รายงานการประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน
ครั้งที่ 3/2553
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ผูไมมาประชุม
1. นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน

ผูเขารวมประชุม
ไมมี

เกษตรจังหวัดสระบุรี
ประธาน
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
นวส.ชํานาญการ (แทน หน.ฝายยุทธศาสตร)
เกษตรอําเภอเมืองสระบุรี
เกษตรอําเภอบานหมอ
นวส.ชํานาญการ (แทนเกษตรอําเภอแกงคอย)
เกษตรอําเภอหนองแค
เกษตรอําเภอหนองแซง
เกษตรอําเภอเสาไห
เกษตรอําเภอพระพุทธบาท
เกษตรอําเภอวิหารแดง
เกษตรอําเภอดอนพุด
เกษตรอําเภอหนองโดน
เกษตรอําเภอมวกเหล็ก
เกษตรอําเภอวังมวง
เกษตรอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
ไปราชการจังหวัดอยุธยา

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นายวิ เ ชี ย ร บุ ญ ประสิ ท ธิ์ เกษตรจั ง หวั ด สระบุ รี ประธานได ก ล า วเป ด การประชุ ม
เกษตรอํ า เภอประจํ า เดื อ นมี น าคม 2553 และได ดํ า เนิ น การประชุ ม ตามระเบี ย บวาระต า ง ๆ
ในที่ประชุมสรุปได ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. เรือ่ งแจงจากเขต
ไมมี
2. เรื่องแจงจากการประชุมคณะกรรมการจังหวัดฯ
2.1 การรักษาความสงบเรียบรอยภายในจังหวัดสระบุรี ใหทุกหนวยงานเฝาระวัง
และรายงานตรงกับผูวาราชการจังหวัดทันทีหากมีเหตุการณผิดปกติ จังหวัดไดแตงตั้งเจาหนาที่ผูเปน
ตัวแทนของหนวยงานในดานรักษาความปลอดภัยแลว
- ใหขาราชการทุกคนชวยสอดสองดูแล ใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
- การรับฟงขาวสารเผยแพรขาวสาร ตองถูกตองตามความเปนจริงตองเปนกลาง
- การอยูเวรยาม การตรวจเวรยาม ตองอยูตามกําหนด มีเหตุการณผิดปกติตอง
แจงผูเกี่ยวของทราบทันที
- เปดโทรศัพทใหสามารถติดตอไดตลอด 24 ชั่วโมง มีปญหาผูวาราชการจังหวัด
จะเชิญประชุมทันที
- อยาตื่นตระหนกตอขาวสาร พิจารณาใหดี
- แจงขาวสาร ใหกรมฯ ทราบทันที หากมีแนวโนมจะเกิดเหตุการณ
2.2 งานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 10 วัน ที่วัดพระพุทธบาทหนวยงานสังกัด
กระทรวงเกษตร รวมทําบุญเปนเจาภาพในวันที่ 7 มีนาคม 2553 รวมทําบุญตามจิตศรัทธา
2.3 กรมฯ จัดสัมมนาเกษตรจังหวัดเมื่อวันที่ 25 และวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 ใน
เนื้อหา 3 เรื่อง คือ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวป 2552/53 รอบที่ 2 โครงการจัดการเพลี้ยแปง
มันสําปะหลัง และการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคลและการเลื่อนขั้นเงินเดือน รายละเอียดจะ
กลาวในระเบียบวาระตอไป
ขึ้นทะเบียน ทพศ. ขาวรอบที่ 2
มติ ครม วันที่ 23 กุมภาพันธ 2553
ปรับกระบวนพนักงาน การทํา ปชค. เสร็จแลว สุม 10% ถาพบวาผิดพลาดเกิน
80% ของตัวอยางที่สุม ใหตรวจสอบทุกคนในประชาคมนั้นใหมทั้งหมด

- การนํา ปชค. ใหใชคําสั่งนายอําเภอ
- พันธุขาวอายุเกิน 100 วัน แจงใหกรมฯ ทราบ เพื่อแจงกรมการขาวพิจารณาและ
นําเสนอ ครม. ใหความเห็นชอบ
- พันธุขาวที่นอกเหนือรายการใหแจงกรมฯ
- ทําประกาศของอําเภอนัดหมายเกษตร
- ทพศ. 1 ไมพอ ถายเอกสารเพิ่มเติมได
- ตรายาง “ใหนําไปทําสัญญากับ ธกส. ภายใน 15 วัน”
ตอกลงบนใบรับรอง ตอกบนใบรับรองเพื่อใหเกษตรกรไปทําสัญญาภายในกําหํานด
เอาสีแดงเพื่อความชัดเจน (ถาไมมีสีแดงใหใชสีอื่นได) ในกรณีที่ออกใบรับรองไปแลว ให ปชส. ให
เกษตรกรรับไปทําสัญญา ไมตองเรียกคืนมา
* ใหไปทําตรายางใหอําเภอ ทุกอําเภอที่ขึ้นทะเบียน ทพศ.
เรงรัดการขึ้นทะเบียนขาวใหแลวเสร็จภายในวันที่ 20 มีนาคม 2553 ไมตองรอ
ถึงกําหนดวันที่ 30 เมษายน 2553 เวลาที่เหลือไวแตเก็บตกและแกไขอยางเดียว
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตอไปจะทําในลักษณะใหเปนงานถาวรของกรมฯ
เรงดวน โครงการแทรกแซงราคาขาวของพาณิชย
มี ข า วเปลื อ กเก็ บ เกี่ ย วแล ว ปลายเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ แ ละเดื อ นมี น าคม เกษตรกร
สามารถเอาขาวไปขายตามโครงการฯ ไดโดยใชหลักฐาน ดังนี้
- ใบรับรอง
- สําเนาใบขึ้นทะเบียน
- สําเนาใบรับรองรอบที่ 1 (หรือสําเนา ทพศ.1 รอบที่ 1)
(หลักฐานตางๆ อยูที่สํานักงานเกษตรอําเภอ)
การรวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่เกี่ยวขางกอน การขึ้นทะเบียนและไมสามารถเขา
รวมโครงการได
อธส. ใหรวบรวมรายชื่อเกษตรกร พรอมจํานวน พท. ปลูกขาววันเก็บเกี่ยวขาว
พรอมประมาณการผลผลิต เปนเกษตรกรที่ไมสามารถเขารวมโครงการแทรกแซงราคาได เนื่องจากเก็บ
เกี่ยวกอน
* โดยดู จ ากหลั ก ฐาน ทพศ.1 ของเกษตรกร เปรี ย บเที ย บกั บ วั น ที่ โ ครงการ
แทรกแซงเปดดําเนินการ
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่แลว
- รายงานการประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน ไดลงในเว็บไซตสํานักงานเกษตร
จังหวัดสระบุรีแลว มติที่ประชุม หากมีการแกไขใหแจงภายในเที่ยงของวันประชุมถาไมมีใหถือเปนการ
รับรองรายงานการประชุมฯ
- รับรองรายงานการประชุมเกษตรอําเภอ ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553
ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2553
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งทีแ่ ลว
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 เรื่องแจงจากกลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต
นายสงบ เจริญสุข หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ไดชี้แจง ดังนี้
เรื่องแจงเพื่อทราบ
1. งานตรวจสอบขอมูลการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด รอบที่ 1 (ป 2551/52)
- กรมสงเสริมการเกษตรไดอนุมัติงบประมาณ โครงการไทยเขมแข็ง ป 2555
ใหดําเนินการเปนคาใชจายในการตรวจสอบขอมูลที่บันทึกแลวใหถูกตองตรงตามความเปนจริงและเปน
ปจจุบัน ซึ่งจังหวัดไดแจงใหทุกอําเภอดําเนินการแลวในวันประชุมประจําเดือนมกราคมแลวพรอมอนุมัติ
โอนใหทุกอําเภอดําเนินการเบิกจาย ตามรายละเอียดจัดสรรและการใชจายที่แจงใหทุกอําเภอทราบแลว
ในวันประชุมประจําเดือนมกราคม 2553 ใหทุกอําเภอเรงดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม
2553 ตามแผนการใชจาย และเบิกใหตรงตามที่อนุมัติหามเหลือจาย หรือนําเงินเหลือจายไปใชกิจกรรม
อื่น ขอใหสงหลักฐานใบสําคัญเบิกจายใหเสร็จสิ้น ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2553 นั้น
2. การจดทะเบียนขาว 2552/53 (รอบที่ 2) เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2553 – 30
เมษายน 2553 เปาหมายเดิมที่สํานักงานเศรษฐกิจกําหนดเปาหมายเกษตรกร 6,055 ราย พื้นที่ปลูก
ขาว 229,030 ไร จังหวัดใหอําเภอตรวจสอบและยืนยันเปาหมายใหมตัดยอดวันที่ 15 กุมภาพันธ
2553 อําเภอยืนยันแจงเปาหมายขาวนาปรัง ป 2552/2553 จํานวน 11 อําเภอ เปาหมายเกษตรกร
9,547 ราย พื้นที่ปลูก 261,145 ไร
- การดําเนินการในป 2553 กําหนดการขึ้นทะเบียนขาวรอบ 2 เปนตัวชี้วัด
ความสําเร็จของงานระหวางเกษตรจังหวัดสระบุรีกับอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรตองขึ้นทะเบียนและ
บันทึกขอมูลขึน้ ทะเบียนเกษตรกรปลูกขาวนาป 2552/53 (รอบที่ 2 ) ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2553 ตอง
บันทึกขอมูลไดอยางนอย 60 % จึงจะผานไดคะแนน 5
ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 น. จังหวัดสระบุรี ดําเนินการได

1. เปาหมายเกษตรกร
2. ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
3. พื้นที่ปลูกขาว
4. บันทึกขอมูลแลว
5. ผานประชาคมแลว
6. รับใบรับรองแลว

9,547 ราย (เปาหมายที่แจง ยืนยันครั้งหลังสุด)
5,259 ราย คิดเปน 56%
158,712.7 ไร คิดเปน 61%
4,310 ราย คิดเปน 46% (2 มีนาคม 2553)
48 ครัวเรือน
คิดเปน 1.1 %
48 ราย คิดเปน 1.1% (ที่บันทึก)

กรมสงเสริมการเกษตรไดชี้แจงสั่งการเกษตรจังหวัดเพิ่มเติม ดังนี้
1. การขึ้นทะเบียนใหเกษตรกรที่ปลูกและขึ้นทะเบียนใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 มีนาคม
2553
2. ผูที่ขึ้นทะเบียนแลวไดใบรับรองใหรีบนําไปทําสัญญากับ ธกส. ภายใน 15 วัน และให
จังหวัดทํา ตรายางประทับและประชาสัมพันธใหเกษตรกรทราบ (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23
กุมภาพันธ 2553)
3. การทําประชาคมของแตละตําบลตองมีคําสั่งประกาศแลวนัดหมายจากนายอําเภอเปนผูลง
นามแตงตัวกรมไดตรวจสอบ
4. กรณีขาวทีป่ ลูกอายุเกิน 100 วัน ตองแจงใหจังหวัดทราบมติคณะรัฐมนตรีแจงอนุมัติใหเปน
รวมโครงการได
5. การรายงานปริมาณขาวที่จะออกสูตลาดใหทุกอําเภอสรุปรายงานตามแบบฟอรมรายงานทุก
สัปดาห
6. แบบ ทพศ. 1 ขณะที่พิมพไมทันใหถายเอกสารใหไดแตใหมุกอําเภอขอหมายเลขเลมจาก
จังหวัดควบคุมไวเปนระบบดวย
7. โครงการแทรกแซงราคาขาว จังหวัดสระบุรีคงไมเปดจุดรับชองหากมีปญหาหรือเกษตรกร
ตองการใหประสานกับการคาภายในเพื่อเปนจุดรับซื้อตอไป หากมีเกษตรกรเดือดรอนหรือตองการขาย
ใหสรุปรายชื่อแจงจังหวัดคณะกรรมการจังหวัดโดยเร็ว
3. การดําเนินงานโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน ป 2553
1. กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรสูระบบการรับรองมาตรฐาน GAP ป 2553
1.1 อบรมเกษตรกรหลักสูตร ระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP พืช อําเภอดําเนินการจัด
ฝกอบรมเกษตรกรที่สมัครขอรับการตรวจรับรองจํานวน 2 ครั้ง ๆ ละ 100 บาท ใหอําเภอเรงรัดการจัด
อบรมใหแลวเสร็จกอนเดือนมิถุนายน เพื่อเรงรัดการดําเนินการติดตามใหคําปรึกษาและประเมินแปลง
เบื้องตนใหทนั กําหนดเวลาตามเปาหมายตอไป

ลําดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

อําเภอ

งบประมาณ

เมืองสระบุรี
บานหมอ
แกงคอย
หนองแค
หนองแซง
วิหารแดง
มวกเหล็ก
หนองโดน
ดอนพุด
วังมวง
เฉลิมพระเกียรติ

จํานวน
เกษตรกร
(ราย)
30
20
25
35
20
20
50
16
14
10
20

รวม

260 ราย

52,000

6,000
4,000
5,000
7,000
4,000
4,000
10,000
3,200
2,800
2,000
4,000

หมายเหตุ

ดําเนินการ
กุมภาพันธมิถุนายน

1.2 ติดตามใหคําปรึกษาและประเมินแปลงเบื้องตนโดยเจาหนาที่ทปี่ รึกษาจัดสรรงบประมาณ
เปนคาใชจายในการติดตามใหคําปรึกษาและประเมินแปลงเบื้องตนสําหรับเจาหนาที่แปลงละ 190 บาท
ใหอําเภอเรงรัดการดําเนินการเพื่อสงผลการตรวจใหกรมวิชาการเกษตรเรงรัดการออกใบ Q ให
เกษตรกรตามกําหนดปงบประมาณ
ลําดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

อําเภอ

เมืองสระบุรี
บานหมอ
แกงคอย
หนองแค
หนองแซง
วิหารแดง
มวกเหล็ก
หนองโดน
ดอนพุด

จํานวน
เกษตรกร
(ราย)
30
20
25
35
20
20
50
16
14

งบประมาณ

5,700
3,800
4,750
6,650
3,800
3,800
9,500
3,040
2,660

หมายเหตุ

ดําเนินการ
มีนาคมกรกฎาคม

10
11

วังมวง
เฉลิมพระเกียรติ
รวม

10
20

1,900
3,800

260 ราย

49,400

1.3 จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของเชนใบสมัคร GAP 01 แบบประเมินแปลงเบื้องตนใบประกาศนียบัตร
จํานวน 260 ชุด ๆ ละ 10 บาท งบประมาณ 2,600 บาท จังหวัดจะดําเนินการจัดสงใหประมาณ
ตนเดือนมีนาคม
1.4 กิจกรรมเตรียมความพรอมเกษตรกรสูระบบการรับรองมาตรฐาน GAP ป 2554 ดําเนินการโดน
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตําบลรวมกลุมเกษตรกรกลุมละ 31-32 ราย (เจาหนาที่ 1 คน รับผิดชอบ
เกษตรกรเปาหมาย 31-32 ราย และดําเนินการจัดฝกอบรมเตรียมความพรอมเขาสูระบบการรับรอง
มาตรฐาน GAP จํานวน 1 ครั้ง ๆ ละ100 บาท/เกษตรกร 1 ราย ใหอําเภอดําเนินการใหเสร็จสิ้น
ภายในเดือนมิถุนายน
ลําดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

อําเภอ

เมืองสระบุรี
บานหมอ
แกงคอย
หนองแค
หนองแซง
พระพุทธบาท
เสาไห
วิหารแดง
มวกเหล็ก
หนองโดน
ดอนพุด
วังมวง
เฉลิมพระเกียรติ
รวม

จํานวน
เกษตรกร
(ราย)
160
160
192
224
124
124
160
124
160
93
62
124
93
1,800

งบประมาณ

16,000
16,000
19,200
22,400
12,400
12,400
16,000
12,400
16,000
9,300
6,200
12,400
9,300
180,000

หมายเหตุ

ดําเนินการ
มีนาคมมิถุนายน

4. สถานการณการปลูกพืชฤดูแลง ป 2553
เปาหมายและพื้นที่การปลูกพืชฤดูแลงป 2553 ในฤดูขา วนาปรัง ป 2552 จังหวัดสระบุรี
กําหนดเปาหมายพื้นที่ปลูกและคาดวาจะเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวนาปรังสูตลาดเปนรายเดือน ดังนี้
ผลการปลูกพืชฤดูแลวของจังหวัดสระบุรี ขอมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2553
1.1 พื้นที่ขาวนาปรัง รวม 195,866 ไร แบงเปน
ในเขตชลประทาน
181,322 ไร
นอกเขตชลประทาน
14,544 ไร
1.2 เปาหมายการเพาะปลูกขาวนาปรัง 186,600 ไร แบงเปน
ในเขตชลประทาน
182,500 ไร
นอกเขตชลประทาน
4,100 ไร
1.3 ประมาณการปลูกขาวนาปรัง ป 2552/2553 คาดวาจะมีพื้นที่ปลูก 253,150 ไร ผลผลิต
เฉลี่ยตอไป 820 กิโลกรัม ผลผลิตรวม 208,964 ตัน ประมาณการผลผลิต ออกสูตลาด
รายเดือน ตั้งแตเดือนมีนาคม – ธันวาคม 2553
เดือนมีนาคม 2553 7,950 ตัน
เดือนเมษายน 2553 16,050 ตัน
เดือนพฤษภาคม 2553 72,300 ตัน
เดือนมิถุนายน 2553 86,494 ตัน
เดือนกรกฎาคม 2553 18,170 ตัน
เดือนสิงหาคม 2553 8,000 ตัน
5. ศูนยขาวชุมชนจังหวัดสระบุรี
5.1 งบพัฒนาจังหวัดที่อําเภอหนองแค ขณะนี้ไดเขียนแนบกําหนดราคากลางคาดวาจะประกาศ
สอบราคาและดําเนินการในเดือนมีนาคม 2553 เพื่อเตรียมพรอมรองบประมาณเมื่อโอนใหสามารถ
ดําเนินการไดตามเปาหมาย
5.2 งบกลุมจังหวัด โครงการผลิตขาว GAP ป 2553
- เปาหมายเตรียมความพรอมเกษตรกรชาวนารวมดําเนินการขาว GAP , ขาว GI ขาว
เสาไหเจ็บเชย เปาหมาย 750 คน ซึ่งทุกอําเภอแจงเปาหมายใหแลวเตรียมการฝกอบรมจํานวน 1 คน
รวมใหดําเนินการ
- เปาหมายเกษตรกรเสนอขอ GAP ขาวป 2552 จํานวน 225 ราย อําเภอรับและแจง
รายชื่อเกษตรกรใหจังหวัดทราบแลว

6. การปองกันกําจักศัตรูพืช
6.1 การจัดการเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง
- จังหวัดสระบุรี ป 2553 ไดรับอนุมัติใหดําเนินการโครงการจัดการเพลี้ยแปงมัน
สําปะหลัง ป 2553 จังหวัดสระบุรี เปน 1-20 จังหวัดเนนหนักการดําเนินการขณะนี้ไดแตงตัง้
คณะกรรมการคณะทํางานระดับจังหวัดอําเภอและตําบลแลวพรอมจัดประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของแลว และ
แจงอนุมัติจัดสรรรงบประมาณใหทุกฝายที่เกี่ยวของ 3 อําเภอ มวกเหล็ก แกงคอย วังมวง ดําเนินการ
ศูนยบริการบริหารศัตรูพืชชุมชน อบรมชี้แจงเกษตรกรจัดทําแปลงพยากรณการระบาดการรณรงค
ปองกันกําจัดเพลี้ยแปงแลว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2553 และไดจัดทําแผนปฏิบัติงานระดับ
อําเภอตําบลแลว สําหรับการรณรงคปองกันกําจัดเพลี้ยแปง กรมฯโอนใหจังหวัดจัดซื้อสารเคมี
ดําเนินการพื้นที่ 5,000 ไร อัตรากําลังดําเนินการสอบราคาจัดซื้อสารเคมีแลวคาดวาประมาณ เดือน
มีนาคม 2553 จัดสงสารเคมีเรียบรอยพรอมนี้จังหวัดไดจัดทําแผนรณรงคในพื้นที่ จํานวน 12 ครั้ง
ดังนี้
แผนปฏิบัตงิ านรณรงคปอ งกันกําจัดเพลี้ยแปงในมันสําปะหลังดวยสารเคมี จังหวัดสระบุรี
โครงการการจัดการเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง
ที่
พื้นที่
ว/ด/ป
ผูรับผิดชอบ
หมาย
สถานที่
(ไร)
เหตุ
หมู
ตําบล
อําเภอ
ที่
จัดซื้อ
แกงคอย 500 7 เมษายน 2553 นายสุรพล ทิพยศรี
หินซอน
1 5
สารเคมี
แกงคอย 500 8 เมษายน 2553 นายสุรพล ทิพยศรี
หินซอน
2 6
500 27 เมษายน 2553 น.ส.สายใหม แกวเจิม กุมภา
วังมวง
วังมวง
3 4
500 28 เมษายน 2553 น.ส.สายใหม แกวเจิม พันธ
วังมวง
วังมวง
4 10
2553
5 11 ลําพญากลาง มวกเหล็ก 500 27 เมษายน 2553 น.ส.ชุติมา ทาวคําศร
มีนาคม
6 14 ลําพญากลาง มวกเหล็ก 500 28 เมษายน 2553 น.ส.ชุติมา ทาวคําศร
2553
ซับสนุน
มวกเหล็ก 500 21 เมษายน 2553 น.ส.ศุภวรรณ ทิทา
7 3
สํานัก
ซับสนุน
มวกเหล็ก 500 22 เมษายน 2553 น.ส.ศุภวรรณ ทิทา
8 15
งาน
9 1 หนองยางเสือ มวกเหล็ก 500 20 เมษายน 2553 น.ส.รัตนา ศรีเพ็ชร
เกษตร
10 12 หนองยางเสือ มวกเหล็ก 500 21 เมษายน 2553 น.ส.รัตนา ศรีเพ็ชร
ลําสมพุง
มวกเหล็ก 500 21 เมษายน 2553 นางประภาภร บรรจง จังหวัด
11 5
มวกเหล็ก 500 22 เมษายน 2553 นางประภาภร บรรจง สระบุรี
12 8
ลําสมพุง
6.2 เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล จังหวัดสระบุรียังไมพบการแพรระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
ใหอําเภอขอความรวมมือเกษตรกรที่จัดทําแปลงพยากรณการระบาดรายตําบล สํารวจและรายงานอยาง
สม่ําเสมอและใหรายงานจังหวัดทันทีเมื่อพบการแพรระบาดของเพลีย้ กระโดดสีน้ําตาล
6.3 สรุปสถานการณการระบาดเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง ( 26 กุมภาพันธ 2553)

- ป 2552 จังหวัดสระบุรีมพี ื้นที่ปลูก = 41,891 ไร
- พื้นที่ระบาดตั้งแตตนฤดู
= 4,636 ไร
- ชวงเดือนกุมภาพันธ มีเพลี้ยแปงระบาดมันสําปะหลังอายุ 1-4 เดือน 60 ไร และอายุ
มากกวา 300 ไร รายงานที่ระบาดเดือนกุมภาพันธ 360 ไร
6.4 การรายงานสถานการณระบาดชวยเหลือเกษตรกรใหรายงานเปนประจํา ดังนี้
1. รายงานสถานการณเพลี้ยแปง ทุกวันอังคาร
2. รายงานสถานการณเพลี้ยกระโดด ทุกวันอังคาร
3. รายงานการระบาดศัตรูพืช (ปศ.2) ทุกวันอังคาร
หมายเหตุ มีระบาดหรือไมมีใหรายงานดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 เรื่องแจงจากกลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นายวิบูลย เจียมพันธุ หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ไดชี้แจงมีดังนี้
4.2.1 งานพัฒนาองคกรเกษตรกร/งานโครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ
(ผูรับผิดชอบวันทนัย แกวพูลศรี)
1. การเก็บขอมูลงานสถาบันเกษตรกร ป 2552 (นางวันทนัย แกวพูลศรี)
ขอมูลปจจุบันในระบบสารสนเทศงานสถาบันเกษตรกร สรุปการจัดเก็บขอมูลไดดังนี้
- กลุมแมบานเกษตรกรจัดเก็บขอมูลได 118 % จากฐานขอมูล 103 กลุม บันทึกได 105
กลุม
- กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร จัดเก็บขอมูลได 118 % จากฐานขอมูล 122 กลุม บันทึกได
124 กลุม
- กลุมยุวเกษตรกร จัดเก็บขอมูลได 100 % จากฐานขอมูล 62 กลุม บันทึกได 62 กลุม
ดูรายละเอียด รายอําเภอไดตามเอกสารแนบ
จากการตรวจสอบขอมูลในระบบสารสนเทศงานสถาบันเกษตรกร
1.อําเภอแกงคอย กลุมยุวเกษตรกร บานปา ในระบบสารสนเทศ ไดเปดดูแลววาบันทึกครบ
แตพอเปดดูรายละเอียด ขอมูลในหมวดที่ 3 ยังไมไดบันทึก ครั้งที่ 2
2. อําเภอเสาไห ขอมูลการบันทึกหมวดที่ 3 ทั้งครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ยังไมมีการบันทึก ไดแก
กลุมสงเสริมผลิตเมล็ดพันธุข าวชุมชนตําบลเริงราง และตําบลสวนดอกไม
2 การดําเนินโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2553 (นางวันทนัย แกวพูลศรี)
กิจกรรม โครงการสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร ดําเนินการ
วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรหรเทพสามัคคี หมูที่ 3 ตําบลหรเทพ อําเภอบานหมอ
วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรมวงหวานรวมใจ หมูที่ 3 ตําบลมวงหวาน อําเภอหนอง
แซง

วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรบานหมาก หมูที่ 12 ตําบลบานยาง อําเภอเสาไห
จังหวัดไดกําหนดการจัดอบรมใหความรูแ กวิสาหิจชุมชนและเจาหนาที่ ระหวางวันที่ 11-12 มีนาคม
2553 ณ โรงแรมเกี่ยวอัน และกําหนดจัดทัศนศึกษาดูงานระหวางวันที่ 16-19 มีนาคม 2553 ณ
จังหวัดนาน จังหวัดแพร จังหวัดอุตรดิตถ และจังหวัดสุโขทัย ขอเลือ่ นการอบรมและการศึกษาดูงานไป
กอน เพราะกรมบัญชีกลาง ยังไมไดโอนเงินไทยเขมแข็งมาใหสํานักงานจังหวัด ถามีการโอนเงินมาตั้ง
จายที่สํานักงานจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัดจะรีบดําเนินการจัดอบรมและดูงาน และจะมีหนังสือ
แจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง แตขอใหอําเภอสงใบสมัครผูเขารวมอบรมและศึกษาดูงานตามกําหนด
3.งานโครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ (นางวันทนัย แกวพูลศรี)
กรมสงเสริมการเกษตร ไดมีการประชุมโดยผาน ระบบ VDO Conference และถายทอดสดทาง
SSNET ในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2553 เวลา 13.30 น. เรื่องการเก็บขอมูลสมาชิกกลุมแมบาน
โครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ เขาในระบบ ใหแลวเสร็จ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2553
สํานักงานเกษตรจังหวัด ขอความรวมมืออําเภอเก็บขอมูลสมาชิกกลุม แมบานสายใยรัก และจัดสงให
สํานักงานเกษตรจังหวัด ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2553 เพื่อบันทึกเขาระบบ (ถาจัดเก็บขอมูลเสร็จ
กอนก็สามารถจัดสงกอนได) ไดแนบแบบฟอรมและรายละเอียดชื่อกลุมและจํานวนสมาชิกใหแลว
4..งานวิสาหกิจชุมชน (นางสาวศิรทิ รัพย จบเจนภัย)
1 จํานวนวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดสระบุรี ที่อนุมัติการจดทะเบียนแลว จํานวน 584 วสช.
วิสาหกิจชุมชนที่รออนุมัติการจดทะเบียน จํานวน 2 วสช. ไดแก อําเภอพระพุทธบาท 1 วสช. อําเภอ
ดอนพุด 1 วสช.
2.การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน (ตามระบบกรมสงเสริมการเกษตร)
จํานวน วสช.ที่อนุมัติการจดทะเบียนแลวและตองประเมินศักยภาพ จํานวน 584 วสช.
จํานวน วสช. ที่ดําเนินการประเมินศักยภาพแลว จํานวน 557 วสช. (รอยละ 95.37)
วิสาหกิจชุมชนที่ผานการประเมินอยูในระดับ ดี จํานวน 157 วสช. คิดเปนรอยละ 28.18
วิสาหกิจชุมชนที่ผานการประเมินอยูในระดับ ปานกลาง จํานวน 258 วสช.คิดเปนรอยละ 46..31
วิสาหกิจชุมชนที่ผานการประเมินอยูในระดับ ปรับปรุง จํานวน 142 วสช. คิดเปนรอยละ 25.49
(รายละเอียดสรุปรายงานการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ตัดยอดขอมูลวันที่ 28 กุมภาพันธ 2553
ตามเอกสารแนบ)
3 การดําเนินกิจกรรมที่ไดรับงบประมาณจากกรมสงเสริมการเกษตร ป 2553 จํานวน 2
กิจกรรม
มติที่ประชุมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนระดับอําเภอ กําหนดการดําเนินกิจกรรมและ
เบิกจายใหแลวเสร็จ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2553
กิจกรรม การประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนอําเภอ ที่แตงตั้งโดย
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด อําเภอละ 1 ครั้ง บุคคลเปาหมาย จํานวน 20 คน
ประกอบดวย คณะอนุกรรมารสงเสริมวิสาหกิจชุมชนอําเภอ ตามคําสั่งคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจ

ชุมชนจังหวัดสระบุรี ที่ 1/2552 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2552 อําเภอละ 15 คน ผูเขารวมประชุม
และผูจัดประชุม จํานวน 5 คน
กิจกรรม สนับสนุนการประกอบวิสาหกิจชุมชนและการพัฒนาไปสูแหลงเรียนรู สงเสริมการจัด
เวทีเรียนรูของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน (การปรับปรุงแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ป 2552) อําเภอละ 2
วิสาหกิจชุมชน (วิสาหกิจชุมชนและ 10 คน) หลังการจัดเวทีเสร็จเรียบรอยแลว ภายใน 1 อาทิตย
จะตองสงแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนใหสํานักงานเกษตรจังหวัด และขอใหสํานักงานเกษตรอําเภอ แจง
แผนการดําเนินการจัดทําเวทีที่กําหนดวันที่แนนอน ใหสํานักงานเกษตรจังหวัดไดทราบดวย
อําเภอหนองโดน ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว พรอมไดจัดสงเอกสารการเบิกจายและแผน
วสช. ใหจังหวัดเรียบรอยแลว(วันที่ 24 กุมภาพันธ 2553)
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 เรื่องแจงจากฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ
นางลัดดา ทองจอย แทนหัวหนาฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ ไดชแี้ จง ดังนี้
เรื่องแจงฝายยุทธศาสตร
1. การปฏิบัตงิ านตามระบบสงเสริมการเกษตร ป 2553 กรมสงเสริมการเกษตรไดใชระบบ
สงเสริมการเกษตรเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ทุกระดับ และไดกําหนดใหเปนตัวชีว้ ัด
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ป 2553
ขั้นตอนการดําเนินงานตามระบบสงเสริมการเกษตร
1. จังหวัดจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบสงเสริมการเกษตรประจําปงบประมาณ
2553 (เดือนกันยายน 2552) กิจกรรมตามระบบสงเสริมการเกษตรที่จะตองกําหนดในการปฏิบัติงาน
(ตามรายละเอียดแนบทาย)
2. จังหวัดบันทึกแผนปฏิบตั ิงานในโปรแกรม “ปฎิทินการปฏิบัติงานตามระบบสงเสริม
การเกษตร” ที่ http://www.research.doae.go.th
3. บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ในโปรแกรมขอ 2 โดยกรมฯ กําหนดให
บันทึกรายงานผลภายใน 1 สัปดาห หลังจากการจัดกิจกรรม
4. จังหวัดบันทึกรายงาน DW , MM และการติดตามนิเทศงาน
5. อําเภอบันทึกรายงานผลการประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอประจําเดือน (DM)
ตามรหัสผูใชงาน (User name) และรหัสผาน (Password) ตามหนังสือแจงอําเภอที่ สบ 0009/ว988 ลง
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2553
2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2553
ตามประกาศสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2553 เรื่อง
กําหนดใหเกษตรกรขึ้นทะเบียน พ.ศ. 2553
2.1 กําหนดขึ้นทะเบียน 1 มกราคม 2553-31 กรกฎาคม 2553
2.2 หลักเกณฑวิธีการเงื่อนไขใหเปนไปตามคูมือ (คูมือการขึ้นทะเบียน ป 2552)
2.3 แบบคํารอง ใหใชตอเนือ่ งจากป 2553

2.4 เปาหมายเกษตรกรที่ไมมีชื่อในฐานขอมูล (ไมไดขึ้นทะเบียนเกษตรกรในป 2552)
3. การประกวดศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 2553
จังหวัดกําหนดออกตัดสินการประกวดเดือนพฤษภาคม 2553 ใหอําเภอไปเตรียมคัดเลือกศูนยบริการฯ
ดีเดนของอําเภอเพื่อ สงเขาประกวดระดับจังหวัด
4. การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเดนระดับจังหวัดประจําป 2553
เดือนเมษายน ออกคัดเลือกกลุมแมบานเกษตรกร , เกษตรกรทําไรนาสวนผสม
เดือนพฤษภาคม ออกคัดเลือกเกษตรกรดีเดนสาขาทําสวน , ทําไร
เดือนมิถุนายน ออกคัดเลือกกลุมยุวเกษตรกร สมาชิกยุวเกษตรกร และที่ปรึกษากลุมยุว
เกษตรกร
ใหอําเภอสงผลงานที่เปนรูปเลม จํานวน 5 เลม กอนทําการตัดสิน 1 เดือน
5. ตัวชีว้ ัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของเกษตรอําเภอ
6. แผนการปฏิบัติงานและแผนการติดตามนิเทศงานประจําเดือนมกราคม 2553
แผนปฏิบัติงานประจําเดือน กุมภาพันธ 2553
สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
วัน เดือน ป
2 มีนาคม 2553
4 มีนาคม 2553
5 มีนาคม 2553
8 มีนาคม 2553

8-10 มีนาคม 2553
9 มีนาคม 2553

10 มีนาคม 2553

กิจกรรม
ประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดประจําเดือน
1. ประชุมคณะกรรมการโครงการ ทพศ. รอบ 2
2. ประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน
ถายทอดความรูการปองกันกําจัดเพลี้ยแปง
ประเมินผลการปฎิบัติราชการของเกษตรอําเภอรอบที่
1/2553

สถานที่
หองประชุม สนง.เกษตรจังหวัด
หองประชุม สนง.เกษตรจังหวัด
หองประชุม สนง.เกษตรจังหวัด
ตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก
อําเภอเฉลิมฯ
อําเภอพระพุทธบาท
อําเภอหนองโดน
อําเภอดอนพุด
อําเภอวังมวง
อําเภอแกงคอย
จังหวัดพะเยา , ลําปาง
ดูงานศูนยบริการฯ
ต.ลําพญากลาง อําเภอมวกเหล็ก
1. ถายทอดความรูการปองกันกําจัดเพลี้ยแปง
ร.ร.วัดหนองสีดา อ.หนองแซง
2. ประชุมกลุมยุวเกษตรกร
หองประชุม สนง.เกษตรจังหวัด
3. สอบขอเขียน นวส.
อําเภอเมือง
1. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเกษตรอําเภอรอบที่
อําเภอเสาไห
1/2553
อําเภอบานหมอ
อําเภอหนองแซง
อําเภอวิหารแดง
อําเภอหนองแค
ต. ซับสนุน อ.มวกเหล็ก
2. ถายทอดความรูการปองกันกําจัดเพลี้ยแปง

ผูรับผิดชอบ
สุจิตรา
สมบูรณ
สุจิตรา
ปรีชา / สมบูรณ
สนง.เกษตรจังหวัด

สุพจน
ปรีชา / สมบูรณ
พรรณาราย
สุจิตรา
สนง.เกษตรจังหวัด

ปรีชา / สมบูรณ

10-12 มีนาคม 2553
11 มีนาคม 2553

12 มีนาคม 2553

ต.หินซอน อ.แกงคอย
3. อบรมเชิงปฏิบัติการการใชระบบสารสนเทศการผลิต หองประชุม สนง.เกษตรจังหวัด
1. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเกษตรอําเภอรอบที่ อําเภอหนองแซง
อําเภอหนองแค
1/2553
อําเภอวิหารแดง
อําเภอเสาไห
อําเภอเมือง
อําเภอดอนพุด
ต.หนองยางเสือ อ.มวกเหล็ก
2. ถายทอดความรูการปองกันกําจัดเพลี้ยแปง
อําเภอแกงคอย อําเภอมวกเหล็ก
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเกษตรอําเภอรอบที่
อําเภอวังมวง อําเภอเมือง
1/2553
อําเภอเฉลิมฯ อําเภอหนองโดน
อําเภอบานหมอ

วัน เดือน ป
15 มีนาคม 2553

กิจกรรม
สัมมนาเชิงปฎิบัติการระดับอําเภอ (DW)

16 มีนาคม 2553

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเกษตรอําเภอรอบที่
1/2553

17 มีนาคม 2553

2. ถายทอดความรูการปองกันกําจัดเพลี้ยแปง
3. ถายทอดความรูศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเกษตรอําเภอรอบที่
1/2553

20 มีนาคม 2553
22 มีนาคม 2553

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเกษตรอําเภอรอบที่
1/2553
2. ถายทอดความรูศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน
ประชุมคลื่นลูกใหม
นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร

23 มีนาคม 2553

1. นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร

18 มีนาคม 2553

2. ถายทอดความรูศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน

สถานที่
หองประชุม อบจ.สระบุรี
(ขางสนามกีฬาจังหวัด)
อําเภอเมือง อําเภอเฉลิมฯ
อําเภอพระพุทธบาท
อําเภอมวกเหล็ก
ต.วังมวง อ.วังมวง
ต.หินซอน อ.แกงคอย
อําเภอหนองโดน
อําเภอบานหมอ
อําเภอดอนพุด อําเภอวังมวง
อําเภอแกงคอย
อําเภอหนองแค
ต.ซับสนุน อ.มวกเหล็ก
สวนนอยหนา อําเภอมวกเหล็ก
อําเภอบานหมอ
อําเภอแกงคอย
อําเภอหนองแค
อําเภอเมือง
อําเภอวิหารแดง
อําเภอเสาไห
อําเภอพระพุทธบาท
อําเภอหนองแซง
ต.ลําสมพุง อ.มวกเหล็ก
อําเภอหนองโดน

บรรจงศิลป
สนง.เกษตรจังหวัด

ปรีชา / สมบูรณ
สนง.เกษตรจังหวัด

ผูรับผิดชอบ
ลัดดา
สนง.เกษตรจังหวัด

ปรีชา / สมบูรณ
ปรีชา / สมบูรณ
สนง.เกษตรจังหวัด

สนง.เกษตรจังหวัด
ปรีชา / สมบูรณ
พรรณาราย
ทีมนิเทศที่ 1
ทีมนิเทศที่ 2
ทีมนิเทศที่ 3
ทีมนิเทศที่ 4
ทีมนิเทศที่ 1
ทีมนิเทศที่ 2
ทีมนิเทศที่ 3
ทีมนิเทศที่ 4
ปรีชา / สมบูรณ
ทีมนิเทศที่ 1

24 มีนาคม 2553

นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร

25 มีนาคม 2553
26 มีนาคม 2553

นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร
1. ฝกอบรมการจัดทํา GAP สาขาเกษตรกรรรม
2. ถายทอดความรูศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน
ประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
1. ประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดประจําเดือน
2. ถายทอดความรูศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน
ประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน

29 มีนาคม 2553
30 มีนาคม 2553
31 มีนาคม 2553

อําเภอดอนพุด
อําเภอวังมวง
อําเภอมวกเหล็ก
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
เกษตรและสหกรณกําหนด
ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก
หองประชุม สนง.เกษตรจังหวัด
หองประชุม สนง.เกษตรจังหวัด
ต.หนองยางเสือ อ.มวกเหล็ก
หองประชุม สนง.เกษตรจังหวัด

ทีมนิเทศที่ 2
ทีมนิเทศที่ 3
ทีมนิเทศที่ 4
ทีมนิเทศที่ 4
กษ และบรรจง
ศิลป
ปรีชา / สมบูรณ
ศิริทรัพย
สุจิตรา
ปรีชา / สมบูรณ
สุจิตรา

มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 เรื่องแจงจากฝายบริหารทั่วไป
นางสุจิตรา นาคลําภา หัวหนาฝายบริหารทั่วไป ไดชี้แจง ดังนี้
4.4.1 การแตงตัง้ โยกยายขาราชการ ในรอบเดือนนี้
- ไมมีคําสั่ง
4.4.2 โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน
โอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เพื่อเปนการแสดงความ
กตัญูกตเวทีนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเปนราชสักการะ จึงให
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ จัดเตรียมดําเนินการจัดทําโครงการหากสอดคลองกับหนวยงานให
ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณปงบประมาณ 2554 จึงนําเขาที่ประชุมพิจารณารวมกันเพื่อ
ดําเนินการตอไป
4.4.3 การจางพนักงานราชการ ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตร ทีว่ างอยู 1
อัตรา ขณะนี้ไดเปดประกาศรับสมัครฯ ตัง้ แตวันที่ 17-26 กุมภาพันธ 2553 รายละเอียดตามประกาศ
ไดสงอําเภอทราบแลว สําหรับขั้นตอนทีต่ องปฏิบัตติ อไปจะตองดําเนินการตามหลักเกณฑวธิ ีการที่
สํานักงาน ก.พ. และกรมสงเสริมการเกษตรกําหนด ตามแผนปฏิบตั ิงานกําหนดจางไดเร็วที่สดุ ประมาณ
เดือนเมษายน 2553 ขอแจงใหทราบ
4.4.4 โครงการเขาวัดฟงธรรมวันธรรมสวนะเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
เปนโครงการที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดเพื่อใหประชาชนขาราชการไดเขาวัดฟงธรรมไหวพระสวด
มนตฟงเทศนถือศีลปฏิบัตธิ รรมในวันธรรมสวนะเพื่อนําหลักธรรมขององคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา ไป
ปรับใชในชีวิตประจําวันและสังคมปจจุบันได กําหนดจัดกิจกรรมประจําเดือนมีนาคม 2553 ดังนี้
1. วันจันทรที่ 15 มีนาคม 2553 ณ วัดหนองนกชุม ตําบลโคกสะอาด อําเภอหนองแซง
จังหวัดสระบุรี โดยมีหนวยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม และสํานักงานที่ดินเปนเจาภาพ

2. วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2553 ณ วัดมะขามเรียง ตําบลไผขวาง อําเภอบานหมอ
จังหวัดสระบุรี โดยมีหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และกระทรวงพาณิชยเปนเจาภาพ
จึงขอแจงประชาสัมพันธเชิญชวนขาราชการในสังกัดเขารวมโครงการฯ ตอไป
4.4.5 งานระบบควบคุมภายใน ทุกหนวยงานตองดําเนินการตามระเบียบคณะกรรม
ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน การควบคุมภายในพ.ศ. 2544 ที่ สตง. กําหนด ซึ่ง
สํานักงานเกษตรอําเภอเปนหนวยงานยอยที่สังกัดสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรตี ามระเบียบกําหนดให
แตงตั้งคณะทํางานการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอยและใหมกี ารประชุมทุกเดือนพรอมจัดทํา
รายงานรอบ 6 เดือน 12 เดือน สง สตง. กรมฯ เจาสังกัดและผูวาราชการจังหวัดผูบังคับบัญชาทราบ
ในการนี้สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จึงไดกําหนดใหงานระบบควบคุมภายในมีวาระบรรจุในการ
ประชุมประจําเดือนซึ่งทุกเดือนจะมีการประชุมรวมกันเพื่อเปนขอมูลการรายงานความกาวหนา และ
ขณะนี้ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯ เสร็จเรียบรอยจึงขอแจงใหทราบสวนรายละเอียดตามสําเนาคําสั่ง
สงเปนหนังสือใหทราบแลว
4.4.6 สรุปขาวสาร ความเคลื่อนไหวการดําเนินกิจการของสหกรณออมทรัพยกรม
สงเสริมการเกษตร จํากัด ประจําเดือน กุมภาพันธ 2553 รายละเอียดไดแนบทายนี้แลว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติ
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 การดําเนินการงานโครงการประจําป 2552
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 การเบิกจายงบประมาณ
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
5.4 การเรงรัดติดตามหนี้สินกลุมเกษตรกร กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร
ไดแจงเพื่อทราบแลว
มติที่ประชุม รับทราบ

5.5
ระบบรายงาน ของเดือน ธันวาคม 2552 ไดแจกรายงานที่ใชวัดผลและ
ใหคะแนนตามระบบ การ จัดสงรายงานของ สํานักงานเกษตรอําเภอ ประจําเดือน ธันวาคม 2552
เพื่อพิจารณาทบทวนรวมกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
5.6 ผลการติดตามนิเทศงาน
- สําหรับเดือนมกราคม 2553 ไดมีการชี้แจงประเด็นปญหาในที่ประชุม
รับทราบรวมกัน
5.7 ปญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 18.00 น.

(ลงชื่อ) ....................................................... ผูจดรายงานการประชุม
(นางเสาวรส เสถียรเขตต)

