกษตรกร
4.6 งานมาตรการจากัดการใช้ สารเคมี 3 สาร ไกลโฟเซต พาราควอต คลอไพริฟอส
4.6.1 เกษตรกร
1) ต้ องขึ ้นทะเบียนเกษตรกร
2) สมัครเข้ ารับการอบรมและ/หรือผ่านการทดสอบ
3) ซื ้อสารทัง้ 3 ชนิด จาก ร้ านที่ได้ รับอนุญาต และใช้ บตั รประชาชนเพื่อแสดงตนต่อผู้ขาย
4) ซื ้อสารทัง้ 3 ชนิด ได้ ตามปริ มาณที่ขึ ้นอยู่กบั ชนิดพืชปลูกและพื ้นที่ปลูก
5) ขณะผสมและพ่นสาร ต้ องสวมใส่อปุ กรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม
6) ใช้ อปุ กรณ์พ่นที่เหมาะสม
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 พ่นจะต้ องเป็ นของเกษตรกรผู้ว่าจ้ างจัดหามาให้ เท่านัน้
5) ขณะผสมและพ่นสาร ต้ องสวมใส่อปุ กรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม
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 ิงานของเจ้ าหน้ าที่ และแจ้ งเบาะแสการกระทาผิดทางกฎหมาย
4.7 การจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบล/อาเภอ
ขอให้ จดั ส่งให้ สานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
โดยใช้ รูปแบบตามแนวทางการระดับจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรอาเภอ/ตาบล
4.8 การรายงานภาวการณ์ ผลิตพืชรายเดือน (รต.)
รายงานให้ เป็ นปัจจุบนั ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน (http://production.doae.go.th)
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4.9 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ
ด้ วยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ แจ้ งการปรับเป้าหมายการใช้ จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
2562 ของมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2562
เพื่อให้ สอดคล้ องกับมติคณะรัฐมนตรี
จึงขอให้ อาเภอดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิงานและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ
ให้ เป็ นไปตามมาตรการเบิกจ่ายในภาพรวมร้ อยละ 77 ซึง่ กาหนดเป็ นตัวชี ้วัดบังคับผู้เกี่ยวข้ องทุกระดับ ตัดยอด
ณ 30 มิถนุ ายน 2562
4.10 โครงการศูนย์ เรี ยนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ าเกษตร (ศพก.)
แผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้ นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 อ.ท่าฉาง วันที่
18 กรกฎาคม 2562 ณ ศพก.ต.คลองไทร
4.11 แผนการจัดเวทีเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วม
เพื่อส่ งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ระดับจังหวัด
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมสยามธานี ตาบลมะขามเตี ้ย อาเภอเมือง เป้าหมาย
อกม.และผู้เกี่ยวข้ อง จานวน 290 คน
4.12 การจัดงานกระท้ อนคลองน้ อย
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ วัดธาราวดี (วัดดอนตะโก) หมู่ที่ 8 ต.คลองน้ อย อ.เมือง
4.13 จัดกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นา โครงการ ศพก.เครื อข่ าย
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้ องประชุมเมืองคนดี ชัน้ 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
4.14 งานทะเบียนเกษตรกร
ตามที่ประชุม ครัง้ ที่ 2/2562 เพื่อให้ ทุกอาเภอปฏิบตั ิเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระการประชุมที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 แผนการปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม 2562
4 ก.ค.62
12-22 ก.ค.62
18 ก.ค.62
1,3,5,8,10,12,15,19,22,24,26,
31ก.ค.62
22 ก.ค.62

ที่ประชุม

สานักงานเกษตร อ.ท่าฉาง
สหกรณ์จงั หวัดสุราษฎร์ ธานี
ศพก.คลองไทร
สานักงานเกษตร อ.ท่าฉาง
สานักงานเกษตร อ.ท่าฉาง

รับทราบ

ประชุมสานักงานเกษตรอาเภอประจาเดือน
เกษตรแฟร์ ปี 2562
จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day)
จัดสอบตามมาตรการจากัดการใช้ สาร 3 สาร
ไกลโฟเซต พาราควอต คลอไพริฟอส
ประชุมเจ้ าหน้ าที่ WM
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ระเบียบวาระการประชุมที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 ผู้ท่ มี ีหน้ าที่ตามคาสั่งเวรยามรั กษาสถานที่ราชการ
ขอให้ อยู่เวรยามอย่างเคร่งครัดด้ วย
6.2 งานเกษตรแฟร์ ปี 2562
- กาหนดจัดวันที่ 12-21 กรกฎาคม 2562 ณ สหกรณ์จงั หวัดสุราษฎร์ ธานี (CO-OP) พิธีเปิ ดวันที่ 19
กรกฎาคม 2562 (สวมเสื ้อโทนเหลือง)
- กิจกรรมภายในงาน นิทรรศการแปลงใหญ่ ศพก. การแข่งขันลิงขึ ้นมะพร้ าว กินฟรี
การประกวดพืชผลทางด้ านการเกษตร ทุเรี ยน(พื ้นเมือง/หมอนทอง) มะพร้ าวอ่อน เงาะ กระท้ อน
ปาล์มน ้ามัน(10 ราย/2 ทะลาย) มะระ(1ราย/2 ผล) ถัว่ ฝักยาว(1 ราย/ครึ่งกก.) ผักคะน้ า แตงร้ าน(1 ราย/2 ผล)
มติท่ปี ระชุม
รับทราบ
ปิ ดประชุมเวลา 15.00 น.
(ลงชื่อ) จิตรลดา เกื ้อกูลสงค์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นางจิตรลดา เกื ้อกูลสงค์)
(ลงชื่อ) เพ็ญศรี เลื่องสุนทร ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(น.ส.เพ็ญศรี เลื่องสุนทร)

