รายงานการประชุมสานักงานเกษตรอาเภอประจาเดือน
ครั้งที่ 10/2563
วันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
ณ อาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ามัน (สานักงานเกษตรอาเภอท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี)
-------------------------------ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม
ขอน้อมอัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทาน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2502ความว่า
“...การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุข ของผู้ประหยัดเองและครอบครัว ช่วย
ป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย...”
ผู้มาประชุม
1. นางสาววราพร หลวงปลอด
2. นายสาวิตร ชุมจินดา
3. นางสาวมลฤดี สวัสดี
4. นางสาวพิชชารีย์ ตันวราวุฒกิ ูล
5. นางสาวจีรนุช เกลี้ยงสงค์
6. นายธวัช วรรณดี
7. นายวินัย วิชิตแย้ม
8. นางสาวเพ็ญศรี เลื่องสุนทร
9. นางจิตรลดา เกื้อกูลสงค์

เกษตรอาเภอท่าฉาง
ประธาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
พนักงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เลขานุการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี
เริ่มประชุมเวลา 13.15 น.
ระเบียบวาระการประชุมที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
จากการประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือนกรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 9/2563 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
1.1 การยุบเลิกตาแหน่งในสังกัดสานักงานเกษตรจังหวัด
กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งมติการปรับปรุงกาหนดตาแหน่งและยุบเลิกตาแหน่งในสังกัดสานักงานเกษตร
จังหวัด ตาม มติ อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
รายละเอียดตามคาสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 898/2563 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 โดยสานักงานเกษตร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถูกยุบเลิกตาแหน่ง จานวน 1 ตาแหน่ง คือ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร สานักงาน
เกษตรอาเภอบ้านนาสาร
1.2 จากการประชุมผู้บริหารงานส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 ประจาปี
งบประมาณ 2563
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมมรกตทวิน อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา แจ้งกาหนดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW)
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ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 17-18 กันยายน 2563 ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้กาหนดกิจกรรม 5
กิจกรรม
1.2.1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 2/2563 เป้าหมาย 200 คน ประกอบด้วย ผู้อานวยการ
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ผู้อานวยการกลุ่มฯ ผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการฯ
เกษตรจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอาเภอ เจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรจังหวัดกลุ่มละ 1 คน เจ้าหน้าที่อาเภอ
และศูนย์ปฏิบัติการฯ วิทยากร เกษตรกรร่วมจัดนิทรรศการและรับรางวัล เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง เจ้าหน้าที่จาก
สถาบันการศึกษาของหน่วยงานวิชาการ
1.2.2 สัมมนาสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563 เป้าหมาย
คือผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563 จานวน 70 คน
1.2.3 สัมมนาโครงการไม้ผลอัตลักษณ์ เป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม้ผลระดับจังหวัด 1 คน และ
เจ้าหน้าที่อาเภอเป้าหมายของโครงการ อาเภอละ 1 คน รวม 70 คน
1.2.4 สัมมนาเจ้าหน้าที่เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เป้าหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด จานวน 1
คน และเจ้าหน้าที่อาเภอเป้าหมายของโครงการ อาเภอละ 1 คน
1.2.5 สัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด จานวน 1 คน
และเจ้าหน้าที่อาเภอเป้าหมายของโครงการ อาเภอละ 1 คน
1.3 การดาเนินงานโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ ประชาชน”จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.3.1 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา หมู่ที่ 1 ตาบลตะกุกเหนือ อาเภอวิภาวดี จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
1.3.2 วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านเหมืองทวด หมู่ที่ 4 ตาบลเพิ่มพูนทรัพย์ อาเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระการประชุมที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสานักงานฯ ครั้งที่ 9/2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
ระเบียบวาระการประชุมที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563
ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจา รายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายการใช้จ่ายงปบระมาณ ณ สิ้นไตรมาส ดังนี้
รายจ่ายภาพรวม
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน

ไตรมาส 1
23
28
8

ไตรมาส 2
54
58
40

ไตรมาส 3
77
80
65

ไตรมาส 4
100
100
100

3.2 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี พ.ศ.2563
สรุปความก้าวหน้าการดาเนินการ/ก่อหนี้ผูกพันภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรประจาปีงบประมาณ ปี
2563 (โครงการตามตัวชี้วัด) โดยใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน สารับเดือนที่ผ่านมาและที่
จะดาเนการในเดือนต่อไป
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- ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ตัดยอดวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
งบประมาณที่ได้รับ
655,281.00

เบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปี
611,483.12

คิดเป็นร้อยละ
93.32

คงเหลืองบประมาณ
43,797.88

คิดเป็นร้อยละ
6.68

- ผลการเบิกจ่ายคชจ.ในการฝึกอบรม ตัดยอดวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
งบประมาณที่ได้รับ
202,849.00

เบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปี
202,849.00

คิดเป็นร้อยละ
100

คงเหลืองบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ

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 และเน้นย้าในการขอใช้รถให้
จัดทาแบบขอใช้รถ (แบบ 3) บันทึกการใช้ทุกครั้ง
3.4 ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่าง
ยั่งยืน ปี 2560 ในระดับพื้นที่
ขณะนี้มีการร้องเรียนจานวนมาก ขอให้ตรวจสอบการดาเนินงานของกลุ่ม และการใช้จ่ายงบประมาณของ
กลุ่มให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
3.5 ซักซ้อมการลดข้อร้องเรียนร้องทุกข์ของเกษตรกร
ฝากช่วยกากับดูแลทาความเข้าใจกับเกษตรกร
3.6 รายงานผลการดาเนินงานโครงการตู้เย็นข้างบ้าน สายที่ 1
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระการประชุมที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ข้อมูลเอกภาพไม้ผล ครั้งที่ 3 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตามมติที่ประชุมคณะทางานจัดทาข้อมูลเอกภาพไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2563
ชนิด
ทุเรียน
เงาะ
มังคุด
ลองกอง

พื้นที่ยืนต้น(ไร่)
65,126
26,402
12,457
10,259

พื้นที่ให้ผล(ไร่)
40,967
25,848
11,794
10,044

ผลผลิต (ตัน)
41,772
20,444
6,296
5,096

ผลผลิตเฉลีย่ (กก./ไร่)
1,020
791
534
507

4.2 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
ผลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น คณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร
ระดับจังหวัด (COO) ได้พิจารณาคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด 2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ
ห้องเทพธานี 2 โรงแรมสยามธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรากฏผลการตัดสิน ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ แปลงใหญ่โคเนื้อบ้านยางพัฒนา ตาบลบ้านยาง อาเภอคีรีรัฐนิคม
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2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 แปลงใหญ่ปาล์มน้ามันตาบลสมอทอง อาเภอท่าชนะ
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 แปลงใหญ่ทุเรียน ตาบลต้นยวน อาเภอพนม
4.3 การดาเนินงานพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ประจาปีงบประมาณ 2563
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ได้ดาเนินการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young
Smart Farmer ประจาปี 2563 โดยจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จานวน 3 เวทีเวทีละ 2 วัน เน้นให้
ความสาคัญกับเกษตรกรรุ่นใหม่ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมี Young
Smart Farmer รุ่นพี่เป็นพี่เลี้ยง และบูรณาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอแจ้งฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมที่ผ่านกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น
Young Smart Farmer ประจาปี 2563 ไว้เพื่อได้ใช้ในการติดตามผลการพัฒนา Young Smart Farmer ในระดับ
อาเภอ สาหรับอาเภอท่าฉาง จานวน 2 ราย
4.3.1 นายจักรพันธ์ ทับแทน ตาบลปากฉลุย
4.3.2 นายชาญวิทย์ น้าเพชร ตาบลปากฉลุย
สานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดาเนินการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young
Smart Farmer มาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน มีเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรเป็น Young Smart Farmer
ทั้งหมดจานวน 246 ราย มีเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับจังหวัด ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเพื่อประสานความ
ร่วมมือของเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เข้มแข็ง เชื่อมโยงเกษตรกรกับเกษตรกร ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และสถาบันการเงิน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาประสานงาน
และประชาสัมพันธ์ภายในเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่งมีคาสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการเครือข่าย
Young Smart Farmerจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยสานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในคณะกรรมการมีผู้
แทนที่ทาหน้าที่ประสานงาน Young Smart Farmer ในระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการทางานเครือข่ายร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ในระดับอาเภอ และ Young Smart Farmer ในพื้นที่ของตนเอง
นอกจากนี้ยังมีศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 1 ศูนย์ ตั้งอยู่ที่ 46/22 ถ.
จุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เป็นสถานที่ใช้สาหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่
นวัตกรรม หลักการธุรกิจเกษตร การผลิต การแปรรูป และการตลาด ที่น่าสนใจ เป็นแหล่งสร้างสรรค์ IDEA
สาหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพตนเอง และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง มีหลักสูตรเรียนรู้ที่เน้นยาด้านการ
พัฒนาธุรกิจเกษตร รวมถึงเป็นสถานที่ประสานงาน สาหรับการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคีทั้งภาครัฐ และเอกชนให้กับ
พี่น้องเกษตรกรทุก่านที่พร้อมก้าวสู่ผู้ประกอบการเกษตร
4.4 ทะเบียนเกษตรกร
ฝากเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรในทุกเวที
4.5 การถ่ายทอดตัวชี้วัดจากองค์กรสู่บุคคล รอบที่ 2 (1 เมษายน 2563-30 กันยายน 2563)
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศได้จัดส่งตัวชี้วัดลงให้อาเภอแล้ว ขอให้ส่งตัวชี้วัดตามกาหนดเวลา
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4.6 รายงานข้อมูลภาวการณ์ผลิตพืชระดับตาบล (รต.)
ข้อมูลเอกภาพ ร่วมระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร (เกษตรจังหวัดและเกษตรอาเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
และสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร และสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8)
สับปะรด
กาแฟ
ปาล์มน้ามัน
ข้าวนาปี
มะพร้าว

เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)
31
143
89,824
1,328
905

เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่)
31
58
83,212
1,328
402

ผลผลิต(ตัน)
110
5
270,938
495
217,980ผล
480 ตัน

ผลผลิตเฉลีย่ ต่อไร่(กก.)
3,278
86
3,256
373
1,143

4.7 การประกันรายได้ข้าว
ครม.มีมติช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตั้งแต่ 1 พ.ค.-30 พ.ย. ให้ขึ้นทะเบียนเพื่อรับการช่วยเหลือจากรัฐบาล
เป็นการช่วยเหลือในรูปแบบเดียวกันกับการประกันรายได้
4.8 เวทีแลกเปลี่ยนเรียรรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. ครั้งที่ 2 ปี 2563 (PW)
กาหนดจัดวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ขอให้เตรียมการนาเสนอผลงานเด่นของอาเภอๆ ละ 7 นาที
4.9 มาตรการช่วยเหลือหรืออุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท
มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการและได้รับการพัฒนาช่วยเหลืออุดหนุน ปีงบประมาณ 2563 จานวน 6
แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจไชโยฟาร์มเห็ด วิสาหกิจชุมชนปลาเม็ง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะ วิสาหกิจท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ถ้าผึ้ง และวิสาหกิจทาปุ๋ยหมัก ซึ่งทุกจุด สานักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน จะมี Digital
Provider ให้คาแนะนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ สนับสนุนเงินบางส่วน โดยกลุ่มต้องสมทบ 50 เปอร์เซ็นต์
4.10 ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (ศูนย์ AIC)
เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสถาบันศึกษาในการใช้เทคโนโลยี 4.0 ขับเคลื่อน
การสร้างกลไกเพื่อใช้องค์ความรู้ วิทยาการ เทคโนโลยี และนวตกรรมในการปฏิรูปภาคเกษตร โดยของจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีจัดตั้งอยู่ที่สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี
4.11 การขยายผลการดาเนินงานโครงการโรงเรียนเกษตรกร
ตามที่ได้ดาเนินงานโรงเรียนเกษตรกรในกลุ่มแปลงใหญ่ผักบางท่าข้าม และประสบผลสาเร็จ ขณะนี้ได้ขยาย
ผลไปสู่โรงเรียนเกษตรกรทุเรียน ตาบลกรูด อาเภอกาญจนดิษฐ์ ได้เข้าพบปะกลุ่มและพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้อในพื้นที่
เกี่ยวกับวิธีการดาเนินงาน โดยจะอบรมเรียนรู้ทุกสัปดาห์ที่ 3 ช่วงบ่าย มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีการ
ตรวจวิสาหกิจชุมชนสมาชิกประมาณ 30 ราย ทุกคนมีความคิดเห็นในแนวทางเดียวกันคือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยใช้สอนคน
4.12 การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา วิธีทา
1. เตรียมอุปกรณ์โดยการลวกน้าร้อนทั้งหมด
2. เลือกเชื้อที่แข็งแรงที่สุด
3. ใช้น้าสะอาดในการทาลาย
นาน้าสะอาด 5-6 ลิตร ต้มเติมน้าตาลทรายแดง ตั้งไว้ให้เย็น ใช้ผ้าขาวบางที่ต้มฆ่าเชื้อแล้วทิ้งให้เย็น นาไปปิด
บนเหยือกและนาเชื้อที่คัดเลือกแล้วมาวางและนาน้าสะอาดที่ต้มแล้วเทผ่านเชื้อ นาไปปิดบนเหยือกและนาเชื้อที่
คัดเลือกแล้วมาวางและนาน้าสะอาดที่ต้มแล้วเทผ่านเชื้อ นาไปเก็ยในอุณหภูมิปกติ เมือนาไปใช้เชื้อจะเติบโตได้ดี
ในพื้นที่
ที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระการประชุมที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1แผนการปฏิบัติงานเดือนสิงหาคม2563
4-ส.ค.-63
5-ส.ค.-63
6-ส.ค.-63
7-ส.ค.-63
11-ส.ค.-63
13-ส.ค.-63
14-ส.ค.-63
18-ส.ค.-63
19-ส.ค.-63
20-ส.ค.-63
21-ส.ค.-63
25-ส.ค.-63
26-ส.ค.-63
27-ส.ค.-63
28-ส.ค.-63

ที่ประชุม

ติดตามงานทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64
ติดตามสถานการณ์สภาพอกาศ พืน้ ที่การเกษตรทีไ่ ด้รับผลกระทบ
ติดตามโครงการส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่และงาน ศพก.
ติดตามงานวิสาหกิจชุมชน กลุม่ ส่งเสริมอาชีพ
ติดตามโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
ติดตามตรวจสอบพื้นที่ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 63/64
ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและสถานการณ์ภัยธรรมชาติ
ติดตามงานทะเบียนเกษตรกรและปรับบรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 63
ติดตามการดาเนินงานวิสาหกิจชุมชนและงานสถาบันเกษตรกร
ติดตามงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และงานศพก.
ติดตามงานโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
ติดตามงานทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 63
ติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ติดตามงานทะเบียนเกษตรกร และโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่
ติดตามงานอาสาสมัครเกษตรหมูบ่ ้าน โครงการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัย

ต.ปากฉลุย/ต.เขาถ่าน
ต.ท่าเคย/ต.เสวียด
ต.คลองไทร/ต.ท่าเคย
ต.ท่าฉาง/ต.ปากฉลุย
ต.เสวียด
ต.ท่าเคย/ต.คลองไทร
ต.ปากฉลุย/ต.เสวียด
ต.ปากฉลุย/ต.คลองไทร
ต.ท่าฉาง/ต.เขาถ่าน
ต.ท่าเคย/ต.คลองไทร
ต.เสวียด
ต.ท่าเคย/ต.เสวียด
ต.ปากฉลุย/ต.ท่าฉาง
ต.คลองไทร/ต.เขาถ่าน
ต.ท่าเคย/ต.เสวียด

รับทราบ

ระเบียบวาระการประชุมที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 การอยูเ่ วรยามรักษาสถานที่ราชการ/การรักษาความปลอดภัยในวันหยุดราชการ
ขอให้ดูแลความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อย ตรวจตราตามอาคารสานักงานฯ ให้รัดกุม จัดทาสมุด
บันทึกการอยู่เวรยามให้เป็นปัจจุบัน และการบันทึกข้อมูลการอยู่เวรยามขอให้สอดคล้องกับสมุดลงทะเบียน
ปฏิบัติงาน และบัญชีลงทะเบียนการปฏิบัติงานล่วงเวลาด้วย สาหรับการขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณค่าล่วงเวลา
ขอให้ขออนุมัติปฏิบัติงานล่วงเวลาคือหลังเลิกงาน และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ โดยให้ขออนุมัติทีละเดือนทุกเดือน
6.2 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เวลา 06.30 น.
ร่วมพิธีทาบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เวลา 08.30 น.
ร่วมพิธีถวายความเคารพและลงนามถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เวลา 13.00 น.
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ ศาลารวมใจพัฒนาต้านภัยยาเสพติด บ้านแหลมสน หมู่ที่ 5
ตาบลเสวียด อาเภอท่าฉาง
เวลา 17.30 น.
ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
การแต่งกาย ชุดปกติขาว
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กิจกรรม จิตอาสา เสื้อฟ้า + ชุดจิตอาสาพระราชทาน หมวก ผ้าพันคอ
ขอความร่วมมือตลอดเดือนสิงหาคม 2563 ใส่เสื้อโทนฟ้า
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธาน : กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา 11.45 น.
(ลงชื่อ) จิตรลดา เกื้อกูลสงค์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นางจิตรลดา เกื้อกูลสงค์)
(ลงชื่อ) เพ็ญศรี เลื่องสุนทร ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวเพ็ญศรี เลื่องสุนทร)

