รายงานการประชุมสานักงานเกษตรอาเภอประจาเดือน
ครัง้ ที่ 11/2562
วันที่ 5 สิงหาคม 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 09.00 น.
ก่ อนเข้ าระเบียบวาระการประชุม
ขอน้ อมอัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร (ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรของวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่
9 กรกฎาคม 2507) ความว่า
“..เศรษฐกิจของเราขึ ้นอยู่กบั การเกษตรมาแต่ไหนแต่ไรแล้ ว
รายได้ ของประเทศที่ได้ มาใช้ สร้ างความเจริญด้ านต่าง ๆ เป็ นรายได้ จากการเกษตรเป็ นส่วนใหญ่
จึงอาจกล่าวได้ ว่าความเจริ ญของประเทศต้ องอาศัยความเจริญของการเกษตรเป็ นสาคัญ และงานทุก ๆ
ฝ่ ายจะดาเนินก้ าวหน้ าไปได้ ก็เพราะการเกษตรของเราเจริญ..”
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ระเบียบวาระการประชุมที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ปี ระชุมทราบ
จากประชุมหัวหน้ าส่ วนราชการ หัวหน้ าหน่ วยงานรั ฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ผู้อานวยการสถานศึกษา กานัน ผู้ใหญ่ บ้าน
1.1 การมอบหนังสือสาคัญให้ ผ้ ชู ่ วยผู้ใหญ่ บ้าน จานวน 9 ราย
1. นายปรีชา นาคกุล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ ายปกครอง
หมู่ที่ 5 ตาบลปากฉลุย
2. นางวนา เรื องพรม
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ ายปกครอง
หมู่ที่ 5 ตาบลปากฉลุย
3. นายวิษณุ ชวลิต
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ ายปกครอง
หมู่ที่ 4 ตาบลคลองไทร
4. นายสุรศักดิ์ คงรอด
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ ายปกครอง
หมู่ที่ 6 ตาบลคลองไทร
5. นายทะนง เกิดสมบัติ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ ายรักษาความสงบ หมู่ที่ 4 ตาบลคลองไทร
6. นายธนากร แจ้ งอักษร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ ายปกครอง
หมู่ที่ 11 ตาบลท่าเคย
7. นายอนุสรณ์ สังข์เทพ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ ายรักษาความสงบ หมู่ที่ 3 ตาบลท่าเคย
8. นายวัฒนชัย ย้ วนเกิด ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ ายปกครอง
หมู่ที่ 6 ตาบลเสวียด
9. นายธีรพงศ์ สุขพร
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ ายปกครอง
หมู่ที่ 6 ตาบลเสวียด
1.2 มอบรางวัลการประกวดส้ มตาสีลา
ในวันงานถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเริ่มต้ นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจาปี 2562
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
กลุม่ แม่บ้านเกษตรกรวัดอัมพาราม ตาบลคลองไทร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 กลุม่ ฝึ กอาชีพบ้ านท่าเคย ตาบลท่าฉาง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม 3 แซ่บบ้ านหนองดูน ตาบลเขาถ่าน
1.3 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ ิ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง ประจาปี พุทธศักราช 2562 แบ่งเป็ น 2 กิจกรรม ดังนี ้
กิจกรรมที่ 1 ในเดือนสิงหาคม 2562
1.1 ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง
บริเวณด้ านหน้ าสานักงาน ประดับธงชาติไทยร่วมกับธงตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
และธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. พร้ อมประดับผ้ าระบายสีเหลืองและผ้ าระบายสีฟ้าบริ เวณรัว้ สานักงาน
ระหว่างวันที่ 5-19 สิงหาคม 2562 รวมทังไฟส่
้ องสว่างบริเวณสานักงานและถนนสายสาคัญให้ สวยงาม
กิจกรรมที่ 2 ในวันจันทร์ ที่ 12 เดือนสิงหาคม 2562
2.1 พิธีทาบุญตักบาตรถวายเป็ นพระราชกุศล ณ สนามหน้ าที่ว่าการอาเภอท่าฉาง เวลา 06.30 น.
2.2 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมอาเภอท่าฉาง เวลา 08.30 น.
2.3 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจดุ เทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมอาเภอท่าฉาง
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เวลา 17.30 น.
**** การแต่งกาย เครื่ องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
2.4 กิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาลาน ้า ลาคลอง จิตอาสาพัฒนาถนนสายหลัก
จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ เพื่อถวายพระราชกุศล” เวลา 13.00 น. ณ สนามหน้ าที่ว่าการอาเภอท่าฉาง
การแต่งกาย จิตอาสาพราชทาน 904 วปร.
1.4 การเปิ ดรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
ศูนย์อานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จะเปิ ดรับสมัครจิตอาสาเป็ นการทัว่ ไปในช่วงวันที่ 110 ของทุกเดือน ในวันและเวลาราชการ สาหรับเดือนสิงหาคม 2562 กาหนดเปิ ดรับสมัครระหว่างวันที่ 5-10
สิงหาคม 2562 สาหรับพิธีพระราชทานหมวกและผ้ าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
สามารถรับได้ ภายในวันทาการสุดท้ ายของเดือน หรื อขึ ้นอยู่กบั ความพร้ อมของจังหวัด
สามารถติดตามข้ อมูลข่าวสารได้ ที่ แอพพลิเคชัน่ ประชาชนจิตอาสา
ระบบ ios : https://apps.appte.com/us/app/ประชาชนจิตอาสา/id1439276790
ระบบ Androld : https://play.google.com/srore/details?id=th.or.dga.royaljitarsa&hl=th
Line Official : https://page.line.me/jitarsa
และเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ : https://www.royaloffice.th/
ข้ อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ ที่ สายด่วนจิตอาสา หมายเลข 1511
1.5 โครงการและกิจกรรมปลูกต้ นไม้ และปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
กระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ได้ จดั ทาโครงการและกิจกรรมปลูกต้ นไม้ และปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โดยสามาปลูกต้ นไม้ และร่วมลงทะเบียนการปลูกต้ นไม้ ในเว็บไซต์ กรมป่ าไม้ https://p;antforestgath หรือ
สแกนคิวอาร์ โค้ ด ตังแต่
้ เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2562
และขอรับกล้ าไม่ได้ จากหน่วยเพาะชากล้ าไม้ ของกรมป่ าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
1.6 ขออนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ การจัดงานเทศกาลท่ องเที่ยวเกาะสมุย ครั ง้ ที่ 4
samui festibal 2019 ระหว่างวันที่ 14-19 กันยายน 2562
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระการประชุมที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั ง้ ที่แล้ ว
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ประธาน เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสานักงานฯ ครัง้ ที่ 10/2562 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 10/2562 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

ระเบียบวาระการประชุมที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ที่แล้ ว
3.1 ผลการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณรายจ่ ายประจาปี พ.ศ.2562
สรุปผลการเงินงบประมาณและผลการเบิกจ่าย ประจาปี 2562 ตัดยอด 25 กรกฎาคม 2562
อ.ท่าฉาง งบประมาณที่ได้ รับ 782,691.00 บาท เบิกจ่ายตังแต่
้ ต้นปี 749,043.13 บาท (คิดเป็ นร้ อยละ 95.70)
คงเหลืองบประมาณ 33,647.87 บาท(คิดเป็ นร้ อยละ 4.30)
ค่าใช้ จ่ายฝึ กอบรม
อ.ท่าฉาง งบประมาณที่ได้ รับ 225,475 บาท เบิกจ่ายตังแต่
้ ต้นปี 220,675.00 บาท (คิดเป็ นร้ อยละ 97.87)
คงเหลืองบประมาณ 4,800 บาท(คิดเป็ นร้ อยละ 2.13)
- 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 การลดข้ อร้ องเรียนร้ องทุกข์ ของเกษตรกร
ขอให้ อาเภอดูแลเกษตรกรเหมือนญาติมิตร เหมือนพี่น้อง
และเจ้ าหน้ าที่ทุกคนต้ องต้ อนรับเกษตรกรอย่างมีไมตรีจิต ช่วงพักไม่มีเจ้ าหน้ าที่อยู่ประจาขอให้ ติดประกาศ
กาชับเจ้ าหน้ าทืทุกท่านให้ สร้ างการรับรู้ข้อมูลกับเกษตรกรให้ ถกู ต้ อง ชัดเจน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหา
3.3 การใช้ 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
3.4 การจัดทาเว็บไซต์ ของหน่ วยงานให้ เป็ นปั จจุบัน
อ.ท่าฉาง ดาเนินการเป็ นปัจจุบนั
3.5 โครงการสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ เกษตรกรชาวสวนปาล์ มนา้ มัน
อ.ท่าฉาง จานวน 1 ราย
3.6 โครงการระบบส่ งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
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1) แปลงใหม่ ปี 2563 เสนอขอแปลงใหญ่ ปี 2563
2) การส่งประกวดแปลงใหญ่ ปี 2560 (ต.คลองไทร)
ที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระการประชุมที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดในพืน้ ที่จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และการป้ องกันกาจัด
โดยการประชาสัมพันธ์ให้ ขึ ้นทะเบียนเกษตรกร แจ้ งเตือนเกษตรกรให้ เฝ้าระวังการระบาด
4.2 การอบรมเกษตรกรมาตรการจากัดการใช้ สารเคมี 3 สาร ไกลโฟเซต พาราควอต คลอไพริฟอส
4.2.1 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
4.2.2 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
4.2.3 บทบาทพนักงานเจ้ าหน้ าที่
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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
เป้าหมายตามกรอบตัวชี ้วัดและเกณฑ์การให้ คะแนนการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ รอบที่ 2 (1
เมษายน-30กันยายน 2562) ระดับความสาเร็จของการบันทึกทะเบียนเกษตรกรตามหมวดหมู่กลุม่ พืช
ที่อนุญาตให้ ใช้ สารเคมี 3 ชนิด เทียบกับเป้าหมายปี 2561 จากระบบ http://farmer.doae.go.th ตัดยอดข้ อมูล
1 กันยายน 2562 ประเด็นตัวชี ้วัดผลการดาเนินงานมาตรการจากัดการใช้ สารเคมี 3 สาร ดังนี ้
1. ประชาสัมพันธ์ สร้ างการรับรู้ให้ กบั เกษตรกร
2. การรับสมัคร และอานวยความสะดวกให้ แก่เกษตรกร
3. การบันทึก เพิ่มสถานที่สอล และลงในระบบ
4. เพิ่มสถานที่อบรมในการสอบ ต้ องมีในระบบเรียบร้ อยแล้ ว
5. การจัดสอบ สถานที่สอบ และการจัดอบรม
4.3 การจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบล/อาเภอ
ขอให้ จดั ส่งให้ สานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ประกอบด้ วย
รูปเล่มแผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบล และอาเภอ ฉบับสมบูรณ์ พร้ อมไฟล์ word
เนื ้อหาตามรูปแบบในเล่มแนวทางการจัดทาแผนฯ ปี 62
หากจัดทาโครงการแล้ วงบประมาณเกินจากความสามารถของอาเภอหรื อท้ องถิ่น
ขอให้ สง่ มาจังหวัดเพื่อพิจารณาเสนอของบประมาณในระดับจังหวัด
4.4 การรายงานภาวการณ์ ผลิตพืชรายเดือน (รต.)
รายงานให้ เป็ นปัจจุบนั ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน (http://production.doae.go.th)
4.5 โครงการศูนย์ เรี ยนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ าเกษตร (ศพก.)
อ.ท่าฉาง ได้ จดั งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้ นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 เมื่อวันที่ 23
กรกฎาคม 2562 ณ ศพก.ต.คลองไทร ที่ผ่านมา
4.6 งานทะเบียนเกษตรกร
ตามที่ประชุม ครัง้ ที่ 2/2562 เพื่อให้ ทุกอาเภอปฏิบตั ิเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน จังหวัดกาหนดแผนติดตาม
ตรวจสอบ ประสาน และสนับสนุนการดาเนินงานโครงการ อ.ท่าฉาง ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.
4.7 ระบบส่ งเสริมการเกษตร (T&V)
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กรมฯ กาหนดผลการดาเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร เป็ นตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั ิราชการ รอบที่ 2
โดยให้ รายงานผลการใช้ ระบบส่งเสริมการเกษตร(T&V)ในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเกษตร
ส่งให้ จงั หวัดภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ในแบบรูปเล่ม พร้ อมส่งเป็ นไฟล์ word บันทึกในแผ่น cd

4.8 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระดับเขต ครั ง้ ที่ 2
ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562 ณ จังหวัดตรัง สานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา
ขอให้ จงั หวัดสารวจจานวนผู้เข้ าร่วมสัมมนา โดยผู้จดั จะจัดอาหาร
อาหารว่างและเครื่ องดื่มสาหรับผู้เข้ าร่วมสัมมนา
4.9 การติดตามและเฝ้ าระวังสถานการณ์ ฝนทิง้ ช่ วง ปี 2562
ขอให้ ดาเนินการดังนี ้
1. ประชาสัมพันธ์ และแจ้ งเตือนเกษตรกรถึงสถานการณ์ที่อาจเกิดฝนทิ ้งช่วงและสภาวะฝนแล้ ง
ตลอดจนประสานข้ อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในพื ้นที่
เพื่อกาหนดมาตรการและแนวทางการป้องกันแลแก้ ไขปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้น
2. ประชาสัมพันธ์ให้ เกษตรกรมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ เป็ นปัจจุบนั
โดยกาหนดจุดนัดหมายในพื ้นที่ตามความเหมาะสม และสะดวกในการเดินทางของเกษตรกร
3. หากมีการประกาศเขตให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั ิในพื ้นที่
ขอให้ รีบดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั ิกร
ณีฉกุ เฉิน พ.ศ.2562 อย่างเคร่งครัด
4.10 การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการระดับจังหวัด กาหนดจัดในวันที่ 5-6 กันยายน 2562
ขอให้ อาเภอเตรียมนาเสนอข้ อมูลสรุปผลการดาเนินงาน ใช้ เวลาในการนาเสนออาเภอละ 15 นาที
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระการประชุมที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 แผนการปฏิบัติงานเดือนสิงหาคม 2562
5 สิงหาคม 2562
7-8 สิงหาคม 2562
ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์

สานักงานเกษตร อ.ท่าฉาง
ต.คลองไทร,ต.เขาถ่าน
ต.เสวียด, ต.ปากฉลุย
สานักงานเกษตร อ.ท่าฉาง

ประชุมสานักงานเกษตรอาเภอประจาเดือน
ติดตามโครงการสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่เกษตรกร
ชาวสวนปาล์มน ้ามัน
จัดสอบตามมาตรการจากัดการใช้ สาร 3 สาร ไกลโฟเซต
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พาราควอต คลอไพริฟอส
16 สิงหาคม 2562
20 สิงหาคม 2562
27 สิงหาคม 2562
28 สิงหาคม 2562

สานักงานเกษตร อ.ท่าฉาง
ต.คลองไทร, ต.ท่าฉาง
ต.ท่าเคย, ต.คลองไทร
ต.เสวียด, ต.ท่าฉาง

จังหวัดติดตามทะเบียนเกษตรกร
ติดตามและขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชน
ติดตามการปฏิบตั ิหน้ าที่อาสาสมัครเกษตร
ติดตามการขึ ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระการประชุมที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 การอยู่เวรยามรั กษาสถานที่ราชการ
ผู้ที่มีหน้ าที่ตามคาสัง่ เวรยามรักษาสถานที่ราชการ ขอให้ อยู่เวรยามอย่างเคร่งครัด
6.2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
แจ้ งประชาสัมพันธ์โครงการเงินกู้ดอกเบี ้ยสาหรับเกษตรกรที่ปรสบภัยแล้ ง กู้ได้ ครัวเรือนละไม่เกิด
500,000 บาท
มติท่ปี ระชุม
รับทราบ
ประธาน : กล่าวขอบคุณผู้เข้ าร่วมประชุม และปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 11.30 น.
(ลงชื่อ) จิตรลดา เกื ้อกูลสงค์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นางจิตรลดา เกื ้อกูลสงค์)
(ลงชื่อ) เพ็ญศรี เลื่องสุนทร ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(น.ส.เพ็ญศรี เลื่องสุนทร)

