รายงานการประชุมสานักงานเกษตรอาเภอประจาเดือน
ครั้งที่ 7/2563
วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563
ณ อาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ามัน (สานักงานเกษตรอาเภอท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี)
-------------------------------ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม
ขอน้อมอัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่คณะผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ณ พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 17 มีนาคม 2529 ความ
ว่า
“...เศรษฐกิจของเราขึ้นอยู่กับการเกษตรมา แต่ไหนแต่ไรแล้ว รายได้ของประเทศที่ได้มาใช้สร้างความเจริญต่าง ๆ
เป็นรายได้จาก การเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จึงอาจกล่าวได้ว่า ความเจริญของประเทศต้อง อาศัยความเจริญของ
เกษตรเป็นสาคัญ...”
ผู้มาประชุม
1. นางสาววราพร หลวงปลอด
2. นายสาวิตร ชุมจินดา
3. นางสาวมลฤดี สวัสดี
4. นางสาวพิชชารีย์ ตันวราวุฒกิ ูล
5. นายธวัช วรรณดี
6. นายวินัย วิชิตแย้ม
7. นางสาวเพ็ญศรี เลื่องสุนทร
8. นางจิตรลดา เกื้อกูลสงค์
ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

เกษตรอาเภอท่าฉาง
ประธาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
พนักงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เลขานุการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ระเบียบวาระการประชุมที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
จากประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 5/2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
1.1 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดฯ ครั้งที่2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
1) ร่วมทอดผ้าป่าตามกาลังศรัทธา
2) ร่วมปลูกต้นไม้ของกรมป่าไม้
3) โครงการของสานักพุทธ/วันเสาร์เข้าวัด
4) ประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือนมีนาคม 2563 วันที่ 21 มีนาคม 2563
1.2มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562
มีมติเห็นชอบให้รณรงค์การจัดงานเลี้ยงส่วนราชการ ให้ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยขอความร่วมมือปฏิบัติดังนี้
1) ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยห้ามจาหน่าย หรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ภายในสถานที่ราชการ
2) ขอความร่วมมืองดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงานเลี้ยงสังสรรค์ของส่วนราชการ
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3) ระมัดระวังมิให้ตกเป็นเครื่องมือการสื่อสารการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1.3 ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี 2563
- ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ระดับประเทศ) ประจาปี 2563
1) นายจรูญ ชายสวัสดิ์ แพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
2) นายสิรวิชญ ธนเศรษฐ์วงศ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
3) พันตารวจโท สมพงษ์ เอวัฒ สารวัตร สถานีตารวจทางหลวง 5 กองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจทาง
หลวง สถานีตารวจทางหลวง 5 กองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจทางหลวง
4) พันตารวจโทหญิง โสพิศ พิศพรรณ สารวัตรฝ่ายอานวยการ สังกัดตารวจภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ระดับจังหวัด) ประจาปี 2563
1) นางสาวสุริยา ซัง หัวหน้าพยาบาล พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ โรงพยาบาลเกาะพะงัน
2) นางวรรณา มณีรัตน์ ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี
3) นางสาวจันทวดี เหล่าเกื้อ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดประชาวงศาราม
4) นางเบญจพร สมุทรเศรษฐ ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอไชยา
5) นายสาธิต สร้างสกุล ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดสมหวัง
6) นางกิตติมา เนตรพุกกณะ ครูชานาญการ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา
7) นายเกรียงศักดิ์ หลเมฆ ปลัดอาเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ) ที่ทาการปกครองอาเภอชัยบุรี
8) นางฉวีวรรณ ทองสาร พยาบาลวิชาชีพชานาญการ(ด้านการพยาบาล) โรงพยาบาลบ้านนาสาร
9) นางสาววรนิษฐ์ อภิรัฐจิรวงษ์ นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการพิเศษ สานักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
10) นายวีรยุทธ ปล้องบรรจง ปลัดอาเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ) ที่ทาการปกครองอาเภอพุนพิน
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระการประชุมที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว|
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสานักงานฯ ครั้งที่ 6/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563
ระเบียบวาระการประชุมที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี 2563(ใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 ไปพลางก่อน)
ตัดยอด ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ภาพรวมของ สสก.5 สข เบิกจ่ายได้อันดับที่ 3 ร้อยละ 75.70
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 การจัดทารายงานผลการเบิกจ่ายของหน่วยงาน กาหนดตัดยอดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานงบประมาณ
ทรัพยากรบุคคลและการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 โดยไตรมาสที่ 2 ให้
ได้มากที่สุดและหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- เบิกจ่ายในภาพรวม ตัดยอดวันที่ 20กุมภาพันธ์ 2563
งบประมาณที่ได้รับ
374,249.00

เบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปี
343,256.46

คิดเป็นร้อยละ
91.72

คงเหลืองบประมาณ
30,992.54

คิดเป็นร้อยละ
8.28

- เบิกจ่ายในการฝึกอบรม ตัดยอดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
งบประมาณที่ได้รับ
250,300.00

เบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปี
239,800.00

คิดเป็นร้อยละ
95.81

คงเหลืองบประมาณ
10,500

คิดเป็นร้อยละ
4.19
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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 ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่าง
ยั่งยืน ปี 2560 ในระดับพื้นที่
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ เยี่ยมเยียนกลุ่มตามระบบ T&V เพื่อติดตามการปฏิบัติงานอบ่างต่อเนื่องรายงาน
ความก้าวหน้าในที่ประชุมเกษตรอาเภอทุกเดือน อาเภอใดมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ให้กากับดูแล/รับผิดชอบ
3.5 ซักซ้อมการลดข้อร้องเรียนทุกข์ของเกษตรกร
ขอให้ทุกคนทาความเข้าใจกับเกษตรกรให้ชัดเจนไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ส่วนใหญ่จะร้องเรียน การยางแห่ง
ประเทศไทย
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระการประชุมที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2563
รางวัลชนะเลิศ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทาสวนผสมผสานแบบยั่งยืนบางท่าข้าม หมู่ที่ 3 ตาบลท่าข้าม
อาเภอพุนพิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชบ้านทุ่งตาหนอน
หมู่ที่ 13 ตาบลคลองชะอุ่น อาเภอพนม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงหมูหลุมบ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 17 ตาบลบ้านส้อง อาเภอเวียง
สระ
รางวัลชมเชย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองผักหนาม หมู่ที่ 6 ตาบลป่าเว อาเภอไชยา

4

4.2 การขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาเกษตรกรองค์กรเกษตรกร (3ก) และวิสาหกิจชุมชนสู่การปฏิบัติในระดับ
พื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายหลักในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มยุว
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน อาสมัครเกษตร เกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการประกอบ
อาชีพการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคง และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดย
กาหนดให้การดาเนินงานพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
ประจาปี 2563
อาเภอท่าฉาง 6 ตาบล เจ้าหน้าที่ 4 คน กลุ่มยุวเกษตรกร 4 กลุ่ม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 5 กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
การเกษตร 5 กลุ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 35 กลุ่ม อกม.46 คน SF 23 คน เกษตรกรรุ่นใหม่ 11 คน
4.3 ติดตามสถานการณ์ภัยแลง ปี 2563
สารวจแหล่งน้า สารวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อย และรายงานการสถานการณ์ภัยแล้งให้เกษตรจังหวัดทราบ รวมทั้งรายงานการเผาเศษซากพืชและวัสดุ
ทางการเกษตร ทุกวันอังคารของสัปดาห์จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
4.4 การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่และแผนพัฒนาการเกษตรประจาตาบล/อาเภอ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) เริ่มใช้ 22 มิถุนายน 2562 การจัดทาแผนมี 2 ส่วน คือ นโยบาย
และ พื้นที่
4.5 ทะเบียนเกษตรกร
ผลจากการประชุมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 มีการให้ความรู้เรื่อง การวาดแปลงเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ การประชาคม จัดชุดตรวจสอบ กาหนดเดือนละ 1 ครั้ง
การปรับปรุงคู่มือ ทบก. ปี 2563 โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จะเจ้งคู่มือ ทบก. ปี 2563 ให้ทุกอาเภอ
ดาเนินการตามคู่มือ ประมาณเดือนเมษายน 2563
4.6 แผนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอาเภอเพื่อขับเคลื่อน ศพก. ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
สายที่ 1 วันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิค้าเกษตรเครือข่ายตาบลหัว
เตย (แปลงต้นแบบนายณรงค์ชัย ทองตาลึง) หมู่ที่ 2 ตาบลหัวเตย อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4.7 โครงการคลินิกเกษตร
ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าแซะ หมู่ที่ 10 ตาบลท่าเคย อาเภอ
ท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4.8 โครงการรถเร่ผลไม้ไทยน่าช๊อป
หลักการทางาน คือ การกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิตผ่านระบบรถเร่ที่มีการบริหารจัดการอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1. มาจากสถาบันเกษตรกร
2. มีอายุตั้งแต่ 20-65 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่รับสมัคร ไม่จากัดเพศ และอาชีพ
3. จบการศึกษาไม่ต่ากว่าประถมศึกษา 6
4. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุภายในปี 2563
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5. มีรถปิ๊กอัพ (รถเร่) มาเพื่อใช้เข้าร่วมโครงการฯ เอง และต้องมีการชาระค่าภาษีรถยนต์ประจาปีอย่าง
ต่อเนื่อง
6. มีประสบการณ์ในการซื้อขายผลไม้ด้วยรถเร่ภายในประเทศ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. มีความสมัครใจและความพร้อมในการดาเนินงานและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการกิจกรรม
สาคัญ ได้แก่ การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ กลไกการกระจายผลผลิตในประเทศ การกระจายผลไม้
ออกนอกแหล่งผลิต การร่วมจัดงานประสัมพันธ์ผลไม้ และอื่นๆ
4.9 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ดาเนินการจัดสัมมนาหลักสูตรการผลิตพืช
ปลอดภัย ร่วมกับ มกอช. ภาคใต้ตอนบน วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป้าหมายประธาน ศพก. หรือ เครือข่าย ** เน้นพิเศษเกษตรกร/ศพก.ที่จะขอเข้ารับการ
รับรอง GAP ปี 2563-2564
4.10 พัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP)
การคัดเลือกแปลงต้นแบบ GAP ระดับอาเภอ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจและต้องการ
มาตรฐาน GAP
4.11 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
- การตรวจสอบผู้จัดการแปลง
- จุดดูงานผู้ตรวจราชการ
4.12 โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน ปี 2562-2563
สรุปผลการดาเนินการโครงการประกันรายได้
1. งวดที่ 1 ส่งข้อมูลให้ ธกส.
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 (รอบเก็บตก งวดที่ 1)
สาหรับเกษตรกรที่ติดบล็อกโค้ด โอนเงินแล้ว ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563
สาหรับเกษตรกรที่ตกหล่นทั้งหมด และติดบล็อกโค้ดงวดที่ 1 โอนแล้วเมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
จานวน 4,108 ครัวเรือน
2. งวดที่ 2 ส่งข้อมูลให้ ธกส.
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562
ครั้งที่ 3 ยังไม่มีการส่งข้อมูลให้ ธกส. แต่ทางกรมแจ้งให้ดาเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นในวันที่ 27 มกราคม
2563 สาหรับเกษตรกรที่ติดบล็อกโค้ด งวดที่ 2 ยังไม่มีการดาเนินการโอนเงินอยู่ในระหว่างส่งข้อมูลประมวลผล
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563
3. งวดที่ 3 มีการส่งข้อมูลให้ ธกส.แล้วในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 แต่ไม่ได้รับส่วนต่าง เนื่องจากราคากลาง
เฉลี่ยอยู่ที่ 4.36 บาท
4. งวดที่ 4 ไม่มีส่วนต่าง เนื่องจากราคากลางอยู่ที่ 6.47 บาท
สรุป
งวดที่ 1 โอนเงินแล้ว จานวน 50,332 ครัวเรือน คิดเป็นเงิน 291,310,046.93 บาท
งวดที่ 2 โอนเงินแล้ว จานวน 50,054 ครัวเรือน คิดเป็น 246,321,545.10 บาท
ที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระการประชุมที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1แผนการปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม2563
5 พ.ค.63

ต.ท่าเคย /ต.ปากฉลุย

7 พ.ค.63

ต.คลองไทร/ต.ท่าเคย

8 พ.ค.63
19 พ.ค.63

ต.ท่าฉาง/ต.เขาถ่าน
ต.คลองไทร/ต.ท่าฉาง

20 พ.ค.63

ต.ปากฉลุย/ต.เสวียด

21 พ.ค.63
22 พ.ค.63
26 พ.ค.63

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

27 พ.ค.63
28 พ.ค.63
29 พ.ค.63

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

ที่ประชุม

ติดตามงานทะเบียนเกษตรกร ปี 2563/ติดตามสถานการณ์การระบาด
ของศัตรูพืช/การป้องกันกาจัดศัตรูพืช
ติดตามงานทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ภายใต้
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
ติดตามงานกลุ่มยุวเกษตรกร และกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
ติดตามขับเคลื่อนการดาเนินงานวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
งานทะเบียนเกษตรกร
ติดตามขับเคลื่อนงานส่งเสริมกลุ่มอาชีพผลิตปุย๋ อินทรีย์ กลุ่มผลิตผักปลอด
สารพิษ
ติดตามขับเคลื่อนงาน ศพก. และแปลงใหญ่
ติดตามงานส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและงานทะเบียนเกษตรกร
ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตไม้ผล/ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตผัก
ปลอดสารพิษ
ติดตามการดาเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ติดตามการดาเนินงานภายใต้ ศพก.และงานสถาบันเกษตรกร
เยี่ยมเยียนติดตามกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและงานยุวเกษตรกร

รับทราบ

ระเบียบวาระการประชุมที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 การอยูเ่ วรยามรักษาสถานที่ราชการ/บริการเกษตรกรในวันหยุดราชการ/การรักษาความปลอดภัยใน
วันหยุดราชการ
โดยขอเพิ่มมาตรการในการกากับดูแลความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อย ระมัดระวังอัคคีภัย ตรวจตราตาม
อาคารสานักงานฯ 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
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ปิดประชุมเวลา 11.45 น.
(ลงชื่อ) จิตรลดา เกื้อกูลสงค์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นางจิตรลดา เกื้อกูลสงค์)
(ลงชื่อ) เพ็ญศรี เลื่องสุนทร ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวเพ็ญศรี เลื่องสุนทร)

