รายงานการประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน
ครั้งที่ 3/2553
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2553
ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
ผูมาประชุม
1. นายวิเชียร
2. นายสงบ
3. นางลัดดา
4. นายวรากร
5. นายพงศ
6. นายกิตติคุณ
7. นายเติมศักดิ์
8. นางถาวร
9. นายปรีชา
10. นายยศพนธ
11. นางณภัทร
12. นางวงเดือน
13. นางพิลัยศรี
14. นาชัยวัฒน
15. นายกอเกียรติ
16. นายอิทธิศักดิ์
17. นางสุจิตรา
18. นางเสาวรส

บุญประสิทธิ์
เจริญสุข
ทองจอย
แกวพูลศรี
ภูขาว
ชูเสน
แกวมรกต
ภูขาว
สายแสง
ทัพพระจันทร
ภูริผล
มณี
สังขศร
ศรีสวัสดิ์
รัชนิพนธ
แสงเรือง
นาคลําภา
เสถียรเขตต

ผูไมมาประชุม
1. นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน

ผูเขารวมประชุม
ไมมี

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

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
(ติดราชการ)

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
หมายเหตุ
สถานที่
(ไร)
หมูที่
ตําบล
อําเภอ
7 เมษายน นายสุรพล ทิพยศรี จัดซื้อสารเคมี
แกงคอย 500
หินซอน
5
1
นายสุรพล ทิพยศรี กุมภาพันธ 2553
2553
แกงคอย 500
หินซอน
6
2
8 เมษายน น.ส.สายใหม แกว มีนาคม 2553
500
วังมวง
วังมวง
4
3
สํานักงานเกษตร
เจิม
2553
500
วังมวง
วังมวง
4 10
ลําพญา มวกเหล็ก 500 27 เมษายน น.ส.สายใหม แกว จังหวัดสระบุรี
5 11
2553
เจิม
มวกเหล็ก 500
6 14
กลาง
ลําพญา มวกเหล็ก 500 28 เมษายน น.ส.ชุติมา ทาวคํา
3
7
ศร
2553
กลาง
มวกเหล็ก 500
8 15
ซับสนุน มวกเหล็ก 500 27 เมษายน น.ส.ชุติมา ทาวคํา
9
1
ศร
2553
ซับสนุน มวกเหล็ก 500
10 12
หนองยาง มวกเหล็ก 500 28 เมษายน น.ส.ศุภวรรณ ทิทา
11 5
2553
น.ส.ศุภวรรณ ทิทา
มวกเหล็ก 500
12 8
เสือ
21 เมษายน น.ส.รัตนา ศรีเพ็ชร
หนองยาง
2553
น.ส.รัตนา ศรีเพ็ชร
เสือ
22 เมษายน นางประภาภร
ลําสมพุง
2553
บรรจง
ลําสมพุง
20 เมษายน นางประภาภร
2553
บรรจง

21 เมษายน
2553
21 เมษายน
2553
22 เมษายน
2553
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
4.2.1 งานพัฒนาองคกรเกษตรกร/งานโครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ
(ผูรับผิดชอบวันทนัย แกวพูลศรี)
1.1 จังหวัดสระบุรี กําหนดจัดประชุมเกษตรกรคลื่นลูกใหม ในวันเสารที่ 16 มกราคม
2553 ณ วาสนาฟาร ม หมู ที่ 5 ตํ าบลหนองปลิ ง อํ าเภอหนองแค โดยดู กิ จกรรมการทํ าสวนเมล อน
และแคนตาลูปปลอดสารพิษ ขอใหเกษตรกรคลื่นลูกใหมที่ผานการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเกษตรกร
คลื่นลูกใหม ป 51 และป 52 เขารวมประชุมทุกทาน โดยรถยนตออกจากสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
เวลา 08.30 น. (รถตูจํานวน 1 คัน)
1.2 การดําเนินโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2553 กิจกรรม โครงการสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตกร ดําเนินการ
วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร หมูที่ 3 ตําบลหรเทพ อําเภอบานหมอ
วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร หมูที่ 3 ตําบลมวงหวาน อําเภอหนองแซง

วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร หมูที่ 12 ตําบลบานยาง อําเภอเสาไห
ขอใหเจาหนาที่ดําเนินการประชุมสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรที่ไดรับงบประมาณ สํารวจ
ความตองการขอรับการสนับสนุนอุปกรณ การสํารองวัตถุดิบ การพัฒนาบรรจุภัณฑและฉลาก การปรับปรุง
อาคารโรงเรือน (แบบแปลนการปรับปรุงอาคารโรงเรือนรับรองโดยเจาหนาที่โยธา) จัดสงใหสํานักงานเกษตร
จังหวัดสระบุรี ภายในวันที่ 15 มกราคม 2553 เพื่อจังหวัดจะไดดําเนินการตอไป
1.3 โครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ ขอใหอําเภอเสาไหนัดประชุมคณะทํางานระดับ
อําเภอเพื่อจะไดเตรียมการในการรับเสด็จฯ โดยขอใหประสานงานกับทานนายอําเภอเสาไห และกําหนดวัน
ประชุมคณะทํางานระดับอําเภอแจงใหจังหวัดไดทราบดวย เพื่อจังหวัดจะไดประสานงานกับเจาหนาที่
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี และเจาหนาที่จากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เพื่อเขารวมประชุมดวย
1.4 จังหวัดสระบุรี กําหนดจัดประชุมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกรระดับ
อําเภอ ในวันที่ 12 มกราคม 2553 ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปน
ตนไป เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานโครงการที่ไดรับงบประมาณ ป 2553 และกําหนดพื้นที่เปาหมายในการ
ดําเนินการ ขอใหแตละอําเภอเตรียมขอมูลตางเพื่อนํามาพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการ
ที่กรมสงเสริมการเกษตรจัดสรรให
2 งานวิสาหกิจชุมชน (นางพรรณนาราย สงวนสิน)
2.1 การตอทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือขายวิสาหกิจชุมชน ประจําป 2553 ภายใน
ชวงเวลาระหวางวันที่ 1 – 30 มกราคม 2553 สําหรับวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชนที่ไมไดมา
ทําการตออายุ เปนเวลา 2 ปติดตอกัน ใหมาทําการตอทะเบียนที่สํานักงานเกษตรอําเภอ โดยการยื่นแบบคํา
ขอดําเนินการตอ (แบบ สวช .03) และแบบจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน ดูตามรายละเอียดเอกสารที่จังหวัดเคย
จัดสงใหอําเภอแลว ถาไมมาดําเนินการ จะถูกเพิกถอนทะเบียนใน ป 2553
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 เรื่องแจงจากฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ
นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน หัวหนาฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ ไดชี้แจง ดังนี้
เรงรัดการจัดทําขอมูลรายงานภาวะการผลิตพืชความเปนมา
1. โครงการบริหารจัดการขอมูลการเกษตรเพื่อการประกันรายไดใหกับเกษตรกร
- ดําเนินการภายใตโครงการเพิ่มศักยภาพผูวางงานเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและ
สังคมในชุมชน สํานักนายกรัฐมนตรี
- จางเจาหนาตนกลาอาชีพจากชุดที่ 1 จํานวน 9 คน
- ระยะเวลาโครงการ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2553 รวม 3 เดือน
- ดําเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และขอมูลทะเบียนผูปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก
ใหถูกตอง ครบถวน ใชประโยชนได
- การฝกอบรมไดดําเนินการแลวระหวาง 21-25 ธันวาคม 2553
1.1 การมอบหมายงาน

- ขอมูล ทบก. อําเภอหนองโดน และอําเภอหนองแค เฉพาะตําบลกุม หัก คชสิทธิ์ โคก
ตูม โคกแย บัวลอย ไผตา่ํ มอบใหเจาหนาตนกลา 1 คน ปฏิบัติงานประจําที่อําเภอหนองโดน
- ขอมูล ทบก. อําเภอแกงคอย และอําเภอหนองแซง เฉพาะตําบลไกเสา เขาดิน โคก
สะอาด มวงหวาน มอบใหเจาหนาที่ตนกลา 2 คน ปฎิบัติงานประจําอําเภอแกงคอย
- ขอมูล ทบก. อําเภอเสาไหและอําเภอหนองแซง (ตําบลที่เหลือ) มอบใหเจาหนาทีต่ น
กลา ปฏิบตั ิงานประจําที่อําเภอเสาไห
- ขอมูล ทบก. อําเภอเมือง และอําเภอเฉลิมพระเกียรติฯ มอบใหเจาหนาที่ตนกลา 1
คน ปฏิบัติงานประจําที่อําเภอเมือง
- ขอมูล ทบก. อําเภอพระพุทธบาท และอําเภอดอนพุด มอบใหเจาหนาที่ตนกลา 1 คน
ปฏิบัติงานประจําที่อําเภอพระพุทธบาท
- ขอมูล ทบก. อําเภอมวกเหล็ก มอบใหเจาหนาที่ตนกลา 1 คน ปฏิบัติงานประจําที่
อําเภอมวกเหล็ก
- ขอมูล ทบก. อําเภอบานหมอและวังมวง มอบใหเจาหนาที่ตนกลา 1 คน ปฏิบัติงาน
ประจําที่อําเภอบานหมอ
- ขอมูล ทบก. อําเภอหนองแค (ที่เหลือ) และอําเภอวิหารแดง มอบใหเจาหนาที่ ตน
กลา
1 คน ปฏิบัติงานประจําที่สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
1.2 ขอความอนุเคราะหอําเภอสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง ใหเจาหนาที่ตนกลา
ปฎิบัติงาน สวนที่จังหวัดจัดซื้อใหใหมจะไดงบประมาณปลายเดือนมกราคม 2553
1.3 เมื่อปรับปรุงขอมูล ทบก. เสร็จสิ้นตนกลาจะชวยตรวจสอบขอมูล ทพศ. ตอไป (เนนขาว
รอบ 2)

2. การบริหารจัดการขอมูลการเกษตร
2.1 ระบบรายงานภาวะการผลิ ต พืช ป 2552 จากที่ใ หอํ า เภอกํ า หนดบัญ ชี คุม พื ช
ติ ด ค า งระบบและบั น ทึ ก ข อ มู ล รม.01 และ 02 ตั้ ง แต เ ดื อ น พฤษภาคม 2552 เป น ต น มา มี
ความกาวหนา ดังนี้
- อําเภอแกงคอย หนองแค บานหมอ พระพุทธบาท เสาไห และมวกเหล็ก ยังไมได
ดําเนินการ
- อําเภอวิหารแดง วังมวง มีขอมูลเดือนพฤษภาคม
- อําเภอหนองโดน หนองแซง มีขอมูลเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน
- อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ดอนพุด มีขอมูล พฤษภาคม – สิงหาคม
- อําเภอเมือง เสร็จสิ้นแลว
2.2 ระบบขอมูลพื้นฐานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
การจัดทําขอมูลพื้นฐานการเกษตร ป 2552 มีอําเภอแกงคอย หนองแค วิหารแดง หนองแซง และวัง
มวง ยังไมไดดําเนินการ

2.3 ระบบขอมูลสถาบันเกษตรและการตอทะเบียนวิสาหกิจชุมชนซึ่งตองดําเนินการ
ภายใน 15 กุมภาพันธ 2553 ขอใหอําเภอตรวจสอบรายชื่อองคกรที่จะตองดําเนินการในสวนขอมูล
สถาบันเกษตรกรใหจัดทําแบบจัดเก็บขอมูลเปนรายกลุม จัดเก็บและสงมอบใหเจาหนาที่บันทึกขอมูล
ดําเนินการตอไป สําหรับวิสาหกิจชุมชนขอใหดูที่ระเบียบปฏิบตั ิและดําเนินการใหเปนไปตามที่กาํ หนด
เนื่องจากขอมูลทั้ง 4 ระบบ มีความสําคัญกับการใชงานในแตละดาน ขอความ
อนุเคราะหอําเภอในการบริหารจัดการใหเปนไปตามวัตถุประสงคมีความสมบูรณถูกตองใหประโยชนได
และเปนไปตามกําหนดระยะเวลาตอไป
3. ผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเดนระดับเขต ป 2552 เขตที่ 1 จังหวัด
ชัยนาท
3.1 เกษตรกรดีเดนสาขาอาชีพทํานา อันดับ 2 นายพานทอง สิงหแกว อําเภอเสาไห
3.2 เกษตรกรดีเดนสาขาอาชีพทําไร อันดับ 3 นายวิทยา แสนใจ อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติฯ
3.3 กลุมแมบานเกษตรดีเดน อันดับ 3 กลุมแมบานเกษตรกรดอนทอง อําเภอดอนพุด
3.4 ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชนประเภทอื่น ๆ อันดับ 1 ศูนยฯขาวตําบล
มวงงาม อําเภอเสาไห
3.5 ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชนประเภทขาวหอมมะลิ อันดับ 1 ศูนยฯขาว
ตําบล หนองแก อําเภอพระพุทธบาท
4. แผนการปฏิบัติงานและแผนการติดตามนิเทศงานประจําเดือนมกราคม 2553 (เอกสารแนบ)
แผนปฏิบัตงิ านประจําเดือน มกราคม 2553
สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
วัน เดือน ป
7 มกราคม 2553
12 มกราคม 2553
13 มกราคม 2553
16 มกราคม 2553
20 มกราคม 2553
21 มกราคม 2553
22 มกราคม 2553
25 มกราคม 2553

กิจกรรม
รวมประชุมประจําปวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตเมล็ด
พันธุขาวหวยขมิ้น
ประชุมผูรับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกร
ติดตามงานแหลงเรียนรูวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมัน
สําปะหลัง
ประชุมคลื่นลูกใหม
DW สาย 1
DW สาย 2
นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร
นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร

สถานที่
อ.หนองแค

ผูรับผิดชอบ
ศิริทรัพย

หองประชุม สนง.เกษตร
จังหวัด
อ. วังมวง

วันทนัย
พรรณาราย/วันทนัย

วันทนัย/พรรณาราย
สวนวาสนาฟารม อ.หนองแค ลัดดา
ลัดดา
ทีมนิเทศที่ 2
ทีมนิเทศที่ 1
อ.เมือง
ทีมนิเทศที่ 2
อ.หนองแค
ทีมนิเทศที่ 3
อ.หนองแซง

26 มกราคม 2553

นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร

27 มกราคม 2553

นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร

28 มกราคม 2553
29 มกราคม 2559

ประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดประจําเดือน
ประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน

อ.บานหมอ
อ. แกงคอย
อ. พระพุทธบาท
อ.มวกเหล็ก
อ. วิหารแดง
อ. เสาไห
อ. วังมวง
อ. เฉลิมพระเกียรติฯ
อ. หนองโดน
อ.ดอนพุด
หองประชุมสนง.เกษตร
จังหวัด
หองประชุมสนง.เกษตร
จังหวัด

ทีมนิเทศที่ 4
ทีมนิเทศที่ 1
ทีมนิเทศที่ 2
ทีมนิเทศที่ 3
ทีมนิเทศที่ 4
ทีมนิเทศที่ 1
ทีมนิเทศที่ 2
ทีมนิเทศที่ 3
ทีมนิเทศที่ 4
สุจิตรา
สุจิตรา

มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 เรื่องแจงจากฝายบริหารทั่วไป
นางสุจิตรา นาคลําภา หัวหนาฝายบริหารทั่วไป ไดชี้แจง ดังนี้
4.4.1 การแตงตั้งโยกยายขาราชการ ในรอบเดือนที่ผานมา มีดังนี้
- ตามคําสั่งกรมสงเสริมการเกษตร ที่ 937/2552 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2552 ได
แตงตั้งขาราชการใหนายสมศักดิ์ วรรณะ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
กลุ มสงเสริ มและพัฒ นาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจั งหวั ดสระบุรี ไปดํา รงตํ าแหนง เกษตรจั งหวั ด
(ผูอํานวยการเฉพาะดานวิชาการสงเสริมการเกษตร) สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแตวันที่
15 ธันวาคม 2552 เปนตนไป
- ตามคําสั่งกรมสงเสริมการเกษตร ที่ 916/2552 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ได
ยายขาราชการ (ยายออก-ยายเขา) ของจังหวัดสระบุรี รวมจํานวน 4 ราย ตั้งแตวันที่ 11 ธันวาคม 2552
เปนตนไป ไดแก
1. นางรัตดา คงสีไพร ตําแหนง เกษตรอําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ยาย
ไปปฏิบัติราชการที่ สํานักงานเกษตรอําเภอไพรบึง จังหวัดศรีษะเกษ
2. นายชัยวัฒน ศรีสวัสดิ์ ตําแหนง เกษตรอําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง ยาย
มาปฏิบัติราชการที่ สํานักงานเกษตรอําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

3. นายก อ เกี ย รติ รั ช นิ พ นธ ตํ า แหน ง เกษตรอํ า เภอนบพิ ตํ า จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชยายมาปฏิบัติราชการที่ สํานักงานเกษตรอําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี
4. นายสุรัตน แยมศรี ตําแหนง เกษตรอําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย ยายมา
ปฏิบัติราชการที่สํานักงานเกษตรอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี และขณะนี้ทุกคนไดเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการตามคําสั่งเรียบรอยแลว
- คําสั่งกรมสงเสริมการเกษตรที่ 986/2552 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 ไดยาย
ข า ราชการให น ายวิ บู ล ย เจี ย มพั น ธ ตํ า แหน ง นั ก วิ ช าการส ง เสริ ม การเกษตรชํ า นาญการพิ เ ศษ
สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการเกษตรมาปฏิบัติงานในตําแหนง
เดียวกันที่วางอยูสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ตั้งแตวันที่ 18 มกราคม 2553 เปนตนไป
4.4.2 แนวทางปฏิ บั ติ ก รณี ส ว นราชการข า ราชการและเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ถู ก ฟ อ ง
ดําเนินคดี เนื่องมาจากปจจุบันมีการดําเนินคดีฟองรองสวนราชการและเจาหนาที่ของรัฐเปนคดีความ
อาญาความแพงคดีปกครองและคดีความอื่นตอศาลอาญา ศาลแพง ศาลจังหวัดและศาลอื่นๆ เปน
จํานวนมาก ซึ่งคดีความดังกลาวมีมูลมาจากการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ในการนี้จังหวัดสระบุรีได
พิจารณาแลว เห็นวาพนักงานอัยการเปนทนายแผนดินมีหนาที่ดูแลปกปองสิทธิผลประโยชนของรัฐบาล
และเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่และผูทรงคุณวุฒิมีความรูทางกฎหมายมีประสบการณสูง
ทางดานการพิจารณารวบรวมพยานหลักฐานและการนําสืบพิสูจนและแกตางในชั้นศาลรวมทั้งมีศิลปการ
วาความ ดังนั้น เรื่องที่เกี่ยวกับกรณีดังกลาวใหสวนราชการและเจาหนาที่ของรัฐประสานพนักงาน
อัยการโดยแจงเปนหนังสือเพื่อใหเปนผูดําเนินการตอสูคดีหรือแกตางหรือดําเนินการแทนสวนราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐตั้งแตเริ่มเกิดมูลคดีในสวนราชการและเจาหนาที่ของรัฐเปนผูใหขอมูลและประสาน
กับพนักงานอัยการที่ไดรับมอบหมายอยางใกลชิด
4.4.3 การจัดลําดับการหักเงินเดือนเพื่อชําระหนี้ในระบบจายตรงเงินเดือน ดวยกอง
การเจาหนาที่ กรมสงเสริมการเกษตรไดแจงอนุมัติหลักการจัดลําดับการหักเงินเดือน เพื่อชําระหนี้ใน
ระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา ตามลําดับความสําคัญเรียงตามลําดับ 1 – 9 ดังนี้
1. หนี้สินราชการ
2. สินเชื่อธนาคารออมสิน
3. ทุนเรือนหุนสหกรณอาคารออมทรัพย
4. สินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห
5. ณาปนกิจสงเคราะห
6. สินเชื่อสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร
7. คาเบี้ยประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท เอ.ไอ.เอ ประกันชีวิต
8. สินเชื่อธนาคารกรุงไทย
9. สินเชื่อาวุธปน

4.4.4 กําหนดแนวทางปฏิบัติการขอยายของขาราชการ ดวยกรมสงเสริมการเกษตรได
แจ ง กํ า หนดแนวทางปฏิ บั ติ ก ารขอย า ย การพิ จ ารณาและวิ ธี ทํ า คํ า ร อ งขอย า ยของข า ราชการะบบ
สารสนเทศทางดานการบริหารจัดการองคกร โดยไดยกเลิกระบบเดิมใหใชระบบใหมเปนการทําคํารอง
ขอยายดวยตรงเขาระบบสารสนเทศทางดานการบริหารจัดการองคกร ตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2552
เปนตนไป รายละเอียดตามหนังสือดวนที่สุดที่ กษ 1002/ว1496 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2552 จึงขอแจง
ใหทราบและขอใหทางกลุม/ฝายฯ และอําเภอไดแจงใหเจาหนาที่ในสังกัดไดทราบเพื่อถือปฏิบัติตอไป ใน
การนี้ไดแจงเปนหนังสือใหทราบอีกทางหนึ่งดวยแลว
4.4.5 แจงกําหนดการรับเรื่องขาราชการขอยายครั้งที่ 1/2553 ดวยกรมฯ ไดแจง
กําหนดการรับเรื่องขาราชการขอยายตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ และ
ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน ครั้งที่ 1/2553 รายละเอียดตามหนังสือดวน
ที่สุด กษ 1002/ว1497 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2552 จึงขอแจงใหทราบและขอใหทางกลุม/ฝายฯ และ
อําเภอไดแจงใหเจาหนาที่ในสังกัดไดทราบเพื่อถือปฏิบัติตอไป ในการนี้ไดแจงเปนหนังสือใหทราบอีก
ทางหนึ่งดวยแลว ทั้งนี้ กําหนดใหทําคํารองขอยายถึงกรมฯ ภายในวันที่ 18 มกราคม 2553
4.4.6 สรุปขาวสาร ความเคลื่อนไหวการดําเนินกิจกรรมของสหกรณออมทรัพยกรม
สงเสริมการเกษตร จํากัด เดือนธันวาคม 2552 รายละเอียดไดแจกใหทราบแลว ขอแจงเพิ่มเติมการ
ประชุมใหญสามัญประจําป 2552 กําหนดจัดประชุมในวันเสารที่ 6 กุมภาพันธ 2553 ณ หองมารวย
บอลลรูมโรงแรมมารวยการเด็น กรุงเทพฯ ใหผูแทนสมาชิกเขารวมประชุมใหญ สมาชิกสหกรณทั่วไป
และสมาชิกสมทบนี้ตองการเขารวมสังเกตการณ ไมมีสิทธิออกเสียงไมนับเปนองค ประชุมตองเสี ย
คาใชจายในการเดินทางและที่พักเองและใหแจงสหกรณฯ ทราบลวงหนากอนภายในวันที่ 8 มกราคม
2553 ขอแจงใหทราบโดยทั่วกันตอไป
4.4.7 การจัดสรรอัตราขาราชการพลเรือนจากผลการเกษียณอายุป 2551 กรมไดแจง
คปร. ไดมีมติอนุมัติจัดสรรอัตราขาราชการพลเรือนจากผลการเกษียณอายุเมื่อสิ้นปงบประมาณ 2551
คืนใหกรมสงเสริมการเกษตร จํานวน 11 อัตราไมจัดสรรคืนและใหยุบเลิก 43 อัตรา สําหรับตําแหนง
ลู ก จ า งประจํ า ให ยุ บ เลิ ก ตํ า แหน ง ที่ ว า งจากการเกษี ย ณอายุ แ ละว า งระหว า งป จํ า นวน 56 อั ต รา
โดยตรวจสอบในสวนของจังหวัดสระบุรี มีอัตราขาราชการที่สํานักงานเกษตรอําเภอดอนพุด ตําแหนง
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ตําแหนงที่ 9482 ไมจัดสรรคืนใหยุบเลิก 1 อัตรา สวนลูกจางประจําไมมี
จึงขอแจงใหทราบ
4.4.8 การก อ สร า งมณฑปพระบรมสารี ริ ก ขธาตุ ด ว ยจั ง หวั ด สระบุ รี ไ ด แ จ ง ว า
คณะกรรมการชุมชนวัดทับกวางไดจัดทําโครงการกอสรางมณฑปพระบรมสารีริกขธาตุ ณ วัดทับกวาง
อํ า เภอแก ง คอย เพื่ อ เป น ที่ สั ก การบู ช าขอพระบารมี แ ก ป ระชาชนผู มี จิ ต รศรั ท ธาทั่ ว ไป จึ ง ขอได
ประชาสัมพันธใหผูมีจิตศรัทธาทราบและรวมบริจาคเงินสมทบในการกอสราง ไดที่สํานักงานจังหวัด
สระบุรี ฝายอํานวยการภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2553

4.4.9 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวย วิถีธรรม วิถีไทย เพื่อสรางความมีวินัย
มีน้ําใจ จังหวัดสระบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อใหขาราชการและประชาชนไดฝกปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐาน ตาม
หลักธรรมคําสั่ง – สอนของพระพุทธศาสนา นําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอชีวิตประจําวันทําใหมี
วินัย มีน้ําใจ สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี โดยจัดอบรมรวม 5 รุน ณ ศูนยปฏิบัติธรรมสิริธรรมมุนี (ขาง
สนามกอลฟ) อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยทานพระอาจารยกิตติสาโร และคณะเปนวิทยากรจึงของ
ประชาสัมพันธใหผูที่สนใจเขารวมโครงการฯ ไดที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี แตละรุนอบรม
ระหวางวันที่ ดังนี้
รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 18 – 24 มกราคม 2553
รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 25 – 31 มกราคม 2553
รุนที่ 3 ระหวางวันที่ 1 – 7 กุมภาพันธ 2553
รุนที่ 4 ระหวางวันที่ 8 – 4 กุมภาพันธ 2553
รุนที่ 5 ระหวางวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ 2553
4.4.10 เหรียญเสมาที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดวยกระทรวงมหาดไทยได
จัดสราง เหรียญเสมาที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสฉลองศิริราช
สมบัติครบ 50 ปเมื่อป 2539 ถึงปจจุบันยังมีวัตถุมงคลดังกลาวคงเหลืออยูบางสวนจึงไดเปดใหมีการเชา
บูชาเหรียญเสมาที่ระลึกฯ ในราคาเหรียญละ 900 บาท ซึ่งสามารถเชาไดที่ สํานักงานจังหวัดสระบุรี
ฝายอํานวยการ ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2553 จึงขอไดประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกันตอไป
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)

