รายงานการประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน
ครั้งที่ 1/2552
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552
ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
ผูมาประชุม
1. นายวิเชียร บุญประสิทธิ์
2. นายสงบ เจริญสุข
3. นายสมศักดิ์ วรรณะ
4. นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน
5. นายวรากร แกวพูลศรี
6. นายมนัส โสตถิรัตนพันธุ
7. นายเติมศักดิ์ แกวมรกต
8. นายพงศ ภูขาว
9. นางถาวร ภูขาว
10. นายปรีชา สายแสง
11. นายยศพนธ ทัพพระจันทร
12. นายไพฑูรย น้ําทิพย
13. นายเรวัตร ตันศิริ
14. นางพิลัยศรี สังขศร
15. นางประภาพร บรรจง
16. นายชัยชุมพล คัมภีระ
17. นายอิทธิศักดิ์ แสงเรือง
18. นางจรัสศรี ดีรักษ
ผูไมมาประชุม - ไมมี
ผูเขารวมประชุม - ไมมี

เกษตรจังหวัดสระบุรี เปนประธาน
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ระดับชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ระดับชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ระดับชํานาญการพิเศษ
เกษตรอําเภอเมืองสระบุรี ระดับชํานาญการ
เกษตรอําเภอแกงคอย ระดับชํานาญการ
เกษตรอําเภอหนองแค ระดับชํานาญการ
เกษตรอําเภอบานหมอ ระดับชํานาญการ
เกษตรอําเภอหนองแซง ระดับชํานาญการ
เกษตรอําเภอเสาไห
ระดับชํานาญการ
เกษตรอําเภอพระพุทธบาท ระดับชํานาญการ
เกษตรอําเภอวิหารแดง ระดับชํานาญการ
เกษตรอําเภอดอนพุด ระดับชํานาญการ
เกษตรอําเภอหนองโดน ระดับชํานาญการ
แทนเกษตรอําเภอมวกเหล็ก ระดับชํานาญการ
เกษตรอําเภอวังมวง
ระดับชํานาญการ
เกษตรอําเภอเฉลิมพระเกียรติ ฯ ระดับชํานาญการ
แทนนักจัดการงานทั่วไป ระดับชํานาญการ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นายวิเชียร บุญประสิทธิ์ ตําแหนง เกษตรจังหวัดสระบุรี ประธาน ไดกลาวเปดการประชุม
เกษตรอําเภอประจําเดือนมกราคม 2552 และไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตาง ๆ ในที่ประชุมสรุปได
ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องแจงจากการประชุมเขตฯ - ไมมี
1.2 เรื่องแจงจากประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัด มีดังนี้
1.2.1 การแกไขปญหาความยากจน ขอมูลการอบรมขอมอบให
คุณพรรณาราย สงวนสิน ดําเนินการคัดเลือกเกษตรกรผูเขารวมโครงการและการติดตอประสานงานขอให
ติดตอกับหนวยงานสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรีและอําเภอตอไป
1.2.2 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบงหมูบานออก เปนหมูบาน
พออยูพอกิน หมูบานอยูด ีกนิ ดี และหมูบา นมั่งมีสีสุข มีหมูบานมั่งมีศรีสุข 1 หมูบาน คือบานยาง อําเภอเสาไห
รองผูวาราชการจังหวัด (รองอุกริช) ใหดูวาเปนหมูบานใดที่ตรงกับบานสายใยรักหรือไม เพื่อนํามาใชประโยชน
ในดานตาง ๆ ได
1.2.3 ภัยธรรมชาติ อําเภอใดที่จายเงินแลว เอกสารหลักฐานยังไมสงใหรีบ
ดําเนินการดวน
1.2.4 เหรียญกษาปณ จะมีการเปลี่ยนแปลงจะออกใหมภายในเดือน
กุมภาพันธ 2552 ขอแจงใหทราบ
1.2.5 ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ เพื่อแกไขปญหาแรงงานจากวิกฤตเศรษฐกิจ
จังหวัดสระบุรี ตั้งอยูที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี มีนโยบายเกีย่ วกับการแจงการตกงาน
1.2.6 งานสระบุรีเทรดแฟร “ หอการคา-พาณิชย 52” สํานักงานพาณิชย
จังหวัดเปนเจาของเรื่องระหวางวันที่ 26 กุมภาพันธ - 2 มีนาคม 2552 เนนความหลากหลายของสินคาและการ
บริการ สินคาราคาถูก ผูประกอบการรายยอย ยังมี Boot เหลือ ขอความรวมมือเกษตรกรมาขายใหประสานกับ
อําเภอ ใน Boot ของสวัสดิการและแรงงาน มีของถูกขายแตคนซื้อตองมีบัตรประกันสังคมแสดงดวย (เฉพาะ
ลูกจาง)
1.2.7 โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตรบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ ซึ่งจะ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพมนตรี จังหวัดลพบุรี สําหรับผูทํางาน
แลว คาใชจายตลอดหลักสูตรประมาณ 200,000 บาท ระยะเวลา 2 ป ๆ ละ 3 เทอม ขอแจงใหทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
- รายงานการประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน ไดลงในเว็บไซตสํานักงานเกษตรจังหวัด
สระบุรีแลว มติที่ประชุม หากมีการแกไขใหแจงภายในเที่ยงของวันประชุมถาไมมีใหถือเปนการรับรอง
รายงานการประชุมฯ

- รับรองรายงานการประชุมเกษตรอําเภอ ครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551
ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2551
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 โครงการภูมิปญญาแผนดินขยายผลสูปวงชนชาวไทย ดําเนินการที่อําเภอวิหาร
แดง และอําเภอมวกเหล็ก ขอใหหนวยงานที่รวมประมาณการบูรณาการเรงดําเนินการ เพื่อของบเหลือจาย
นํามาใชในโครงการนี้ และใหทุกหนวยงานสนับสนุนโครงการของในหลวง จึงขอมอบใหคุณสงบ เจริญสุข
หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต เปนผูรับผิดชอบหลักดานวิชาการสงเสริมการเกษตร ซึ่งจังหวัดสระบุรี
ไดคัดเลือกศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนตนแบบเพื่อ
ดําเนินการตามโครงการตอไป
3.2 ปญหาน้ํานมดิบของสหกรณผูเลี้ยงโคนม กระทรวงเกษตรและสหกรณไดแกไข
โดยยืมเงินกองทุนมาชวยเหลือเกษตรกรเบื้องตนและใหหนวยงานของรัฐ สามารถซื้อนมไดโดยวิธีพิเศษและให
ทุกหนวยงานรณรงคสนับสนุนใหบริโภคดื่มนมมากขึ้น ขอไดประชาสัมพันธทราบโดยทั่วกัน ตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องแจงจากกลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต
นายสงบ เจริญสุข หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ไดชี้แจง ดังนี้
1. โครงการแทรกแซงตลาดขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2551/52 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
30 ธันวาคม 2551 เห็นชอบใหของเวลาดําเนินการแทรกแซงตลาดขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2551/52 (เพิม่ เติม) จาก
เดือนธันวาคม เปนเดือนกุมภาพันธ 2552 คงราคารับจํานําขาวโพด ณ จุดรับจํานํา กิโลกรัมละ 8.50 บาท
(ความชื้น 14.5%) และปรับปรุงหลักเกณฑใหปรับลดเหลือรายละไมเกิน 100,000 บาท
ผลการดําเนินการ ณ วันที่ 29 มกราคม 2552
1. เกษตรกรทีข่ อใบรับรองและบันทึกขอมูลในคอมพิวเตอรแลว จํานวน 521 ราย เนือ้
ที่ปลูก 33,367 ไร ปริมาณผลผลิต 28,599 ตัน
2. เกษตรกรรับเงินกูจาก ธกส. สระบุรี แลว ณ วันที่ 16 มกราคม 2552 จํานวน
เกษตรกร 147 ราย ผลผลิตขาวโพด 4,528 ตัน เปนเงิน 38,488,000 บาท
3. คาดการวามีขาวโพดเลี้ยงสัตวอยูในมือเกษตรกรขณะนี้ทั้งจังหวัดปริมาณ 5,000 ตัน
( อําเภอมวกเหล็ก , วังมวง , แกงคอย)
4. จังหวัดสระบุรีไดโควตาเพื่อรับจํานําขาวโพดเลี้ยงสัตว 7,100 ตัน ซึง่ สามารถ
ดําเนินการเปดจุดรวมฝากไดที่บริษัท พูนผล อุตสาหกรรม ไชโล จํากัด อําเภอพระพุทธบาท ตอได
5. สระบุรี บริษัททรัพยพนู ผล อุตสาหกรรม ไชโล จํากัด ไดเปดจุดโกดังรับฝากแลว
1,884.063 ตัน จากเกษตรกร 58 ราย สรุปยอด 15 ธันวาคม 2551 เกษตรกรที่จํานําเกิน 100,000 บาท จํานวน 17
ราย ซึ่งคณะกรรมการ มอบหมายใหตรวจสอบรวมกันทัง้ 17 ราย วาเปนเกษตรกรและผลผลิตของเกษตรกร

จริงในวันที่ 26 มกราคม 2552 ( รวมกันทัง้ คณะ พาณิชย , การคา , เกษตร , ธกส. และตํารวจ) เพือ่ สรุปผล
รายงาน คณะกรรมการฯ จังหวัดสระบุรี ตอไป
6.สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ไดสรุปขอมูลพื้นที่และปริมาณเกษตรกรที่มี
ขาวโพดเหลือผูในครอบครองของเกษตรกร ดังนี้ (ตามเอกสารแนบ)
2. โครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป 2551/52
สรุปผลการออกใบรับรองเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง จังหวัดสระบุรี บันทึกขอมูลใน
คอมพิวเตอร (ตัดยอดวันที่ 19 มกราคม 2552)
1. เกษตรกร 430 ราย พื้นที่ปลูก 19,687 ไร ผลผลิตปริมาณ 98,833 ตัน
2. ป 2552 พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังของสระบุรี ปลูกเพิ่มมากขึ้นพื้นที่ปลูกทั้งจังหวัดประมาณ
75,527 ไร คาดวาจะมีผลผลิตประมาณ 335,000 ตัน (จะขุดออกมากชวงกุมภาพันธ – เมษายน 2552)
3. ขณะนีจ้ ังหวัดสระบุรี มีลานมัน สมานพืชผล อําเภอมวกเหล็ก เสนอเขารวมโครงการ และ
เปดจุดรับฝาก ซึ่งคณะกรรมการจะตรวจสอบใหคลังสินคาอนุญาตตอไป
4. จังหวัดใกลเคียงเปดลานมันรับฝากแลวอําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี อําเภอปากชอง
จังหวัดนครราชสีมา เปดรับฝากและรับจํานํา เชน ขณะนี้มีปญหาจะรับมันในพืน้ ทีก่ อนของสระบุรีขามเขตไป
ลานมันจะไมรับ เกษตรกรเดือดรอน
สรุปภาวการณผลิตมันสําปะหลัง จังหวัดสระบุรี
ตัดยอด วันที่ 29 มกราคม 2552
การออกใบรับรองเกษตรกร
พื้นที่ คาดผลผลิต
ปลูก
(ตัน)
เกษตรกร
พื้นที่ปลูก
ผลผลิต
หมายเหตุ
(ไร)
(ไร)
(ตัน)
เมืองสระบุรี
200
800
6
107
584
วังมวง
26,459 122,000
29
1,327
8,702
มวกเหล็ก
32,467 153,000
222
10,744
54,476
แกงคอย
11,390
41,000
146
7,020
34,325
พระพุทธบาท
1,143
3,700
87
3,132
14,986
เฉลิมพระเกียรติ
3,748
15,000
24
1,107
5,093
วิหารแดง
200
800
11
297
2,410
75,727 331,300
525
23,734
120,576
รวม
3. การวางแผนการสงเสริมการปลูกทานตะวัน ป 2552
จังหวัดสระบุรกี ําหนดจัดประชุมวางแผน เตรียมการปลูกและจัดงานทานตะวัน ป 2552 ประมาณเดือน
สิงหาคม 2552 ขณะนี้ขอใหอําเภอที่มีพื้นที่เหมาะสมเตรียมประสานงานหาขอมูลดําเนินการ ป 2552 ตอไป
อําเภอเมือง ทีค่ ายอดิศร
อําเภอแกงคอย ที่ ตําบลทับกวาง สถานทีจ่ ะตองสรางตํารวจภูธรภาค 1 (ที่วางอยู)
อําเภอมวกเหล็ก ที่โคนม บริเวณเคยจัดงานแลว
อําเภอ

1. งานสงเสริมการปลูกขาว และพืชฤดูแลง
สรุปผลการดําเนินงาน โครงการรับจํานําขาวเปลือกนาป 2551 (ตัดยอด วันที่
ที่
อําเภอ
พื้นที่ปลูก
ผลการออกใบรับรองขาวนาป
ขาวนาป
จํานวน
พื้นที่
ปริมาณขาว
(ไร)
เกษตรกร
(ไร)
(ตัน)
(ราย)
1 เมืองสระบุรี
34,081
379
16,253
12,973
2 แกงคอย
25,350
135
6,425
5,030
3 หนองแค
84,450
1,079
52,575
43,207
4 วิหารแดง
11,500
360
14,041
10,510
5 หนองแซง
43,059
781
35,351
30,603
6 บานหมอ
68,244
691
35,680
30,422
7 ดอนพุด
25,706
286
14,752
9,543
8 หนองโดน
60,640
502
22,914
18,602
9 พระพุทธบาท
19,896
206
8,206
5,836
10 เสาไห
19,450
759
30,589
25,291
11 เฉลิมพระเกียรติฯ
10,271
164
5,11
5,030

28 มกราคม 2551)
หมายเหตุ
(การบันทึก
ขอมูลแลว)
377
205
1,079
360
781
691
285
506
204
774
164

รวม
402,647
5,341
242,697
196,523
5,426
* ขาวหอมจํานวน 4,937 ตัน ปทุมธานี 708 ตอไวแสง 30,551 ตัน และขาวเจาไมไวแสง 160.335 ตัน
การดําเนินงานการออกใบรับรองเกษตรกรผูปลูกขาวนาป
1. ขอใหดําเนินการตอเนื่องถึง 28 กุมภาพันธ 2552
2. ระมัดระวังการสวมสิทธิ์ ขอใหเปนเกษตรกรจริง ทําจริงและเปนผลผลิตที่ผลิตไดจริง
3. ใบรับรองใหจัดทําทะเบียนคุมไวใหเรียบรอยเปนครั้ง ๆ อยูในจัดทําทะเบียนคุมใหเรียบรอย
4. อําเภอเสาไหใหโรงสี ช.รุงเรือง เขารวมโครงการเพิ่มอีก 1 โรง
การจัดสรรงบประมาณโครงการออกใบรับรองเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ปการผลิต 2551/52 มีรายละเอียด ดังนี้
1. จังหวัดจะจัดประชุมชี้แจงโครงการ 1 ครั้ง 54 คน
2. จังหวัดจัดทําตรายางใหอําเภอ จํานวน 94 ชุด
3. จัดสรรคาใชจายในการบันทึกประมวลผลขอมูล คาเรื่องเขียน แบบพิมพรายงาน เฉลี่ยใหตามจํานวน
เกษตรกร รายละ 2 บาท รวมเปนเงิน 13,200 บาท
4. คาน้ํามันเชือ้ เพลิงหรือเงินชดเชยคาพาหนะ เจาหนาที่+เกษตรอําเภอ คนละ 2,000 บาท
5. คาติดตามนิเทศประเมินผลของจังหวัด 11,650 บาท
ขอใหอําเภอเรงดําเนินการเบิกจาย ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2552

2. โครงการสงเสริมการปลูกพืชฤดูแลง ป 2552
1. ขอใหเกษตรกรที่ปลูกพืชฤดูแลงทุกชนิดทั้งพืชไร/พืชผัก แจงปริมาณพื้นที่ปลูกแตละอําเภอตามแบบ
ใหจดั ทุก 15 วัน
2. เกษตรกรทีป่ ลูกพืชฤดูแลง หากยังไมจะทะเบียนหรือขึน้ ทะเบียนเกษตรกร ขอใหขนึ้ ทะเบียนให
เรียบรอย หาดเสียหายหรือชวยเหลือ จะตองจดทะเบียนเกษตรกรกอน (ตามระเบียบใหม)
สรุปสถานการณการปลูกพืชฤดูแลง ป 2552 จังหวัดสระบุรี ตัดยอด 25 มกราคม 2552
พืช ขาวนาปรัง
อําเภอ
ใน
นอก
1,604
1,415
เมืองสระบุรี
2,128
เสาไห
13
1,060
เฉลิมฯ
28,300
หนองโดน
535
1,200
พระพุทธบาท
1,500
ดอนพุด
80
1,574
หนองแซง
34,080
บานหมอ
2,450
วิหารแดง
วังมวง
แกงคอย
มวกเหล็ก
รวม
73,707 2,232

ขาวโพดเลี้ยงสัตว
ใน
นอก
131
13
1,100
220
10
2,000
361
3,113

ขาวโพดหวาน
ใน
นอก
1,400
360
2,500
23
360
3,923

พืชไรอื่น ๆ
ใน
นอก
2
8
250
2,091
2,300
2,240
200
53
2,498
4,646

พืชผักอื่น ๆ
ใน
นอก
64
11
242
105
92
433
110
50
10
2,280
87
142
420
29
1,022
3,053

3. โครงการจัดหาปุยเคมี
1. โครงการจัดหาปุยเคมี กระทรวงเกษตรและสหกรณมนี โยบายแกไขปญหาปุยเคมีราคาแพง โดยการ
นําเขาปุยยูเรียน (40-0-0) จํานวน 20,000 ตัน จากประเทศมาเลเซีย เพื่อจําหนายใหเกษตรกร สหกรณ และกลุม
เกษตรกรขณะนี้มีปุยเหลือประมาณ 10,000 ตัน
เกษตรกรหรือสหกรณใดสนใจรวมการซื้อปุยดังกลาวไดโดยตัดตอซื้อเมล็ดพันธุจังหวัดสระบุรี ราคา
ตนละ 15,800 บาท
4. การดําเนินงานศูนยสง เสริมและผลิตภัณฑขาวชุมชน จังหวัดสระบุรี ป 2551 สรุปดังนี้
1. อําเภอใหรายงานพืน้ ที่เปาหมายและความตองการเมล็ดพันธุขาวแลวมีการเปลี่ยนแปลงจากป 51 บท
พื้นที่ คือ
- อําเภอวิหารแดง เปลี่ยนจากตําบลเจริญธรรมเปนตําบลวิหารแดง
- อําเภอแกงคอย เปลี่ยนจากตําบลบานธาตุ เปนตําบลตลาดเดี่ยว
- อําเภอบานหมอ เปลี่ยนตําบลบานครัว เปนตําบลโคกใหญ
- อําเภอเสาไห เปลี่ยนจากตําบลทาชาง เปนตําบลมวงงาม
- อําเภอหนองโดน ไมขอดําเนินการตอไป
- อําเภอหนองแค รับเพิ่มอีก 1 ศูนย ดําเนินการที่ตําบลหวยขมิ้น
2. จังหวัดไดแจง พื้นที่เปาหมายและความตองการเมล็ดพันธุขาวใหศนู ยผลิตเมล็ดพันธุขาวลพบุรีแลว

1. โครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง ป 2552 (กรมสงเสริมการเกษตร)
กรมฯ ไดอนุมตั ิงบประมาณใหดําเนินการในศูนยเดิม (ป 2551) 31 ศูนย ๆ ละ 3,000 บาท ใชทําขอมูล
จัดทําเอกสารวิชาการและคาใชจายในการฝกอบรม
2. โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ป 2552 (เกษตรและสหกรณ) สถานที่ดําเนินการ
อําเภอละ 1 ศูนย รวม 13 ศูนย ยุวในโรงเรือน 2 ศูนย
1. ตําบลพุกราง
อําเภอพระพุทธบาท
2. ตําบลบานยาง
อําเภอเสาไห
3. ตําบลโคกสวาง
อําเภอเมืองสระบุรี
4. ตําบลบานหลวง
อําเภอดอนพุด
5. ตําบลหนองบัว
อําเภอบานหมอ
6. ตําบลหนองโดน
อําเภอหนองโดน
โรงเรียนหนองโดนวิทยา
7. ตําบลบานกลับ
อําเภอหนองโดน
8. ตําบลคลองเรือ
อําเภอวิหารแดง
9. ตําบลโคกตูม
อําเภอหนองแค
10. ตําบลเขาดิน
อําเภอหนองแซง
11. ตําบลมวกเหล็ก
อําเภอมวกเหล็ก
12. ตําบลวังมวง
อําเภอวังมวง
13. ตําบลเขาดินพัฒนา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
14. ตําบลแกงคอย
อําเภอแกงคอย โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห 1
15. ตําบลเตาปูน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 เรื่องแจงจากกลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นายสมศักดิ์ วรรณะ หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ไดชี้แจง
มีดังนี้
1.งานพัฒนาองคกกรเกษตรกร/งานโครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ(ผูรับผิดชอบ
วันทนัย แกวพูลศรี)
1. จังหวัดไดกาํ หนดจัดทัศนศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรของ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชน และเจาหนาที่ ระหวางวันที่ 11-13 กุมภาพันธ 2552 ณ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด
สุรินทร จังหวัดบุรีรัมย อําเภอที่เกีย่ วของ อําเภอดอนพุด อําเภอหนองโดน อําเภอเฉลิมพระเกียรติฯ โดยขอให
เปนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนบุคคลเดียวกับทีเ่ ขารับการอบรมฯ ในวันที่ 3-4 มกราคม 2552 ณ โรงแรมเกียวอัน
จังหวัดสะบุรี
2. โครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ ป 2552 ที่จังหวัดอนุมัติโครงการใหอําเภอวิหาร
แดง อําเภอเมืองสระบุรี ขอใหดําเนินการตามขั้นตอนไดเลยไมตองรอการอนุมัติโครงการจากผูวาราชการ
จังหวัด สวนอําเภอวิหารแดง ทางจังหวัดขอใหดําเนินการในตําบลหนองสรวงและในเขตเทศบาลตําบล

วิหารแดง พรอมทั้งใหรีบดําเนินการจัดประชุมชี้แจงโครงการแกเกษตรกรในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2552 โดยให
ประสานงานกับเทศบาลตําบลวิหารแดง กําหนดวันประชุมพรอมทั้งแจงใหจังหวัดทราบดวย จะไดประสานงาน
กับหนวยงานตางๆเขารวมชี้แจง
3. จังหวัดกําหนดออกตรวจเยี่ยมแมบานเกษตรกรที่ไดรบั อนุมัติโครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑระดับพื้นฐาน และระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ ในปงบประมาณ 2552 ดังนี้
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2552 อําเภอบานหมอ
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2552 อําเภอหนองโดน
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2552 อําเภอหนองแซง
ขอใหนัดคณะกรรมการและสมาชิกลุม เพื่อใหจังหวัดสอบถามรายละเอียดดวย
4.จังหวัดกําหนดจัดประชุมคณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกรระดับจังหวัด ในวันที่
26 กุมภาพันธ 2552I ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
2.งานวิสาหกิจชุมชน (ผูรับผิดชอบ นายบุญฤทธิ์ พานิชกุล นางพรรณนาราย สงวนสิน
1. ในวาระการประชุมประจําเดือนเกษตรอําเภอ ขอใหมกี ารบรรจุวาระในงาน
วิสาหกิจชุมชน เพื่อใหอําเภอรายงานแผนและผลของการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนของแตละอําเภอใหจังหวัด
ทราบ
2. ใหอําเภอประสานงานพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กับหนวยงานตรวจบัญชีสหกรณ ใน
เรื่องระบบบัญชี ตามที่วิสาหกิจชุมชนสมัครเขารวมโครงการฯ อําเภอละ 2 กลุม
3. การตอทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ขอใหแจงใหทุกวิสาหกิจชุมชน ไดตอทะเบียน
ประจําป ใหเสร็จ ภายในวันที่ 30 มกราคม 2552 และขอใหตรวจสอบดวยวา วิสาหกิจชุมชนใดไมมายื่นขอตอ
ทะเบียน 2 ป ติดตอกัน ใหปฏิบัติดังนี้
3.1 มีหนังสือแจงเตือนใหมาตอทะเบียน โดยระบุวันดวย แตตองไมนอยกวา
15 วัน
3.2 หากไมมาตอทะเบียน ใหเกษตรอําเภอยื่นคํารองตามแบบ สวช 04 (ดูใน
เอกสารคูมือการจดทะเบียน หนา 53)
3.3 เมื่อไดเพิดถอนทะเบียน ใหปดประกาศใหทราบโดยทั่วถึงกัน และแจง
ใหวิสาหกิจชุมชนที่ถูกเพิกถอนทะเบียนทราบ
3.4 แบบคํารอง สวช.04 ตองเก็บไวเปนหลักฐานทางกฎหมาย
4.ใหรายงานผลการตอทะเบียน/การเพิกถอนทะเบียน โดยระบุเลขทะเบียน ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน วัน เดือน ป ที่เพิกถอน
5.วิสาหกิจชุมชนที่ขอยกเลิกกิจการ และขอเปลี่ยนชื่อ ใหรายงานใหจงั หวัดทราบดวย
ที่ผานมาไมเคยรายงานใหจังหวัดทราบ เวลาตรวจสอบขอมูลชื่อกลุมหายไปไมทราบเหตุผล

4.3 เรื่องแจงจากฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ
นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน หัวหนาฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ ไดชี้แจง มีดังนี้
1. การบูรณาการกิจกรรมของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการงาน
สงเสริมการเกษตร ป 2552 ซึ่งมีกิจกรรมยอย 3 กิจกรรม คือ
1) ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
2) อาสาสมัครเกษตร/เกษตรหมูบาน
3) ศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง
สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจารณาแลวเห็นวากิจกรรมอบรมอาสาสมัครเกษตร
ที่เปน
เกษตรหมูบานและการอบรมเกษตรกรในศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง สามารถอบรมรวมกันไดตามFlow
chart เอกสารแนบที่ 1
2. การจัดสรรงบประมาณโครงการประจําปงบประมาณพ.ศ. 2552
(งบดําเนินการ) ของสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ซึ่งไดชี้แจงไปเบื้องตนแลวในวันที่ 27 มกราคม 2552 การ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรระดับจังหวัดป 2552 โดยการจําแนกรายละเอียดการจัดสรร
ตามยุทธศาสตรการจัดสรร เพื่อใหเจาพนักงานธุรการของสํานักงานเกษตรอําเภอเก็บไวประกอบในการ
ดําเนินการเบิกจายงบประมาณ ตาม คง.2 ตามเอกสารแนบ 2
3. เอกสารประกอบการดําเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ
การงานสงเสริมการเกษตรป 2552 (ตามคูมือโครงการป 2552 หนา 9) จํานวน 10 รายการสามารถ Download
ไดที่ htth://atsc.doae.go.th (ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล) เชนใบสมัครเพื่อเขา
รวมโครงการ และแบบทดสอบความรูกอน-หลังการอบรม เอกสารแนบ 3,4
4. กรมสงเสริมการเกษตรแจงขอเปลี่ยนแปลงที่จะมาพิจารณาคัดเลือก
เกษตรกรดีเดนสาขาอาชีพทําไรระดับประเทศจากวันทึ่ 26 กุมภาพันธ 2552 เปน วันทึ่ 17 กุมภาพันธ 2552
5. การติดตามนิเทศงานเดือนกุมภาพันธ 2552 มีกําหนดการดังนี้
วันทึ่ 23 กุมภาพันธ 2552 อําเภอบานหมอ
คณะที่ 1
อําเภอแกงคอย
คณะที่ 2
อําเภอเมืองสระบุรี
คณะที่ 3
วันทึ่ 24 กุมภาพันธ 2552 อําเภอหนองแซง
คณะที่ 1
อําเภอวิหารแดง
คณะที่ 2
อําเภอหนองแค
คณะที่ 3
วันทึ่ 25 กุมภาพันธ 2552 อําเภอเสาไห
คณะที่ 3

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการงานสงเสริมการเกษตร ป 2552

ศบกต.

ศพก.

1. อําเภอแจงรายชื่อประธานและคณะกรรมการ
รวม 2 คน ภายใน 16 กุมภาพันธ 2552
2. ประชุมคณะกรรมการ
218 คน ๆ ละ 100 บาท
6 มีนาคม 2551 ณ อบจ.สบ.

อส.กษ./เกษตรหมูบาน
954 คน
50 บาท / ครัง้

รวม

อบรม ครั้ง 1. เรื่องบทบาทหนาที่ของเกษตรหมูบาน
มีนาคม 2552
ครั้ง 2. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เมษายน 2552

1. อําเภอรับสมัครศูนยละ 20 คน
- เกษตรกรยากจนกอน
2. สงรายชื่อใหจัดภายใน 27 กุมภาพันธ
3. อบรม 20 คน/ศูนย ๆ ละ 3 ครั้ง (50 บาท/คน/ครั้ง)
ครั้ง 1 เมษายน 2552 เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จังหวัดโอนเงินใหอําเภอ
ครั้ง 2 มิถุนายน 2552 วิชาการของแตละศูนยและ
เวทีปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
ครั้งที่ 3 กรกฎาคม 2552 ดูงานแปลงเรียนรู
4. แปลงศึกษาวิจัย ตําบลหนองบัว อําเภอบานหมอ

งบประมาณประจําป 2552 ของจังหวัดสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี (งบดําเนินงาน)
ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตรการฟนฟูความเชือ้ มั่นของประเทศ
แผนงาน : สรางระบบประกันภัยความเสี่ยงใหเกษตรกร
โครงการ : สรางระบบประกันภัยความเสี่ยงใหเกษตรกร
กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงใหกับเกษตรกร
1. โครงการยอย : บริหารจัดการดานการตลาดและราคาสินคาเกษตร (ก.พัฒนาการผลิต)
กิจกรรมยอย : พัฒนาตลาดและเครือขายสินคาเกษตร
ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหขยายตัวอยางสมดุล
แผนงาน : ปรับโครงสรางเศรษฐกิจภาคเกษตร
ผลผลิต : เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมหลัก : สงเสริมและใหบริการทางการเกษตร
2. โครงการยอย : เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการงานสงเสริมการเกษตร (ก.พัฒนาการผลิต และฝายยุทธฯ)
กิจกรรมยอย : 1. ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 109 ศูนย
2. อาสาสมัครเกษตร 972 ราย
3. ศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง 620 ราย
กิจกรรมหลัก : พัฒนาองคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
3. โครงการยอย : สงเสริมและพัฒนาองคกรเกษตรกร
(เปาหมาย 354 ราย : กลุมพัฒนาเกษตรกร)
กิจกรรมยอย :
1. พัฒนากลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรและผูน ํา 195 ราย
2. พัฒนาความรูแ ละสนับสนุนกิจกรรมกลุมยุวเกษตรกร 130 ราย
3. สนับสนุนการดําเนินงานกลุม แมบานเกษตรกร
4. พัฒนาระบบสารสนเทศขอมูลสถาบัน 260 กลุม ( 3 ก.)
4. โครงการยอย : สงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
(เปาหมาย 260 ราย : กลุมพัฒนาเกษตรกร)
กิจกรรมยอย :
1. สนับสนุนการประกอบการวิสาหกิจชุมชน 1 แหง

2. สนับสนุนความรู ความเขาใจ แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแกกลไกการดําเนินงาน
สงเสริม (ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ)
3. พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 260 ราย
4. สนับสนุนการปฏิบัติงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
5. โครงการยอย : สงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตรกร (สํานักพัฒนาเกษตรกร)
(เปาหมาย 1 แหง)
กิจกรรมยอย :
1. สนับสนุนการดําเนินงานในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 1 แหง
2. ประชาสัมพันธ
6. โครงการยอย : สรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม
(เปาหมาย - ราย : กลุมพัฒนาเกษตรกร)
กิจกรรมยอย :
1. สรางเกษตรกรคลื่นลูกใหม
2. อบรมอาสาสมัครเกษตรกร (ประชุคณะกรรมการฯระดับจังหวัด ) 10 คน
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
7. โครงการยอย : อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
โครงการสืบเนื่องมาจากพระราชดําริ (ลุมน้ําปาสัก)
25 ราย
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหฯ 1,500 ราย
โครงการสายใยรักแหงครอบครัว
60 ราย
ผลผลิต : การผลิตสินคาเกษตรไดรบั การสงเสริมและพัฒนา
กิจกรรมหลัก : สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย
8. โครงการยอย : สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน
(เปาหมาย 2,300 ราย : กลุมพัฒนาการผลิต)
กิจกรรมยอย :
1. สงเสริมเกษตรกรเขาสูระบบการรับรองมาตรฐาน GAP พืช/ขาว 2,300 ราย
2. สงเสริมและขยายผลการจัดการลดตนทุนการผลิตสินคาเกษตร 90 ราย
3. ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานระบบเครือขาย 1 จังหวัด/ 13 อําเภอ
4. การจัดการความรูตามระบบสงเสริมการเกษตร (DW) 52 ราย

แผนปฏิบตั ิงานประจําเดือน กุมภาพันธ 2552
สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
วัน เดือน ป

กิจกรรม

ประชุมตัวชี้วัดเจาหนาที่
1. ตรวจเยี่ยมแมบานเกษตรกร โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ
2. ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชน
6 กุมภาพันธ 2552 ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชน
10 กุมภาพันธ 2552 ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชน
11- 13 กุมภาพันธ 52 ดูงานวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสุรินทร ศรีสะเกษ บุรีรัมย
17 กุมภาพันธ 2552 คัดเลือกเกษตรกรดีเดน สาขาทําไร
18 กุมภาพันธ 2552 ตรวจเยี่ยมแมบานเกษตรกร โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ
19 กุมภาพันธ 2552 ตรวจเยี่ยมแมบานเกษตรกร โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ
20 กุมภาพันธ 2552 ประชุมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน
21 กุมภาพันธ 2552 ที่ปรึกษากรม/กระทรวงเกษตรฯ ดูงานวิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานเกษตรกรพุแค
23 กุมภาพันธ 2552 นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร

3 กุมภาพันธ 2552
5 กุมภาพันธ 2552

24 กุมภาพันธ 2552

นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร

25 กุมภาพันธ 2552
26 กุมภาพันธ 2552

นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร
ประชุมคณะกรรมการกลุมแมบานระดับจังหวัด (เชา)
ประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดประจําเดือน (บาย)
ประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน

27 กุมภาพันธ 2552

สถานที่
หองประชุมสนง.เกษตรจังหวัด
อําเภอบานหมอ
อําเภอพระพุทธบาท
อําเภอดอนพุด
อําเภอเสาไห
อําเภอเฉลิมพระเกียรติฯ
อําเภอหนองโดน
อําเภอหนองแซง
หองประชุมสนง.เกษตรจังหวัด
ตําบลพุแค อําเภอเฉลิมพระเกียรติฯ
อําเภอบานหมอ
อําเภอแกงคอย
อําเภอเมืองสระบุรี
อําเภอหนองแซง
อําเภอวิหารแดง
อําเภอหนองแค
อําเภอเสาไห
หองประชุมสนง.เกษตรจังหวัด
หองประชุมสนง.เกษตรจังหวัด
หองประชุมสนง.เกษตรจังหวัด

ผูรับผิดชอบ
ฝายยุทธศาสตรฯ
วันทนัย
บุญฤทธิ์
บุญฤทธิ์
บุญฤทธิ์
วันทนัย
สุพจน
วันทนัย
วันทนัย
บุญฤทธิ์
วันทนัย
ทีมที่ 1
ทีมที่ 2
ทีมที่ 3
ทีมที่ 1
ทีมที่ 2
ทีมที่ 3
ทีมที่ 3
วันทนัย
สุจิตรา
สุจิตรา

มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 เรื่องแจงจากฝายบริหารทั่วไป
นางจรัสศรี ดีรักษ แทนหัวหนาฝายบริหารทั่วไป ไดแจงเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ตอไป ดังนี้
4.4.1 การแตงตั้งโยกยายขาราชการ ในรอบเดือนที่ผานมา มีดังนี้
1. การโยกยายขาราชการ - ไมมี

2. การเลื่อนระดับสูงขึ้น
2.1 ตามคําสั่งกรมฯ ที่ 21/2552 ลงวันที่ 13 มกราคม 2552 ไดเลื่อนระดับสูงขึ้นจาก
ระดับ 4 เปนระดับ 5 ใหขาราชการ รวมจํานวน 2 ราย ตั้งแตวนั ที่ 17 ตุลาคม 2551 เปนตนไป ดังนี้ คือ
- นางสาวนฤมล พุกพิกุล ดํารงตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 5 อําเภอเมือง
สระบุรี
- นายธวัช ปานศรีทอง ดํารงตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 5 อําเภอพระ
พุทธบาท
2.2 ตามคําสั่งกรมฯ ที่ 35/2552 ลงวันที่ 16 มกราคม 2552 ไดเลื่อนระดับสูงขึ้นจาก
ระดับ 5 เปนระดับ 6 รวมจํานวน 1 ราย ตั้งแตวนั ที่ 4 ธันวาคม 2551 เปนตนไป คือ
- นายกิตินนั ท คงเพชร ดํารงตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว อําเภอ
มวกเหล็ก
4.4.2 การกําหนดชื่อตําแหนงในกรมสงเสริมการเกษตร ตาม พรบ. ระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 ดวยกรมสงเสริมการเกษตร กองการเจาหนาที่ไดกําหนดรูปแบบการเขียนชื่อตําแหนงสายงานและ
ระดับตําแหนงของขาราชการใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ตาม พรบ. ใหม ดังนี้
1. การเขียนชือ่ ตําแหนงทางการบริหาร ทั้งตําแหนงถูกกําหนดขึ้นตามกฎหมายหรือ
กําหนดขึ้นเพือ่ การบริหารงานภายในกรมสงเสริมการเกษตร ใหเขียนชื่อตําแหนงทางการบริหารเหมือนเดิม
กอนการประกาศใชพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน ฉบับ พ.ศ. 2551 เชน ตําแหนงอธิบดี/รองอธิบดี/
ผูอํานวยการกอง/ผูอํานวยการสํานักงาน/เกษตรจังหวัด/ผูอ ํานวยการสวน/ผูอํานวยการกลุม/หัวหนากลุม/หัวหนา
ฝาย/ผูอํานวยการศูนย เปนตน
2. การเขียนชือ่ ตําแหนงทีไ่ มไดทําหนาทีท่ างการบริหาร ใหเขียนชื่อตําแหนงในสาย
งาน โดยกําหนดรูปแบบการเขียน ดังนี้ (ชื่อสายงาน ........... ระดับ ...........) เชน
- นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ระดับปฏิบัติการ
- นักทรัพยากรบุคคล
ระดับปฏิบัติการ
- เจาพนักงานการเกษตร
ระดับชํานาญงาน
- นักจัดการงานทั่วไป
ระดับชํานาญการ
ทั้งนี้ ผูบริหารสํานักงาน ก.พ. ไดชี้แจงสวนราชการในการประชุมชี้แจงเรื่องการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ณ หองประชุมสุขุม
นัยประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ในเรื่องการเขียนชื่อตําแหนงในสายงานวาไมไดมีกฎ ระเบียบ
กําหนดไวแตสํานักงาน ก.พ. เห็นวาควรเขียนตามรูปแบบในขอ 2 เพื่อความสมบูรณและชัดเจน
4.4.3 สรุปขาวสาร ความเคลื่อนไหวการดําเนินกิจกรรมของสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริม
การเกษตร จํากัด ในรอบเดือนมกราคม 2552 ที่ผานมา มีรายละเอียด ดังนี้

4.5 เรื่องประชาสัมพันธและแจงใหทราบ
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติ
- กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ไดชี้แจงใหทราบแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 การดําเนินการงานโครงการประจําป 2552
- กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ฝายยุทธ-ศาสตร
และสารสนเทศ และฝายบริหารทั่วไป จะไดชี้แจงรายละเอียดใหทราบในการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ
ระดับจังหวัดประจําป 2552 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552 ณ ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
แลว
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 การเบิกจายงบประมาณ
- เมื่อไดรับงบประมาณแลว ขอใหดําเนินการเบิกจายเปนไปตามระเบียบ ตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
5.4 การเรงรัดติดตามหนี้สินกลุมเกษตรกร กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ไมมีแจง
ในรอบเดือนนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
5.5 ระบบรายงาน ของเดือนนี้ไดแจกรายงานที่ใชวดั ผลและใหคะแนนตามระบบเพือ่ พิจารณา
ทบทวนรวมกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
5.6 ผลการติดตามนิเทศงาน
- กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต
- กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร
- ฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ
มีดังนี้

สรุปผลการติดตามนิเทศงานคณะที่ 1 (นายสงบ หัวหนาทีม)
ประจําเดือนมกราคม 2552
ประเด็น/กิจกรรม
อําเภอวังมวง (23 มกราคม 2552)
1. การขึ้นทะเบียนรับจํานําโครงการแทรกแซง
ขาวโพดเลี้ยงสัตว, มันสําปะหลัง
2. ระบบสงเสริมการเกษตร
- อําเภอมอบหมายใหตําบลสํารวจขอมูล
การเกษตรใหเปนปจจุบันโดยกําหนดแบบจัดเก็บ
ขอมูลและใหผูใหญบาน/ กรรมการบริหาร
ศูนยบริการฯ เปนผูดําเนินการจัดเก็บ
- มีการประชุมทุกเดือน แตยงั ไมเปนไปตามแผน
3. การชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 ผูที่ไดรับ
การชวยเหลือตองขึ้นทะเบียนเปนเกษตรกร
4. วิสาหกิจชุมชน มี 40 กลุม มาตอทะเบียนแลว
22 กลุม ขอจดใหม 2 กลุม
อําเภอหนองโดน (26 มกราคม 2552)
1. ระบบสงเสริมการเกษตร
- ทุกตําบลมีการปรับปรุงขอมูลเปนปจจุบนั ทั้ง
ขอมูลการเกษตร ขอมูลกลุม มีแนวทางการ
พัฒนาสงเสริมการผลิตพืชหลัก (ขาว) ซึง่ เปน
เปาหมายการพัฒนาของอําเภอ
- มีการประชุมประจําเดือน
2. การชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 ผูที่ไดรับ
การชวยเหลือตองขึ้นทะเบียนเปนเกษตรกร
4. วิสาหกิจชุมชน มี 14 กลุม มาตอทะเบียนแลว
11 กลุม ขอจดใหม 1 กลุม

ปญหาอุปสรรค
ไมมีจุดรับจํานําใน
พื้นที่

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ประชาสัมพันธใหบริษัท/รานคา
ในพื้นทีเ่ ขารวมโครงการ เพื่อเปน
จุดรับจํานําในพื้นที่

รายงานผลการติดตามนิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร
เดือน มกราคม 2552 (ชุดติดตามนิเทศงานชุดที่ 2 )
วันที่ 23 มกราคม 2552 อําเภอเฉลิมพระเกียรติฯ
- เจาหนาที่ ไมไดอยูนเิ ทศงาน คุณสมศักดิ์ บัวเทศ ติดราชการ เปนกรรมการเลือกผูใหญบานตําบล
หนาพระลาน
ประเด็นที่นิเทศงาน ระบบสงเสริมการเกษตร
ระดับอําเภอ - มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูทุกวันจันทร พรอมทั้งมีการจดบันทึกการประชุม ในบันทึก
การประชุม ยังไมมีรายละเอียดที่เกีย่ วของกับระบบสงเสริมการเกษตร เปนการประชุมที่เปนการแจงเรื่องตางๆ
ซึ่งผูติดตามไดใหคําแนะนํา และอําเภอจะนําไปดําเนินการแกไขตอไป
- การจัดทําขอมูลการเกษตรระดับอําเภอ กําลังดําเนินการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน รอ
ขอมูลของตําบลที่กําลังเก็บขอมูลอยู
- อําเภอยังไมไดมีการกําหนดพืชในการสงเสริมระดับอําเภอที่แนนอน แตก็คิดไววาจะกําหนด
ในเรื่อง ผักปลอดสารพิษ เพราะทุกตําบลมีการปลูกผักทุกตําบล
- คําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบหลักของสํานักงานเกษตรอําเภอ มีการจัดทําคําสั่งแลว แตยังไม
คอยชัดเจน ทางคณะติดตามไดชี้แนะใหแลว อําเภอจะรับไปแกไขใหถูกตอง
- การตอทะเบียนวิสาหกิจชุมชน อําเภอมีกลุมวิสาหกิจชุมชน จํานวน 23 กลุม มาตอแลว 12
กลม ยังเหลือ 10 กลุมที่กําลังดําเนินการอยู
ระดับตําบล - การจัดทําขอมูลการเกษตร กําลังดําเนินการปรับปรุงขอมูล ไดดําเนินการออกแบบสํารวจ
แตยังไดไมครบทุกตําบล
- การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรประจําตําบล มีการจัดทําแผนเปนรูปเลม ทางผูนิเทศงานได
ใหขอชี้แนะในการจัดทําแผน ตามระบบสงเสริมการเกษตรใหเจาหนาที่ไดรับทราบแลว และขอใหมีการ
ประสานงานกับเจาหนาทีจ่ ังหวัดที่รับผิดชอบอําเภอในการชี้แนะการดําเนินระบบสงเสริมการเกษตร
- ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ไดมีการจัดชั้นศูนยเสร็จ
เรียบรอยแลว ของอําเภอเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 6 ศูนยอยูใ นระดับปรับปรุง
วันที่ 26 มกราคม 2552 อําเภอมวกเหล็ก
- เจาหนาที่ ไมไดยนู ิเทศงาน คุณประภาภร บรรจง ติดราชการ เปนกรรมการเลือกผูใหญบานตําบลลํา
สมพุง นายกิตนิ ันท คงเพชร ติดราชการทีต่ ําบล
ประเด็นที่นิเทศงาน ระบบสงเสริมการเกษตร
ระดับอําเภอ - มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูทุกวันจันทร บันทึกการประชุมมีการบัทึกไมครบทุกครั้ง
ในบันทึกการประชุม ยังไมมีรายละเอียดที่เกี่ยวของกับระบบสงเสริมการเกษตร เปนการประชุมที่เปนการแจง

เรื่องตางๆ ซึ่งผูติดตามไดใหคําแนะนําในเรื่องระบบสงเสริมการเกษตร ตามขั้นตอน ทั้ง 5 ขั้นตอน เพื่อให
อําเภอถือปฏิบัติในการดําเนินงานตอไป
- การจัดทําขอมูลการเกษตรระดับอําเภอ กําลังดําเนินการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน รอ
ขอมูลของตําบลที่กําลังเก็บขอมูลอยู
- อําเภอไดมกี ารกําหนดพืชในการสงเสริมระดับอําเภอไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว
- คําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบหลักของสํานักงานเกษตรอําเภอ มีการจัดทําคําสั่งแลวเสร็จ
เรียบรอยแลวและเจาหนาทีท่ ุกคนไดรับทราบแลว
- การตอทะเบียนวิสาหกิจชุมชน อําเภอมีกลุมวิสาหกิจชุมชน จํานวน 110 กลุม มาตอแลว 31
กลุม ยังเหลือ 79 กลุมที่กําลังดําเนินการอยู เพราะ อําเภอมวกเหล็กมีการจดทะเบียนกลุมวิสาหกิจจํานวนมาก
เพื่อรองรับเงินกูจาก สปก.
ระดับตําบล - การจัดทําขอมูลการเกษตร กําลังดําเนินการปรับปรุงขอมูล ไดดําเนินการออกแบบสํารวจ
แตยังไดไมครบทุกตําบล
- การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรประจําตําบล มีการจัดทําแผนเปนรูปเลม แตทําในป 2552
โดยไดขอมูลมาจากแผน 3 ป ของ อบต. ทางผูนิเทศงานไดใหขอชี้แนะในการจัดทําแผน ตามระบบสงเสริม
การเกษตรใหเจาหนาที่ไดรับทราบแลว และขอใหมกี ารประสานงานกับเจาหนาทีจ่ ังหวัดที่รับผิดชอบอําเภอใน
การชี้แนะการดําเนินระบบสงเสริมการเกษตร
- ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ไดมีการจัดชั้นศูนยเสร็จ
เรียบรอยแลว ของอําเภอเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 6 ศูนยอยูใ นระดับปรับปรุง
เรื่องฝากจังหวัด
ปญหาการจํานําขาวโพด
1. ไซโลรับจํานําอยูไกล บางทีโทรไปถามไซโลบอกใหมาจํานําได พอไปถึงบอกวาหมดโคตาแลว
ทําใหเกษตรกรเสียเวลาตองยายที่จํานํา
2.เกษตรกรบางราย นําขาวโพดไปจํานําไมทันเต็มโคตากอน
3.การสีฝากไว เพื่อรอจํานํา เปนเพราะอะไร
ปญหาการจํานํามันสําปะหลัง
ไมมีลานในพืน้ ที่ ทั้งที่เจาหนาที่ไดสงรายงานชื่อลานมันใหกรมการคาภายในแลว พอประกาศจุดรับ
จํานําไมมีในพืน้ ที่ทําใหเกษตรกรเดือดรอนในการขนสง

5.7 ปญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน
- ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ) ....................................................... ผูจดรายงานการประชุม
(นางจรัสศรี ดีรักษ)
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ ระดับชํานาญงาน
แทนหัวหนาฝายบริหารทั่วไป เลขานุการ

