รายงานการประชุมสานักงานเกษตรอาเภอประจาเดือน
ครั้งที่ 6/2563
วันที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563
ณ อาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ามัน (สานักงานเกษตรอาเภอท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี)
-------------------------------ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม
ขอน้อมอัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่คณะผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ณ พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 17 มีนาคม 2529ความว่า
“...กสิกรรมและเกษตรกรรมเป็นเรื่องสาคัญมาก ท่านทั้งหลายจะต้องช่วยกันค้นคว้าหาความรู้และความชานาญให้
กว้างขวางยิ่งขึ้นเสมอ และพยายามส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ที่ได้ศึกษามาแก่พี่น้องกสิกร และเกษตรกรให้ได้ทราบ
ถึงวิธีปฏิบัติอันถูกต้องตามหลักวิชาอีกด้วย จึงจะเกิดประโยชน์แก่สังคมในด้านนี้ และเป็นผลดีแก่ประเทศชาติ
สืบไป...”
ผู้มาประชุม
1. นางสาววราพร หลวงปลอด
2. นายสาวิตรชุมจินดา
3. นางสาวมลฤดีสวัสดี
4. นางสาวพิชชารีย์ ตันวราวุฒกิ ูล
5. นายธวัชวรรณดี
6. นายวินัยวิชิตแย้ม
7. นางสาวเพ็ญศรีเลื่องสุนทร
8. นางจิตรลดาเกื้อกูลสงค์

เกษตรอาเภอท่าฉาง
ประธาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
พนักงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เลขานุการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระการประชุมที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 จังหวัดแจ้งเลื่อนการประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือนมีนาคม 2563
ไปพลางก่อนเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิท 19 ที่กาลัง
ระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีกาหนด
1.2 การให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ให้แก่
เกษตรกร
การดาเนินมาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา
มีความเห็น ดังนี้
1) ให้ความรู้/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้อง ในการดาเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
ให้แก่เกษตรการผ่านกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร เช่น ศพก. เกษตรกรแปลงใหญ่ และสหกรณ์ต่าง ๆ โดยใช้สื่อเอกสาร
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ประชาสัมพันธ์ของกรมอนามัยที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์เท่านั้น และให้ติดตามอย่างต่อเนื่องให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน
2) จัดทาแผนการดาเนินงานและสนับสนุนให้กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ได้แก่ สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร ดาเนินการประดิษฐ์หน้ากากอนามัยผ้าแบบไว้ใช้เอง และประดิษฐ์เพื่อจัดจาหน่ายให้เพียงพอตาม
เป้าหมาย และคุณภาพเป็นไปตามคาแนะนาของกรมอนามัย ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยอีกทาง
หนึ่ง สาหรับการจัดหาเงินทุนควรมีการบูรณาการกันทั้งข้อมูลและงบประมาณกับกรมอนามัยและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ของกรมอนามัย
- 3ล.
1.ลด ลดความเสี่ยงจาการสัมผัสด้วยการล้ามือด้วยน้า และสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยขึ้น โดยเฉพาะ
เมื่ออยู่ในพื้นที่สาธรณะและก่อนรับประทานอาหารเลี่ยง ดูแล ป้องกัน COVID-19ลดการแพร่เชื้อ เมื่อไม่สบาย ได
จาม ให้สวมหน้ากากอนามัย
2.เลี่ยง เลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค เลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น เลี่ยงการใช้
มือสัมผัสหน้า
3. ดูแล ดูแลสุขภาพตนเอง รักษาสุขภาพด้วยการกินร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือ ออกกาลังกาย และ
พักผ่อนให้เพียงพอ ดูแล รับผิดชอบต่อสังคม ในกรณีที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ต้องแยกและสังเกตอาการไม่
น้อยกว่า 14 วัน
- 4 ข้อต้องรู้ป้องกันไวรัสโคโรนา
1.ต้องกินอาหารที่ปรุงสุกเท่านั้น
2.ต้องใช้ช้อนกลาง เมื่อกินอาหารร่วมกัน
3.ต้องล้างมือทุกครั้งด้วยน้าและสบู่หรือใช้เจลล้างมือเมื่อสัมผัสสิ่งสกปรก
4.ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อไปในแหล่งชุมชนหรือพื้นที่เสี่ยง
***มีไข้ มีน้ามูก ไอ เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบปรึกษาแพทย์
1.3 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ข้าราชการในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน
2562ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ ในหน่วยงานส่วนภูมิภาคไม่น้อยกว่า 7 ปี และปฏิบัติงาน
ภายใต้สานักงานเกษตรอาเภอมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี เงินเดือนไม่ต่ากว่า 28,000 บาท มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งตามที่ ก.พ. กาหนด
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระการประชุมที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสานักงานฯ ครั้งที่ 5/2563ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563
ระเบียบวาระการประชุมที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี 2563(ใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 ไปพลางก่อน)
จังหวัดแจ้งเลื่อนการประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือนมีนาคม 2563
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3.2 สืบเนื่องจากได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2563
โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อนเป็นอัน
สิ้นสุด และตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กรมบัญชีกลางได้ปิดระบบ Gfmis ทางจังหวัดไม่สามารถบันทึกการ
เบิกจ่ายได้ จึงมีใบสาคัญตกค้างบางส่วนขอให้อาเภอสารองจ่ายไปก่อนเพราะต้องรอรหัสงบประมาณการเบิกจ่าย
ประจาปี 2563 ก่อน
3.3 ซักซ้อมการใช้รถยนต์ราชการ
ขอให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (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 ระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตรว่าด้วย การใช้ การควบคุม
การเก็บรักษารถราชการ และการเบิกจ่ายเชื้อเพลิงของยานพาหนะ พ.ศ.2545 อย่างเคร่งครัดด้วย โดยเฉพาะ
สานักงานเกษตรอาเภอที่ได้รับจัดสรรรถยนต์ราชการเป็นรถใหม่ขอให้ใช้อย่างระมัดระวัง เก็บรักษาไว้ที่ปลอดภัย
โดยให้เก็บไว้ในสถานที่ราชการ (ที่ตั้งสานักงานฯเป็นอันดับแรก) หากประสงค์จะเก็บรักษาไว้ที่อื่นต้องนาเสนอ
นายอาเภอเห็นชอบและเมื่อนายอาเภอเห็นชอบแล้วขอให้สาเนาให้จังหวัดทราบด้วย และขอให้พิจารณาการใช้นา
มันเชื้อเพลิงสาหรับรถราชการเป็น B10 หรือ B20 เพื่อระบายปริมาณน้ามันปาล์มดิบ (CPO) ออกจากระบบตลาด
3.4 ซักซ้อมการลดข้อร้องเรียนทุกข์ของเกษตรกร
ขอให้ทุกคนทาความเข้าใจกับเกษตรกรให้ชัดเจนไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ส่วนใหญ่จะร้องเรียน การยางแห่ง
ประเทศไทย
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระการประชุมที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน ปี 2562-2563
ตามประกาศการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปี 2563 ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2563เพื่อ
รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน งวดที่ 6 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ขยายเวลาให้เกษตรกรแจ้ง
ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเป็นก่อนวันที่ 30 เมษายน 2563 และกาหนดส่งข้อมูลให้ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรทราบโดย
ทั่วถึงกัน
4.2 ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563
สารวจแหล่งน้า สารวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งด้านพืช ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อย และรายงานการสถานการณ์ภัยแล้งผลการดาเนินงานให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งรายงาน
การเผาเศษซากพืชและวัสดุทางการเกษตร ทุกวันอังคารของสัปดาห์จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งสิ้นสุดลง
4.3 การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่และแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบล/อาเภอ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) เริ่มใช้ 22 มิถุนายน 2562 การจัดทาแผนมี 2 ส่วน คือ นโยบาย
และพื้นที่
4.4 ทะเบียนเกษตรกร
การปรับปรุงคู่มือ ทบก. ปี 2563 โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จะแจ้งคู่มือ ทบก. ปี 2563 ให้ทุกอาเภอ
ดาเนินการตามคู่มือ ประมาณเดือนเมษายน 2563
ที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระการประชุมที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 แผนการปฏิบัติงานเดือนเมษายน2563
8 เม.ย.63
9 เม.ย.63

ติดตามงานทะเบียนเกษตรกรผุป้ ลูกปาล์มน้ามัน ปี 2563
ติดตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ งานทะเบียนเกษตรกร
ผู้ปลูกปาล์มน้ามัน ปี 2563
10 เม.ย.63 ต.เสวียด/ต.คลองไทร
ติดตามการดาเนินงานภายใต้ ศพก.และแปลงใหญ่ งานทะเบียนเกษตรกร
14 เม.ย.63 ต.ท่าเคย /ต.คลองไทร ติดตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ งานทะเบียนเกษตรกร
15 เม.ย.63 ต.เสวียด/ต.ท่าฉาง
ติดตามงานทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563
งานสถาบันเกษตรกร
16 เม.ย63 ต.ปากฉลุย/ต.เขาถ่าน ติดตามโครงการส่งเสริมเกษตรปลูกไม้ผลเพื่อส่งออก และงานทะเบียน
เกษตรกร ติดตามสถานการณ์ภยั แล้ง เยี่ยมเยียนเกษตรกร
21 เม.ย.63 ต.ปากฉลุย/ต.คลองไทร ติดตามงานสถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร งานทะเบียนเกษตรกร ปี 2563
22 เม.ย.63 ต.ท่าเคย/ ต.เสวียด
ติดตามการดาเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
23 เม.ย.63 ต.ท่าเคย/ ต.คลองไทร ติดตามโครงการภายใต้ ศพก.
24 เม.ย.63 ต.ปากฉลุย
ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง/ให้คาแนะนา เยี่ยมเยียนเกษตรกรทัว่ ไป
28 เม.ย.63 ต.ปากฉลุย/ต.คลองไทร ติดตามกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูก
ปาล์มน้ามัน ปี 2563
29 เม.ย.63 ต.ท่าฉาง/ต.เสวียด
ติดตามการดาเนินงานวิสาหกิจชุมชนและโครงการส่งเสริมการผลิตพืชปลอด
สารพิษ
30 เม.ย.63 ต.เขาถ่าน/ต.ท่าเคย
ติดตามงานทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

ที่ประชุม

ต.เขาถ่าน /ต.ท่าฉาง
ต.ปากฉลุย/ต.ท่าเคย

รับทราบ

ระเบียบวาระการประชุมที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 การอยูเ่ วรยามรักษาสถานที่ราชการ/บริการเกษตรกรในวันหยุดราชการ/การรักษาความปลอดภัยใน
วันหยุดราชการ
โดยขอเพิ่มมาตรการในการกากับดูแลความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อย ระมัดระวังอัคคีภัย ตรวจตรา
ตามอาคารสานักงานฯ ให้รัดกุม
6.2 การจัดสรรคืนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ
1. ตาแหน่งเลขที่ 9978 ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สานักงานเกษตรอาเภอบ้านนาเดิม
2. ตาแหน่งเลขที่ 9866 ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สานักงานเกษตรอาเภอไชยา
3. ตาแหน่งเลขที่ 9948 ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สานักงานเกษตรอาเภอเวียงสระ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธาน : กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา 11.30 น.
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(ลงชื่อ) จิตรลดา เกื้อกูลสงค์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นางจิตรลดา เกื้อกูลสงค์)
(ลงชื่อ) เพ็ญศรี เลื่องสุนทร ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวเพ็ญศรี เลื่องสุนทร)

