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ผู้ไม่มาประชุม
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ผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่มี
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมสํานักงานเกษตร
จังหวัดประจําเดือน มีนาคม 2555 และได้ดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระต่างๆ ในที่ประชุมสรุปได้ ดังนี้
เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1
1.1 เรื่องแจ้ง จากการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าหน่วยงานสังกัดสสข.1 จังหวัดชัยนาท
มีดังนี้
1. เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล กรณีเกิดภัยพิบัติทางด้านศัตรูพืช ขอให้รายงานโดยสม่ําเสมอ
ให้เอาใจใส่ และขอให้เกษตรอําเภอประสานงานอย่างใกล้ชิดกับนายอําเภอ ให้ดําเนินงานอย่างรอบคอบ
2. สลากกาชาดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบกลุ่ม/ฝ่าย กลุ่มละ 15 ใบๆ ละ
100 บาท ตามความสมัครใจ มอบฝ่ายบริหารเก็บรวบรวม
1.2 เรื่อง จากการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
จังหวัดสระบุรี มีดังนี้
1. ภัยพิบัติ เมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นซึ่งเป็นภัยพิบัติ ให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาทันที เพื่อ
นําความรู้ไปช่วยแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต้องรวดเร็ว
2. เวรยาม ต้องอยู่ ต้องดูแล ให้ข้อมูลและประสานงานคอยช่วยแก้ปัญหาให้ได้
3. ศัตรูพชื ระบาด เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดําเนินการ
ไม่ใช่ให้คนอื่นรู้แล้วมาสั่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรทุกคนต้องสามารถอธิบายสาเหตุ
การป้องกันแก้ไขได้
4. ยาเสพติด ทุกหน่วยงานต้องเกี่ยวข้อง ทุกคนในองค์กรอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
คอยดูแล ให้ขอ้ มูลข่าวสาร แจ้งเบาะแส
5. PMQA จังหวัดสระบุรเี ป็นจังหวัดหนึ่งใน 52 จังหวัด ที่ต้องสอบซ่อม ผูร้ ับผิดชอบแต่
ละหมวดต้องให้ความสําคัญกับหมวดที่ตนรับผิดชอบ
6. ผู้ตรวจราชการสํานักนายกฯ นางสาวสมลักษณ์ ส่งสัมพันธ์ รับผิดชอบ จ. สระบุรี
- เรื่องยานพาหนะ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบสภาพความพร้อมของพาหนะ ความ
ปลอดภัยต้องเป็นอันดับหนึ่ง เรื่องทําประกันภัยประเภทที่ 3 ให้ดูจากเรื่องเก่า ถ้าไม่ใช้งบประมาณมากก็ควรทํา
- งานวันที่ 31 มีนาคม 2555 งานวันที่ระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ ให้ไปร่วมงานที่อบจ.หลัง
เก่า มอบกลุ่ม/ฝ่าย ละ 3 คน
- งานวันที่ 6 เมษายน 2555 งานวันที่ระลึกวันจักรี ให้ไปร่วมงานที่อบจ.หลังเก่า มอบกลุ่ม/
ฝ่าย ละ 3 คน พานพุ่มเครือ่ งสักการะ ให้ฝายบริหารเตรียม
- รดน้ําดําหัวท่านผู้ว่าฯ วันที่ 12 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ที่จวนผู้ว่าฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี

มติที่ประชุม

รับรอง
/ระเบียบวาระที่ 3...
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านสายใยรัก มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สรุปข้อมูล
สถานภาพสมาชิกกลุ่มแม่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัวฯ จังหวัดสระบุรี ณ ปัจจุบัน
- กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สรุปข้อมูลดังตารางนี้

/ตารางสรุปข้อมูล (ต่อ)...
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มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ

4.1 เรื่องแจ้งจากฝ่ายบริหารทั่วไป
4.1.1 การบรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย/เปลี่ยนตําแหน่ง
1. กสก.ให้จังหวัดสามารถย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการภายในจังหวัดและย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่ง
ว่างประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและชํานาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชํานาญงาน
2. กสก.ได้ประชุมเรื่องการจัดตั้งกลุ่มอารักขาพืชในวันที่ 20 มีนาคม 2555 ซึ่งจังหวัดสระบุรี ได้ส่ง
เกลี่ยอัตรากําลัง 1 อัตรา และกสก.ขอให้จังหวัดเกลี่ยเพิ่มอีก 1 อัตรา เพื่อจะได้จัดตั้งกลุ่มอารักขาพืชตาม
นโยบายกสก. ต่อไป
3. คําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 268/2555 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
นางพิลัยศรี สังข์ศร ตําแหน่ง เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมเกษตรชํานาญการพิเศษ) สํานักงานเกษตร
อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ย้ายมาดํารงตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญ
การพิเศษ) สํานักงานเกษตรอําเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2555
4.1.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ
1. งบปกติกสก.โอนเงินงบประมาณปี 2555 เป็นค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเช่าบ้าน ค่าวัสดุสํานักงาน และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะและขนส่ง จังหวัดได้ดําเนินการจัดสรรให้
อําเภอเรียบร้อยแล้ว
2. งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีเป็นหน่วยงานหลัก
และได้ดําเนินการจัดซื้อรถแทรกเตอร์พร้อมจอบหมุนและผานพรวน จํานวน 8 คัน ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ จากบริษทั มหาพร แมชชีนเนอรี่ จํากัด ในวงเงิน 3,500,000 บาท ได้ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
/4.1.3 เรื่องการสอบ...
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4.1.3 เรื่องการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (พนักงานราชการ)
- จังหวัดได้ดําเนินการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนการลงนาม
ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และให้มารายงานตัวปฏิบัติราชการในวันที่ 2 เมษายน 2555 ซึง่ ตําแหน่ง
ว่างที่สํานักงานเกษตรอําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
4.1.4 งานการเจ้าหน้าที่
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประเภทข้าราชการที่มีสิทธิเสนอขอมีดังนี้
1. ผู้บริหาร
2. ผู้อํานวยการ
3. วิชาการระดับชํานาญการพิเศษ
เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา
1. ผู้อํานวยการระดับต้น เกณฑ์เงินเดือน 54,090 บาท (เต็มขั้น)
2. ระดับชํานาญการพิเศษ เกณฑ์เงินเดือน 53,080 บาท (เต็มขั้น)
3. ต้องได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือกครบ 5 ปีบริบูรณ์
4. ในปีที่เสนอขอต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกตั้งกรรมการสอบสวนอย่างร้ายแรง
สํานักงานเกษตรจังหวัดสํารวจแล้วมีข้าราชการจํานวน 2 ราย ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย คือ
1. นายวิบูลย์ เจียมพันธ์ ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
2. นายสงบ เจริญสุข ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
และการเข้าเฝ้ารับสายสะพาย ยังไม่กําหนดวันเข้าเฝ้า กสก.ให้สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี สํารวจข้าราชการ
ที่บรรจุปี 2529-2530 เพือ่ ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา ซึ่งข้าราชการปฏิบัติราชการครบ
25 ปี มีจํานวน 3 ราย คือ
1. นายพิษณุ นิตย์ใหม่
ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
2. นางนงคราญ เชาวนเมธา
ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านหมอ
3. นางสุนันท์ ฉาวเกียรติ
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
สํานักงานเกษตรอําเภอหนองแซง
- การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับ
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตรลงวันที่ 20 มีนาคม 2555 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้
ประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
จํานวน 3 ราย
1. นางสาวน้ําทิพย์ มณีฉาย
ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สํานักงานเกษตรอําเภอหนองแค
2. นางปราณี จันทร์ทา
ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สํานักงานเกษตรอําเภอพระพุทธบาท
3. นายวิสูตร สว่างอุระ
ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สํานักงานเกษตรอําเภอวิหารแดง

/4.1.5 งานพัสดุ...
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4.1.5 งานพัสดุครุภัณฑ์
- ให้อําเภอสํารวจครุภัณฑ์ทุกชนิดที่จะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ
ส่งจังหวัด ลงวันที่ 5 เมษายน 2555 เพื่อจังหวัดจะได้พิจารณาต่อไป
4.1.6 กสก.ได้เพิ่มเงินค่าจ้างเหมาทําความสะอาดจาก 4,640 บาท เป็นอัตราค่าจ้าง
เดือนละ 5,740 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555
4.1.7 เรื่องอื่นๆ แจ้งเพื่อทราบ
- สํานักงานเกษตรจังหวัดได้รับแจ้งจากสํานักงานจังหวัด เรื่อง ขอเชิญร่วมงานพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริ
โสภาพัณณวดี
1. กําหนดในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2555 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ
2. ในห้วงวันพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ระหว่างวันที่ 8 – 10 เมษายน 2555
รวม 3 วัน ให้ไว้ทุกข์โดยทั่วกัน และให้ทุกส่วนราชการลดธงลงครึ่งเสา
3. จังหวัดได้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น. ณ
วัดทองพุ่มพวง ตําบลปากเพรียว อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ให้ข้าราชการทุกคนไปร่วมพิธี
- สํานักงานจังหวัดแจ้งว่าเกษตรอําเภอเสาไห้ นายปรีชา สายแสง ผู้ได้รบั การคัดเลือกเป็น
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี 2554 ของจังหวัดสระบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 เรื่องแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
4.2.1 โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยลดต้นทุนการผลิต ปี
2554

/อําเภอได้...
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อําเภอได้จัดอบรมเกษตรกรครบตามเป้าหมายแล้ว และจะต้องส่งข้อมูลให้จังหวัด เพื่อสรุปเป็น
รูปเล่มส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในต้นเดือน เมษายน 2555 จึงขอให้อําเภอจัดทําข้อมูลส่งจังหวัดโดยเร็ว
ดังนี้
1. จัดส่งแบบประเมินผลโครงการ ทั้งอกม. และเกษตรกร ซึ่งจังหวัดได้แจ้งเป็นหนังสือให้
อําเภอแล้ว ตามหนังสือที่ สบ 0009/ว 089 ลงวันที่ 25 มกราคม 2555 กําหนดให้ส่งจังหวัด หลังจากเสร็จ
สิ้นการฝึกอบรมแล้ว (อําเภอเฉลิมพระเกียรติฯ, แก่งคอย, ดอนพุด, มวกเหล็ก, วิหารแดง, หนองแค ส่งแบบ
ประเมินให้จังหวัดแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2555)
2. จัดส่งแบบบันทึกข้อมูลของเกษตรกร ในส่วนที่เข้าร่วมโครงการกับธกส. ซึ่งคณะนิเทศได้
ติดตามและชี้แจงให้ทราบแล้วในเดือน กุมภาพันธ์ 2555 กําหนดให้ส่งจังหวัดภายใน 20 มีนาคม 2555
(ขณะนี้ทุกอําเภอยังไม่ได้ส่ง)
4.2.2 งานป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
สถานการณ์การป้องกันและกําจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล ขณะนี้ประกาศภัยไปแล้ว 11 อําเภอ
เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ 4,470 ราย จังหวัดให้อําเภอจัดประชุม คชภอ. และจัดให้รีบส่งรายงานการประชุม
ทางจังหวัดกําหนดจัดซื้อเชื้อราบิวเวอเรีย และสารไทอะมิโทแซม อยู่ในขัน้ ตอนเสนอข้อมูล ซึ่ง คชภจ. ได้อนุมัติ
ในหลักการให้จัดซื้อแล้ว สถานการณ์ขณะนี้อาจจะช้า ซึ่งทางจังหวัดกําลังเร่งรัดดําเนินการ

/4.2.3 แผน...
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4.2.3 แผนประเมินศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
กรมส่งเสริมการเกษตร ให้จังหวัดประเมินศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ส่งภายในวันที่
12 เมษายน 2555 จังหวัดจึงออกประเมินศักยภาพศูนย์ฯ ดังนี้
3 เมษายน 2555
09.30 น.
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลหนองย่างเสือ
10.30 น.
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลลําพญากลาง
13.00 น.
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลลําสมพุง
14.30 น.
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลซับสนุ่น
4 เมษายน 2555

10.00 น.
11.00 น.
13.00 น.
14.30 น.

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลวังม่วง
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลคําพราน
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลหินซ้อน
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลชําผักแพว

5 เมษายน 2555

10.00 น.
13.00 น.

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลบ้านลํา
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลไก่เส่า

4.2.4 ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รอบที่ 2 ปี 2554/55

/ตารางรายงาน...
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4.2.5 งานคลินิกเกษตรเคลือ่ นที่ฯ
- ขอชมเชยการจัดงานว่าจัดงานได้ดี อบต.ให้ความร่วมมือดีมาก การบันทึกแบบการให้บริการ
ให้แล้วเสร็จทันเวลา ครั้งต่อไปให้มีการเตรียมงานล่วงหน้าเพื่อความพร้อมของงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 เรื่องแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กําหนดจัดประชุมผู้รับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกร ในวันที่ 2
เมษายน 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เพื่อชี้แจงรายละเอียดการ
ดําเนินงานโครงการ การจัดทําข้อมูลระบบสารสนเทศงานสถาบันเกษตรกรและงานวิสาหกิจชุมชน
4.3.1 งานทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
- กรมส่งเสริมการเกษตรได้เปิดระบบแบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน (ปรับปรุงปี 2555)
แต่ละอําเภอสามารถบันทึกข้อมูลและแสดงผลการประเมินได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป
- การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นปี 2555 ขอให้แต่ละอําเภอพิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจชุมชน
ที่ดีเด่นระดับอําเภอ จัดส่งเข้าประกวดระดับจังหวัด โดยจังหวัดกําหนดออกพิจารณาการประกวด ในช่วงเดือน
พฤษภาคม 2555 กรมส่งเสริมการเกษตรได้กําหนดคณะกรรมการในการประกวดประกอบด้วยหน่วยงาน
กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
- การส่ งเสริ มการเรี ยนรู้สมาชิกวิสาหกิ จชุม ชนกับแหล่ งเรียนรู้ ซึ่ งทางอํ าเภอได้จั ดทํ า แผนการ
ปฏิบัติงานโครงการฯให้สํานักงานเกษตรจังหวัด อําเภอที่ต้องดําเนินการในเดือนเมษายน 2555 มีดังนี้
อําเภอแก่งคอย
จํานวน
1
กลุ่ม
อําเภอดอนพุด
จํานวน
2
กลุ่ม
อําเภอวิหารแดง
จํานวน
1
กลุ่ม
อําเภอหนองแซง
จํานวน
1
กลุ่ม
อําเภอหนองโดน
จํานวน
1
กลุ่ม
อําเภอเสาไห้
จํานวน
2
กลุ่ม
อําเภอบ้านหมอ
จํานวน
3
กลุ่ม
อําเภอวังม่วง
จํานวน
2
กลุ่ม
- ให้ประกวดระดับจังหวัดให้เสร็จโดยเร็ว คัดเลือกกลุ่มที่มศี ักยภาพ ตรงตามหลักเกณฑ์์ส่งเข้า
ประกวด การเยี่ยมกลุ่มให้เยีย่ มให้ครบทุกกลุ่ม การติดตามนิเทศให้สุ่มไปตรวจเยี่ยม หรือมีเวลาว่างให้สุ่มไป
อย่าให้มีจนท.ไปยืมเงินจากลุ่มแล้วไม่คืน มันจะทําให้เสียภาพลักษณ์ เสียศรัทธา ถ้าเราไปเยี่ยมกลุ่มบ่อยๆ กลุม่
จะได้มีช่องทางดําเนินงานต่อ จะได้ไม่ยกเลิก
4.3.2 งานพัฒนาองค์กรเกษตรกร
- งานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกร
จังหวัดสระบุรี กําหนด จัดกิจกรรมจัดเวทีเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรระดับจังหวัด ใน
วันที่ 20 เมษายน 2555 ให้อําเภอคัดเลือกผู้นํากลุ่มอาชีพผู้ปลูกผัก อําเภอละ 2 ราย พร้อมส่งแบบตอบรับให้
จังหวัดภายในวันที่ 10 เมษายน 2555
/การพิจารณา...
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การพิจารณาคัดเลือกพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด ที่มีปัญหาการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรที่
เป็นพืชเศรษฐกิจหลักสําคัญของจังหวัด เพื่อกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จะได้นํามากําหนดประเด็นในการ
จัดเวทีเครือข่ายระดับจังหวัด (ขอมติกลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต/กลุม่ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ)
- งานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร จังหวัดโอนงบประมาณให้อําเภอดําเนินการ 1
อําเภอ 1 กลุ่ม สมาชิก 15 ราย ให้อําเภอชี้แจงและวางแผนดําเนินกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มยุว
เกษตรกรและที่ปรึกษากลุ่มดําเนินการ พร้อมทั้งขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ
- โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดกําหนดจัดวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2555 ณ
Health spa & resort อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ขอให้อําเภอประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ส่งให้จังหวัด ภายในวันที่ 25 เมษายน 2555 อําเภอละ 8 ราย ยกเว้น อําเภอมวกเหล็ก แก่งคอย
หนองแค และบ้านหมอ อําเภอละ 12 ราย
- งานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
จังหวัดสระบุรี กําหนดจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ระดับจังหวัด ในวันที่ 5 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมสวนริมเขา ตําบลตลิ่งชัน อําเภอเมืองสระบุรี บุคคล
เป้าหมาย ได้แก่คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอําเภอๆ ละ 5 คน เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบงานระดับ
อําเภอ 1 คน โดยจังหวัดจัดสรรค่าน้ํามันเชื้อเพลิงให้แต่ละอําเภอทุกอําเภอ ตามระยะทางใกล้ไกล ตั้งแต่ 200500 บาท ขอความร่วมมือให้แต่ละอําเภอนําคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอําเภอ มารายงานตัวให้
ตรงตามเวลาด้วย เพราะผู้จัดอบรมจะเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ
ให้คณะกรรมการชุดนี้เป็นตัวเชื่อมในการทํางาน ทั้งในเรื่องบริหารกองทุน ให้เจ้าหน้าที่เป็นพี่
เลี้ยงในการบริหาร
4.3.3 งานอาสาสมัครเกษตร
ขอให้ทั้ง 13 อําเภอ ดําเนินงานกิจกรรมการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ปี 2555 ตาม
รายละเอียดในคู่มือแผนปฏิบตั ิงานโครงการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร
ปี 2555 ให้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ ซึ่งจังหวัดกําลังจัดส่งคู่มือให้กับทางอําเภอแล้ว
4.3.4 การเร่งรัดติดตามหนี้สินกลุม่ เกษตรกร
- กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรร่วมกับผู้ชําระบัญชีสหกรณ์ พร้อมเกษตรอําเภอและ
ผู้รับผิดชอบระดับอําเภอ แจ้งประสานและนัดหมายประธานและคณะกรรมการกลุ่มที่มหี นี้สิน เพื่อตกลงชดใช้
หนี้สิน ผลการดําเนินการดังนี้
1. กลุ่มเกษตรกรทํานาโพนทอง อําเภอหนองแค จํานวนเงินต้น 265,000 บาท ชําระ
แล้ว 199,640 บาท คงเหลือหนี้ 65,360 บาท
2. กลุ่มเกษตรกรทํานาเจริญธรรม อําเภอวิหารแดง จํานวนเงินต้น 395,862.26 บาท
ชําระแล้ว 112,000 บาท คงเหลือหนี้ 220,800 บาท
ทั้ง 2 กลุม่ นัดชําระเสร็จสิ้นภายในปี 2555 นี้
- ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปเยี่ยมกลุ่ม ต่างๆ ตามแผนที่ได้วางไว้ และอย่าให้มีปัญหาเรื่อง
การเงินกับกลุ่มเกษตรกร ให้เกษตรอําเภอตรวจสอบ ดําเนินการแก้ไข หากพบปัญหา
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4.3.5 การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี 2554/55
- การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลในนาข้าว ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555
ที่ อํ า เภอหนองแค และได้ ร ะบาดลุ ก ลามไปในพื้ น ที่ ป ลูก ข้ า ว จนถึ ง ปั จ จุ บั น รวม 11 อํ า เภอ ยกเว้ น อํ า เภอ
มวกเหล็ก และอําเภอวังม่วง ขณะนี้มีพื้นที่ประสบภัยจํานวน 103,583 ไร่ ซึ่งทางจังหวัดสระบุรี กําลังเร่ง
ดําเนินการเพื่อจัดซื้อเชื้อราบิวเวอร์เรีย และสารเคมีไทอะมิโทรแซม ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยใน 11
อําเภอ ถ้าอําเภอได้รับสารชีวภัณฑ์ สารเคมี และนําไปแจกจ่ายให้เกษตรกรนําไปฉีดพ่น เพื่อกําจัดเพลี้ยกระโดดสี
น้ําตาลแล้ว หากมีนาข้าวของเกษตรกรรายใดที่มีการระบาดรุนแรง จนได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิง ก็ขอให้
เกษตรกรมายื่นแบบ กษ.01 เพื่ อขอรับความช่ วยเหลือเป็นเงิ นชดเชยความเสียหายได้ โดยเจ้ าหน้าที่ ต้อง
ดําเนินการตามขั้นตอนวิธีปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยดังเช่นเดิม
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.4 เรื่องแจ้งจากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
4.4.1 แผนงานโครงการ ปี 2555
- สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2555 จากกรม
ส่งเสริมการเกษตรตามหนังสือที่ กษ 1004/ว 264 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2555 ตาม คง 2 จํานวน 2
ยุทธศาสตร์ 2 แผนงาน 3 ผลผลิต 6 กิจกรรมหลัก 13 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 2,273,986 บาท
- ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานโครงการดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 โดย
มีบุคคลเป้าหมายเกษตรอําเภอและเจ้าหน้าที่ผู้จัดทําแผนระดับอําเภอรวมอําเภอละ 2 คน
- มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
2555 เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและลงนามหนังสือแจ้งอําเภอให้ดําเนินการ
โครงการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามหนังสือที่ สบ0009/ว 1567 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555
- รวบรวมแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการ จากกลุ่มงานที่เกีย่ วข้อง
จัดทําเป็นรูปเล่ม ส่งให้อําเภอใช้ประกอบเป็นแนวทางการดําเนินงานโครงการ รวมเอกสาร 2 เล่ม / อําเภอ
- จัดทําสรุปผลการจัดสรรเงินงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ปี 2555
วงเงิน 2,273,896บาท เพือ่ ใช้ประกอบการติดตามการเบิกจ่ายประกอบด้วย จังหวัด 422,525 บาท อําเภอ
เมือง 123,805 บาท อําเภอแก่งคอย 220,558 บาท อําเภอบ้านหมอ 153,570 บาท อําเภอหนองแค
235,559 บาท อําเภอหนองแซง 83,093 บาท อําเภอพระพุทธบาท 110,923 บาท อําเภอเสาไห้
120,117 บาท อําเภอวิหารแดง 98,208 อําเภอหนองโดน 64,752 อําเภอดอนพุด 165,773 อําเภอ
มวกเหล็ก 274,230 บาท อําเภอวังม่วง 123,250 บาท อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 77,623 บาท สําหรับ
คู่มือดําเนินโครงการฯ จังหวัดจะทยอยส่งให้เป็นงานๆ ไป
สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส ของสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
ตามที่เกษตรจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศร่วมกับฝ่ายบริหาร
ทั่วไปเป็นเจ้างานหลักในการขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรม 5 ส จึงขอสรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมาตลอดจน
ปัญหาอุปสรรคดังนี้
1. ได้มีการออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการกิจกรรม 5 ส ตามคําสั่งที่ 006/2555
ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 และได้มีการมอบหมายภารกิจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนตามคําสั่งดังกล่าวและได้จัดทํา
แผนการดําเนินงานและขั้นตอนการดําเนินงาน พร้อมได้แจ้งให้กลุ่ม/ฝ่าย ทราบตามหนังสือที่ สบ 0009/ว177
ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555
/2 กลุม่ ยุทธ...
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2. กลุ่มยุทธศาสตร์ได้ใช้บอร์ดทางขึ้นสํานักงานชั้น 2 เป็นบอร์ดสําหรับการประชาสัมพันธ์
กิจกรรม 5 ส
3 .ผลการดําเนินการที่ผ่านมา
3.1 การดําเนิน Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ที่โกดังได้มีการ
สะสาง ขณะนีเ้ สร็จเรียบร้อยแล้วเหลือขั้นตอนการจัดชั้นวางของและกําหนดการวางพัสดุของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 ได้มกี ารสะสางภายในห้องของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย จากการ
ติดตามดูผลการสะสางยังไม่เรียบร้อย เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วเจ้าหน้าทีย่ ังสาระวนกับการทํางานประจําอยู่
ประจวบกับของที่สะสางยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปเก็บไว้ที่โกดัง ซึ่งทําให้มองโดยภาพรวมยังไม่เรียบร้อย
3.2 การดําเนินงานกิจกรรมตามปกติของทุกวัน มีการดําเนินการเป็นประจําทุกวัน จะมีปัญหา
บ้างในเรื่อง
3.2.1.การจอดรถของสํานักงานเกษตรยังไม่เป็นไปตามข้อตกลง ทําให้ความสะดวกยัง
ไม่เกิดขึ้น แนวทางหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายทําคํารับรองให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติถือปฏิบัติตามข้อตกลงเพื่อให้เกิดความเป็น
นิสัยให้ได้
3.3.2.การทําความสะอาดหน้าสํานักงานบางจุด เช่น สวนหย่อม จุดที่ 1 และ 2 ยัง
ไม่สามารถทําให้เกิดเป็นนิสัยได้มองดูไม่สะอาด สุขลักษณะ ส่วนอื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ดีน่าชมเชย
3.3 การประชาสัมพันธ์ ได้มีการประชาสัมพันธ์มีภาพประกอบการดําเนินการกิจกรรมติดไว้ที่
บอร์ด แต่การประชาสัมพันธ์ยังไม่กว้างขวางพอ เช่น ผ่านเว็บไซด์จังหวัด อําเภอ ฯลฯ
3.4 การตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการยังไม่เกิด ทําให้บางครั้งมุมมองในด้านการพัฒนาว่าด้าน
ไหนดีหรือไม่ดีอย่างไร ควรจะมีการเพิ่มเติมที่จุดไหนส่วนใหญ่แล้ว ถ้ามองคนเดียวอาจจะเกิดผลกระทบที่ไม่ดีต่อ
บุคคล
3.5 สําหรับการดําเนินการกิจกรรม 5 ส ครั้งใหญ่ที่กําหนดในวันพุธที่ 18 เมษายน 2555
ขอให้ทุกคนช่วยกันทําในจุดทีต่ นเองรับผิดชอบให้เสร็จเรียบร้อย
สําหรับการดําเนินงาน 5ส ให้ขอผู้ตรวจงาน (QC) ในแต่ละจุด คอยดูแล กํากับให้ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการให้เรียบร้อย เป็นประจําทุกวัน
4.4.2. บันทึกข้อตกลงผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ปี 2555
- การจัดทําบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างเกษตรจังหวัดกับเกษตรอําเภอเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว สําหรับการจัดทําบันทึกการปฏิบัติราชการระหว่างเกษตรอําเภอกับนายอําเภอ ขอให้อําเภอจัดส่ง
จังหวัด 1 ชุด พร้อมแบบประเมิน ปป.1,ปป.2,ปป.3 ทั้งของเกษตรอําเภอและเจ้าหน้าที่ ส่งจังหวัด
จํานวน 1 ชุด
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4.4.3 ผลการบันทึกการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ( ทบก.01 ) ประจําเดือนมีนาคม 2555
ตัดยอด ณ วันที่ 21 มีนาคม 2555
อําเภอ
เมืองสระบุรี
แก่งคอย
หนองแค
วิหารแดง
หนองแซง
บ้านหมอ
ดอนพุด
หนองโดน
พระพุทธบาท
เสาไห้
มวกเหล็ก
วังม่วง
เฉลิมพระเกียรติ
รวม

จํานวนแบบ ทบก. 01
ที่บันทึก
ถึงวันที่ 29 ก.พ. 2555
(ครัวเรือน)
2,231
5,060
3,787
1,972
1,749
2,888
1,072
1,573
2,737
2,170
5,100
1,449
1,795
33,583

จํานวนแบบ ทบก. 01
ที่บันทึก
(1 – 21 มี.ค. 2555)
(ครัวเรือน)
0
4
13
0
4
8
13
6
0
15
2
0
4
69

รวม
2,231
5,064
3,800
1,972
1,753
2,896
1,085
1,579
2,737
2,185
5,102
1,449
1,799
33,652

จังหวัดสระบุรี มีบันทึกผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เดือนมีนาคม จํานวน 69 ครัวเรือน
รวมจังหวัดสระบุรี มีบันทึกผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรทัง้ สิ้น จํานวน 33,652 ครัวเรือน
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4.4.4 สรุปรายงานข้อมูลภาวะการณ์ผลิตพืชที่สําคัญตามแบบ รต. ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ให้
เกษตรอําเภอตรวจสอบข้อมูลแต่ละตําบลว่ามีการรายงานชนิดพืช, พื้นที่ปลูก, พื้นที่เก็บเกี่ยว, พื้นที่เสียหาย ครบ
ทุกชนิดพืชหรือไม่ และข้อมูลต้องถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ จังหวัดสระบุรี ตัดยอดข้อมูล วันที่ 29 ก.พ. 2555
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

พืช
พย 54

ธค 54

ข้าว
นา 20,898
ปรัง

83,899

ข้าว
โพด
เลี้ยง
สัตว์

1,243

1,362

พืช

มค 55

มันสําปะหลัง

พืช

เนื้อที่ (ไร่)

มค
55

รวม

กพ 55

183

-

2,788

เนื้อที่ปลูกใหม่ (ไร่)
ม.ค.
55
736

35,764.75

278,112.75

748

2,738

840

รวม

140,799 38,672 284,268 400 5,755.25 6,155.25

ณ 1 มค 55

(ไร่)

(กก./
ไร่)

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

กพ 55

เนื้อที่ (ไร่)

คงเหลือ

ผลผลิต
เฉลี่ย

ก.พ.
55
60

0

เนื้อที่เก็บ
เกี่ยว

คงเหลือ

ผลผลิตเฉลี่ย

มค-กพ 55

(ไร่)

(กก./ไร่)

8,707

27,854

3,825

เนื้อที่ปลูก

รวม

ทั้งหมด (ไร่)
796 36,560.75

เนื้อที่ปลูกใหม่ (ไร่)

เนื้อที่ปลูก

ณ 1 มค 55

ม.ค. 55

ก.พ.
55

รวม

ทั้งหมด (ไร่)

อ้อย 99,130.50

6,330

-

6,330

105,461

50

50

เนื้อที่เก็บ
เกี่ยว

มค-กพ
55
54,847

เนื้อที่

คงเหลือ

ผลผลิตเฉลี่ย

ไว้ต่อ (ไร่)

(ไร่)

(กก./ไร่)

33,437

84,050.5 11,130.76

4.4.5 สรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลประจําเดือน (ศ 02)
- ในเดือนต่อไปจะนําเข้าระบบรายงานประจําเดือน มีหนังสือแจ้งรูปแบบ ให้อําเภอรายงาน
แล้วนํามาสรุปในวันประชุมเกษตรอําเภอ
4.4.6 การเผยแพร่ข่าวสื่ออื่นๆ
- สถานีวิทยุชมุ ชน DFM ร่วมด้วยช่วยกัน มีช่วงเวลาสําหรับข่าวสารด้านการเกษตร สัมภาษณ์
สดทางโทรศัพท์ ทุกวันจันทร์ เวลา 14.00 – 14.30 น. กลุ่ม/ฝ่าย/อําเภอใดต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร ให้ส่งหัวข้อเรื่องและเบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) มายังกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เพื่อทางกลุ่มฯ จะได้
บรรจุในตารางการสัมภาษณ์ต่อไป
- สําหรับเดือน กุมภาพันธ์ 2555 มีเรื่องที่สัมภาษณ์สดผ่านทางโทรศัพท์แล้ว 5 เรื่อง ดังนี้
1. เตือนการระบาดและเฝ้าระวังเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
/2. วิธีการ..
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2. วิธีการสํารวจและมาตรการป้องกันกําจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
3. การจัดการโครงการเยียวยาเกษตรกรและฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังน้ําลด ปี 2554
4. ชาผักหวานป่า
5. การจัดงานคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่
4.4.7 การประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร
- สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี/อําเภอ ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ และเว็บไซด์
ประจําเดือนมีนาคม 2555 ดังนี้
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ จํานวน 66 ข่าว และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ และ Facebook
จํานวน 249 ข่าว มีอําเภอที่ส่งสรุปผลการประชุมสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าว จํานวน 13 อําเภอ
สรุปผลการประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานส่งเสริมการเกษตร ประจําเดือนมีนาคม ปี 2555
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ผา่ น
คะแนน
หมายเหตุ
กลุ่ม/ฝ่าย/อําเภอ
ผ่านเว็บไซด์,
วิทยุ,หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
กลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
พระพุทธบาท
วิหารแดง
เสาไห้
เมืองสระบุรี
บ้านหมอ
หนองโดน
มวกเหล็ก
หนองแซง
ดอนพุด
แก่งคอย
เฉลิมพระเกียรติฯ
วังม่วง
หนองแค
รวม

Facebook
21

13

-

-

1

-

1

-

16
18
17
22

4
4
4
4

16

6

16

4

16

4

16
16
20
16
21
16

4
4
7
4
6
4

249

66

10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

- สําหรับการตรวจสอบการดําเนินการส่งข่าวเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรผ่านสื่อ
อื่นๆ เช่น วิทยุชุมชน วิทยุกระจายเสียง หอกระจายข่าว ฯลฯ ขอให้อําเภอเก็บหลักฐานทั้งรายละเอียดข่าวและ
หนังสือ นําส่งไว้ที่สํานักงานเกษตรอําเภอ และจังหวัดจะตรวจเช็ค เมื่อมีการติดตามนิเทศงานในเดือนถัดไป
/4.4.8 รายงาน..
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4.4.8 รายงานคะแนนตามระบบจัดส่งของสํานักงานเกษตรอําเภอ

มติที่ประชุม

รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 5...
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 แผนปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรประจําเดือนเมษายน 2555
วัน เดือน ปี

กิจกรรม

2 เมษายน 2555
3 เมษายน 2555

ประชุมผู้รับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกร
ประเมินศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

4 เมษายน 2555

ประเมินศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

5 เมษายน 2555

24 เมษายน 2555

1. ประเมินศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
2. อบรมเพิ่มประสิทธิภาพกลุม่ แม่บ้านเกษตรกร
DW สายที่ 1
1. ประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ระดับเขต 1
2. DW สายที่ 2
จัดเวทีเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
ระดับจังหวัด
นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

25 เมษายน 2555

นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

26 เมษายน 2555

นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

27 เมษายน 2555
30 เมษายน 2555

ประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดประจําเดือน (PM)
ประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน (MM)

18 เมษายน 2555
19 เมษายน 2555
20 เมษายน 2555

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

ห้องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัด
ต. หนองย่างเสือ ต. ลําพญากลาง
ต. ลําสมพุง ต. ซับสนุ่น อ. มวกเหล็ก
ต. วังม่วง ต. คําพราน อ. วังม่วง
ต. หินซ้อน ต. ชําผักแพว อ. แก่งคอย
ต. บ้านลํา ต. ไก่เส่า อ. หนองแซง
สวนริมเขา ต. ตลิ่งชัน อ. เมืองสระบุรี
ห้องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัด
สสข. 1 จังหวัดชัยนาท

วันทนัย
ปรีชา
ปรีชา
ปรีชา
วันทนัย
ลัดดา
วันทนัย

ห้องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัด
ห้องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัด

ลัดดา
พรรณาราย

อําเภอแก่งคอย
อําเภอหนองแค
อําเภอหนองแซง
อําเภอบ้านหมอ
อําเภอเสาไห้
อําเภอพระพุทธบาท
อําเภอมวกเหล็ก
อําเภอวิหารแดง
อําเภอดอนพุด
อําเภอวังม่วง
อําเภอเมืองสระบุรี/เฉลิมพระเกียรติฯ
อําเภอหนองโดน
ห้องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัด
ห้องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัด

ทีมนิเทศที่ ๑
ทีมนิเทศที่ ๒
ทีมนิเทศที่ ๓
ทีมนิเทศที่ ๔
ทีมนิเทศที่ ๑
ทีมนิเทศที่ ๒
ทีมนิเทศที่ ๓
ทีมนิเทศที่ ๔
ทีมนิเทศที่ ๑
ทีมนิเทศที่ ๒
ทีมนิเทศที่ ๓
ทีมนิเทศที่ ๔
จําเลียง
จําเลียง

/5.2 ประเด็น...
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5.2 ประเด็นนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
1 โครงการตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2555
2 ระบบรายงานข้อมูลตามระบบส่งเสริมการเกษตร
3 โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2554/55 รอบที่ 2
4 สถานการณ์เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
5 ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
6 โครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2555
7 การดําเนินกิจกรรม 5 ส
5.3 สรุปผลการจัดทําตัวชี้วัดแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย
1. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
- กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้ากลุ่มฯ
ตามแบบ ปป.2 และ ปป.3 พร้อมสรุปผลการประเมินเสนอเกษตรจังหวัดพิจารณา สําหรับเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม
ยุทธศาสตร์ ทางกลุ่มได้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามแบบ ปป. 1, ปป.2 และ ปป.3 ของ
เจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว และได้นําส่งผ่ายบริหารงานทั่วไป เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
6.1 การคัดเลือกบุคคลของหน่วยงานดีเด่น ประจําปี 2555 (กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ)
- กรมส่งเสริมการเกษตร ได้อนุมัติให้จังหวัดดําเนินการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น
ประจําปี 2555 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้แก่บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร และกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาบุคลากรและหน่วยงาน โดยกําหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น 4 ประเภทดังนี้
1. เกษตรอําเภอดีเด่น ซึ่งจะไปสัมพันธ์กับการประกวดสํานักงานน่าอยู่, web site
ดีเด่นด้วย หลักเกณฑ์จะแจ้งให้อําเภอทราบต่อไป
2. เกษตรตําบลดีเด่น องค์กรต้องเด่นด้วย ได้แก่ ศบกต. งานกลุ่มภายในตําบล
3. สํานักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น
4. ศูนย์ปฏิบัติการดีเด่น
โดยบุคคล/หน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกเป็นดีเด่นระดับประเทศของกรมส่งเสริมการเกษตรจะ
ได้ รั บ โล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ และเงิ น รางวั ล สามารถดาวน์ โ หลดคู่ มื อ ทางเว็ บ ไซด์ ก องการเจ้ า หน้ า ที่ หั ว ข้ อ
โครงการ/กิจกรรมคัดเลือกดีเด่น ประจําปี 2555 หรือ www.person.doae.go.th
โดยให้อําเภอแจ้งผลการพิจารณาระดับอําเภอ ทั้งรายชื่อและรูปเล่มผลงาน จํานวน 5 เล่ม ให้
จังหวัดทราบภายใน 30 เมษายน 2555
สําหรับโครงการประกวดสํานักงานน่าอยู่, เว็บไซด์สํานักงาน ได้ยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่ง
หลักเกณฑ์ให้แต่ละอําเภอในเดือนเมษายน 2555 และทางคณะกรรมการจะออกไปประกวดในเดือนพฤษภาคม
2555
/6.2 การจัด...
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6.2 การจัดหาพื้นที่รับน้ํานอง มอบกลุ่มยุทธศาสตร์เป็นหลักเนื่องจากเป็นนโยบายเร่งด่วนต้อง
ดําเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 10 เมษายน 2555 ซึ่งรัฐบาลมอบหมายให้ทุกจังหวัด ทั้งต้นน้ํา กลางน้ํา และ
ปลายน้ํา จัดหาพื้นที่รองรับน้ํา เพื่อบริหารจัดการมวลน้ําให้กระจายไปในทุกพื้นที่ เป็นไปอย่างสมดุลไม่สร้าง
ความเดือดร้อนให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่น้ําไหลผ่าน จังหวัดสระบุรีมี 3 อําเภอที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ อ.ดอนพุด, อ.หนองโดน, อ.บ้านหมอ พื้นที่ประมาณ 52,000 ไร่ ขอให้อําเภอวางแผนให้ทํางานให้เสร็จ
ภายในวันที่ 5 เมษายน 2555 ซึ่งจังหวัดต้องรายงานกระทรวงมหาดไทยภายในวันที่ 10 เมษายน 2555
เกณฑ์ที่จะขดเชยพื้นที่น้ํานองยังไม่มีประกาศออกมา ให้อาํ เภอเตรียมการดังนี้ ซึ่งทีมจังหวัดจะลงไปช่วยประสาน
ข้อมูลในพท.
1. จัดเตรียมแผนประชาคมและการเสนอความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ และ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชลประทาน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล และความต้องการช่วยเหลือของเกษตรกร ช่วง 3 เดือนที่น้ําเข้าไปเกษตรกรต้องการที่จะ
ทําอาชีพอะไร ต้องการอะไร
2. จําแนกข้อมูลเกษตรกรเป็นรายพืช ประเภทของเอกสารสิทธิ์ที่ดินพื้นที่ ทั้งใน และ
นอกเขตชลประทาน โดยใช้ข้อมูล ทบก. ทพศ. และข้อมูล กษ 02 ระดับหมู่บ้านเป็นข้อมูลประกอบ
3. บันทึกข้อมูลที่จําแนกแล้วตามข้อ 2 ลงในแบบฟอร์มรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบและ
รายละเอียดพื้นที่รับน้ํา
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 17.00 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวนฤมล พุกพิกุล)

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวิบูลย์ เจียมพันธ์)

