รายงานการประชุมสานักงานเกษตรอาเภอประจาเดือน
ครั้งที่ 9/2563
วันที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
ณ อาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ามัน (สานักงานเกษตรอาเภอท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี)
-------------------------------ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม
ขอน้อมอัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทาน เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 1 สิงหาคม 2531
ความว่า
“...ทุกวันนี้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูล ทั้ง ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล ซึ่งสามารถนามาใช้
เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์และเสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี ข้อสาคัญจะต้องรู้จักใช้ทรัพยากร
นั้นอย่างฉลาด โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศชาติ...”
ผู้มาประชุม
1. นางสาววราพร หลวงปลอด
2. นายสาวิตร ชุมจินดา
3. นางสาวมลฤดี สวัสดี
4. นางสาวพิชชารีย์ ตันวราวุฒกิ ูล
5. นางสาวจีรนุช เกลี้ยงสงค์
6. นายธวัช วรรณดี
7. นายวินัย วิชิตแย้ม
8. นางสาวเพ็ญ ศรีเลื่องสุนทร
9. นางจิตรลดา เกื้อกูลสงค์

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

ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระการประชุมที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
จากประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือนพฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 8/2563 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
1.1 การให้ข้อมูลแก่พนักงานสอบสวนเกี่ยวกับอายุของกัญชา
ขณะนี้ พรบ.กัญชายังไม่ประกาศใช้ แต่มีเกษตรกรบางส่วนปลูกกัญชาแล้ว ขอให้ศึกษาข้อมูลของกัญชาให้เข้าใจ
เพื่อจะได้ประมาณการได้ว่าต้นกัญชาที่พนักงานสอบสวนจับกุมมานั้นมีอายุประมาณกี่เดือน และขอให้ความ
ร่วมมือกับพนักงานสอบสวนด้วย
1.2 การประชาสัมพันธ์การยกเลิกการใช้สารเคมี 3 สาร
พระราชบัญญัติมีการประกาศใช้หากเกษตรกรยังนาสารเคมี 3 สารที่ยกเลิกมาใช้จะบทลงโทษ คือปรับ
1,000,000 บาท และจาคุก 10 ปีเจ้าพนักงานตามกฎหมาย ประกอบด้วย กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบล สาหรับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรยังไม่มีความชัดเจน ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบขณะนี้ยัง
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มีระยะเวลาที่จะใช้สารเคมีที่มีในครอบครองเนื่องจาก พรบ.ประกาศใช้ 1 มิถุนายน 2563 มีระยะเวลาที่สามารถใช้
สารเคมีได้คือ 90 วันสาหรับเกษตรกร และ 120 วันสาหรับร้านค้า และ 180 วันสาหรับผู้นาเข้า/ส่งออก
1.3 แผนบริหารบุคคลภายในเพื่อรองรับการสรรหาบุคคลมาดารงตาแหน่งที่ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเป็น
ระดับชานาญการพิเศษ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับอนุมัติ 4 ตาแหน่ง คือ อาเภอบ้านนาสาร อาเภอไชยา อาเภอคีรีรัฐนิคม และ
อาเภอพุนพิน ผู้ที่มีคุณสมบัติสามารถเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้โดยต้องมีคุณสมบัติ ประกอบด้วย ดารง
ตาแหน่งระดับชานาญการ 7 ปี มีประสบการณ์พื้นที่อาเภอมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี เงินเดือน 28,000 บาท โดยมีผู้
มีคุณสมบัติ จานวน 6 ราย นายสุรเดช ทองมาก, นางสาวนันทวัน วัฒนา, นางสาวพิชญาดา เจริญจิต, นางรัตนา
ภรณ์ ลือขจร, นางสาวกาญจนา สงวนนาม และนายเจตพินิฐ ปานเพชร
1.4 การตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลาการภาครัฐ
กรมส่งเสริมการเกษตร ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ
บุคคลในครอบครัวในฐานข้อมูลภาครัฐ ให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ของผู้มีสิทธิ์และบุคคลใน
ครอบครัวในการเข้ารับการรักษาพยาบาลฝยนะบบจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการได้อย่างต่อเนื่อง
และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้สิทธิจากข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นภาระกับผู้มีสิทธิ์
ในการนาเงินส่งคืนคลัง โดยสามารถตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ได้แก่
เว็บไซต์ http://pws.cgd.go.th/EFiling/login.jsf หรือ แอพพลิเคชั่น CDG iHealthCareสามารถศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ http://person.deae.go.th/person2011
1.5 การสารวจบุคคลที่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของโรค โควิด 19
ขอให้ประชาสัมพันธ์และสารวจข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อป้องกันการร้องเรียนจากการสารวจข้อมูลตกหล่น
1.6 โครงการไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
เป็นโครงการของกระทรวงพลังงาน แต่เกี่ยวข้องกับสานักงานเกษตรคือ ต้องจดทะเบียนกลุ่มเป็นวิสาหกิจ
ชุมชน และมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 200 ครัวเรือน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า โดยจะต้อง
ดาเนินการจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระการประชุมที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว|
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสานักงานฯ ครั้งที่ 8/2563ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2563ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563
ระเบียบวาระการประชุมที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี 2563
จังหวัดฝากขอบคุณอาเภอท่าฉาง ที่ดาเนินการก่อหนี้ผูกพัน จาทาใบ PO แล้ว แต่ยังไม่ถึงขั้นตอนการตรวจรับ
และได้ส่งใบ PO ให้จังหวัดเพื่อกันเงินในระบบแล้ว อาเภอท่าฉาง เป็นจานวนเงิน 30,0525 บาท
- ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ตัดยอดวันที่ 25 มิถุนายน 2563
งบประมาณที่ได้รับ
649,829.00

เบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปี
556,271.39

คิดเป็นร้อยละ
85.60

คงเหลืองบประมาณ
93,557.61

คิดเป็นร้อยละ
14.40

- ผลการเบิกจ่ายในการฝึกอบรม ตัดยอดวันที่ 25 มิถุนายน 2563
งบประมาณที่ได้รับ
238,900.00

เบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปี
236,900.00

คิดเป็นร้อยละ
99.16

คงเหลืองบประมาณ
2000.00

คิดเป็นร้อยละ
0.84
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3.2 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
สาหรับรถยนต์ราชการที่เก่ารอจาหน่ายได้ดาเนินการจัดเตรียมเอกสารและขออนุญาตจากสานักงานขนส่งจังหวัด
แล้วคาดว่าปลายเดือนกรกฎาคมจะสามารถดาเนินการได้
3.3 ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่าง
ยั่งยืน ปี 2560 ในระดับพื้นที่
ขณะนี้มีการร้องเรียนจานวนมาก ขอให้ตรวจสอบการดาเนินงานของกลุ่ม และการใช้จ่ายงบประมาณของ
กลุ่มให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
3.4 การเกลี่ยอัตรากาลังพนักงานราชการ เพื่อช่วยปฏิบัติงานอาเภอที่มีครัวเรือนเกษตรกรจานวนมากและ
บุคลากรไม่เพียงพอ(ครั้งที่ 2)
การบริหารจัดการอัตรากาลังพนักงานราชการอยู่ในอานาจของเกษตรจังหวัดที่จะพิจารณาให้ปฏิบัติในอาเภอ
ที่มีอัตรากาลังไม่เพียงพอ โดยไม่ต้องยึดการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง
3.5 ซักซ้อมการลดข้อร้องเรียนร้องทุกข์ของเกษตรกร
ฝากช่วยกากับดูแลทาความเข้าใจกับเกษตรกร
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระการประชุมที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 เร่งรัดการดาเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งรัดการดาเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
ในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563 ให้ดาเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติให้แล้วเสร็จ ภายใน
วันที่ 28 มิถุนายน 2563 พร้อมทั้งรายงานให้สานักงานเกษตรจังหวัดทราบทุกสัปดาห์
4.2 การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเกษตรกรที่อาจประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน ปี 2563
กรมอุตนุ ิยมวิทยาได้ออกประกาศการเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย ในช่วงแรกของการเข้าสู่ฤดูฝนจะมี
ปริมาณและการกระจายของฝนไม่สม่าเสมอ ในฤดูฝนปีนี้จะมีปริมาณฝนมากกว่าปีที่แล้ว สาหรับฤดูฝนของภาคใต้
จะมีฝนตกจนถึงกลางเดือนมกราคม ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารสภาพภูมิอากาศการแจ้งเตือนภัยของจังหวัด เพื่อ
แจ้งให้เกษตรกรทราบข้อมูลข่าวสาร และเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติดังกล่าว พร้อมทั้งการขึ้นทะเบียน
และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เมื่อเกิดภัยให้ทาการสารวจและช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลัง
4.3 การจัดทาคลิปวิดิโอโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19
ความยาวไม่เกิน 5 นาที จานวน 1 คลิป ส่งภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563
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4.4 สถานการณ์ไม้ผล ปี 2563
ให้ผู้รับผิดชอบระดับอาเภอ รายงานกับจังหวัดทางระบบทุกวัน
4.5 โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน ปี 2562-2563
ผลการโอนเงินโครงการประกันรายได้ ปี 2562-2563
งวดที่

จานวนราย

จานวนเงิน

1
2
6
7
รวม

46,422
53,200
59,194
60,441
63,898

291,731,572.58
263,698,586.06
272,338,774.46
156,220,836.67
983,989,769.77

4.6 โครงการส่งเสริมระบบแปลงใหญ่
อาเภอที่ต้องการเปิดแปลงใหม่ ให้พิจารณาและรวบรวมหลักฐานส่งหจังหวัด เพื่อรวบรวมนาเข้าที่ประชุม
COO โดยให้ตรวจสอบปัจจัยพื้นฐาน และรายละเอียดให้ครบถ้วน และเน้นย้าให้เกษตรกรเข้าใจว่าการปิดแปลง
ใหม่ไม่ใช่เปิดแปลงเพื่อขอรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล แต่เป็นการรวบกลุ่มเพื่อให้สามารถดาเนินการกิจกรรม
กลุ่มได้อย่างเข้มแข็ง และการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐไม่ใช่การลดต้นทุนการผลิต แต่เป็นการ
ช่วยเหลือกลุ่มให้มีความเข้มแข็งในช่วงแรกของการดาเนินกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้กลุ่มสามารถบริหารจัดการการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานได้ด้วยตนเอง
4.7 ทะเบียนเกษตรกร
ผลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตัดยอดข้ออมูล วันที่ 25 มิถุนายน 2563 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี
ครัวเรือนเกษตรกรทั้งสิ้น 153,315 ครัวเรือน มีการปรับปรุงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 144,618 ครัวเรือน คิดเป็น
94.97%
โครงการประกันราคาข้าว ปี 2562/63 รัฐฯ มีนโยบายช่วยเหลือหลักเกณฑ์เหมือนปี 2561/2562
กาหนดประชุมผู้รับผิดชอบงานทะเบียนเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในวันที่ 17 กรกฎาคม 25563 ณ ห้อง
ประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
4.8 โครงการเยียวยาเกษตรกร กลุ่มเป้าหมายที่ 3 จองที่นั่ง
อาเภอท่าฉาง มี จานวน 3 ราย ได้รับเงินเยียวยาแล้ว จานวน 1 ราย คงเหลือ 2 ราย ยังไม่มีการปลูกพืช
ขอให้รีบดาเนินการทุกขั้นตอนให้เสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 หากเกษตรกรมีการปลูกพืชจริง
4.9 รัฐบาลดิจิทัล
การเรียกสาเนาเอกสารทางราชการ No Copy ขอให้เรียกร้องเท่าที่จาเป็นเท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
ลดการเรียกเอกสาร การส่งหนังสือราชการผ่านระบบดิจิทัล หากมีการส่งทาง e-mail แล้ว จะลดการจัดส่งทาง
ไปรษณีย์เพื่อปรับตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล และลดการใช้กระดาษ
พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล ห้ามบุคคล หน่วยงานขอข้อมูลต้องขออนุญาตจาก อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
4.10 การอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตรภาคใต้”
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมหลักสูตร
“เสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตรภาคใต้” โดยจัดอบรมออนไลน์ online learning แบบถ่ายทอดสด
ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft teams บุคคลเป้าหมาย คือ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่มีอายุราชการไม่เกิน
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5 ปี มีความสนใจ สมัครใจ ที่จะพัฒนาตนเอง และสามารถเข้าเรียนตลอดทุกช่วงเวลา ตามที่หลักสูตรกาหนด
สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทาง goofle form ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
4.11 หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
กรมส่งเสริมการเกษตร ประชุม VDOConference การสร้างความเข้าใจหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรใน
งานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่” เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 มีรายละเอียด ดังนี้
- เพื่อพัฒนาบุคลากรในงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ โดยใช้ระบบพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษา ให้คาแนะนาและร่วม
ดาเนินการ โดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended learning) ซึ่งประกอบด้วยการฝึกอบรมทางไกล
(online)และทางใกล้ (workshop)
- แบ่งเป็น 2 หลักสูตร
1. หลักสูตรพี่เลี้ยง (Mentor) ในงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ สาหรับผู้ที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ใน
การจัดวทีชุมชน การจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรแบมีส่วนร่วม และมีความสมัครใจเข้าร่วมหลักสูตร
2. หลักสูตรการทาแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม นวส.ระดับตาบลในพื้นที่เป้าหมาย/นวส.ระดับ
จังหวัด/สสก.1-6 กอง/สานัก ที่สนใจงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ และสมัครใจเข้าร่วมหลักสูตร สาหรับ
รายละเอียดกรมส่งเสริมการเกษตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
4.12 ระบบส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตรได้วางแผนการปฏิบัติงานและให้บริการเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรการเผ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) โดยนาระบบการทางาน
ส่งเสริมการเกษตร T&V System ออนไลน์ เป็นรูปแบบการดาเนินงานชั่วคราวในช่วงสถานการณ์ Covid-19
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ การถ่ายทอดความรู้ (Training) การเยี่ยมเยียน (Visit) การนิเทศงาน
(Supervision) การสนับสนุน (Supporting) การจัดการข้อมูล (Data Management)
4.13 ตลาดเกษตรออนไลน์
เป็นโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดพื้นที่สาหรับเกษตรกรนาผลิตภัณฑ์ไปขาย จังหวัดสุราษฎร์
ธานี มีผลิตภัณฑ์ที่ได้คัดเลือกจานวน 5 อาเภอ คือ พนม เกาะพะงัน เมือง บ้านนาเดิม บ้านนาสาร ผลิตภัณฑ์
ประกอบด้วย สบู่ขมิ้น มะพร้าว กระท้อน มังคุด เงาะ
4.14 การเปิดคลินิกพืช
ตามที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม และจังหวัดมอบแบบฟอร์มให้อาเภอด อาเภอละ 1 เล่ม เป้าหมายคือ
ให้อาเภอเปิดคลินิกพืชอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และเน้นย้าให้เปิดคลินิกพืชในโครงการอาเภอเคลื่อนที่ และ
จังหวัดเคลื่อนที่ทุกครั้งด้วย
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระการประชุมที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1แผนการปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม2563
1 ก.ค.63
2 ก.ค.63
3 ก.ค.63
8 ก.ค.63
9 ก.ค.63
10 ก.ค.63

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

ติดตามงานทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่
ติดตามงานทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่
ติดตามโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ งานวิสาหกิจชุมชน
ติดตามงานทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียน ปี 25563
ติดตามสถานการณ์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ แจ้งเตือนภัยเกษตรกร
ติดตามงานทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุง ปี 2563
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14 ก.ค.63
15 ก.ค.63
16 ก.ค.63
17 ก.ค.63
21 ก.ค.63
22 ก.ค.63
23 ก.ค.63
24 ก.ค.63
29 ก.ค.63
30 ก.ค.63

ที่ประชุม

ต.เสวียด ต.ท่าฉาง
ต.ปากฉลุย ต.ท่าเคย
ต.คลองไทร
ต.เสวียด ต.เขาถ่าน
ต.เขาถ่าน ต.เสวียด
ต.ท่าเคย ต..คลองไทร
ต.ปากฉลุย ต.ท่าเคย
ต.ปากฉลุย ต.เสวียด
สนง.เกษตรจังหวัด
ต.คลองไทร ต.ปากฉลุย

ติดตามงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
ติดตามการดาเนินงานโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่
งาน ศพก. และงานทะเบียนเกษตรกร ปี 2563
ติดตามงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพ และยุวเกษตรกร
ติดตามโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ วานวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มยุวเกษตรกร
ติดตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
ติดตามงานทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียน ปี 2563
โครงการส่งเสริมการผลิตไม้ผล เยีย่ มเยียนเกษตรกรทั่วไป
ตรวจสุขภาพประจาปี 25563
ติดตามงานทะเบียนเกาตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกาตรกร ปี 2563

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 ซักซ้อมการลดข้อร้องเรียนร้องทุกข์ของเกษตรกร
ขอให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม และสุภาพ เพื่อไม่ให้มีการร้องเรียน
6.3 แผนงาน/โครงการฝากจากสานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- โครงการตู้เย็นข้างสานักงาน (นโยบายเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี) ดาเนินการทุกอาเภอ เก็บทานาเสนอใน
กาประชุม DW ทุกอาเภอ อาเภอละ 5 นาที
- ผลงานประกวดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรดีเด่น หรือสานักงานเกษตรอาเภอดีเด่น
6.4 กาหนดการตรวจสุขภาพประจาปี 2563
วันที่ 29 กรกฎาคม 25563 ณ สานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีข้าราชการบรรจุใหม่ หากประสงค์จะ
ตรวจสุขภาพให้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธาน : กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา 11.45 น.
(ลงชื่อ) จิตรลดา เกื้อกูลสงค์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นางจิตรลดา เกื้อกูลสงค์)
(ลงชื่อ) เพ็ญศรี เลื่องสุนทร ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวเพ็ญศรี เลื่องสุนทร)

