รายงานการประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน
ครั้งที่ 4/2552
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552
ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
ผูมาประชุม
1. นายสมศักดิ์ วรรณะ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ ประธาน
2. นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ
3. นายวรากร แกวพูลศรี
เกษตรอําเภอเมืองสระบุรี ชํานาญการ
4. นายมนัส โสตถิรัตนพันธุ เกษตรอําเภอแกงคอย ชํานาญการ
5. นายเติมศักดิ์ แกวมรกต
เกษตรอําเภอหนองแค ชํานาญการ
6. นายพงศ ภูขาว
เกษตรอําเภอบานหมอ ชํานาญการ
7. นางถาวร ภูขาว
เกษตรอําเภอหนองแซง ชํานาญการ
8. นายปรีชา สายแสง
เกษตรอําเภอเสาไห ชํานาญการ
9. นายยศพนธ ทัพพระจันทร เกษตรอําเภอพระพุทธบาท ชํานาญการ
10. นายไพฑูรย น้ําทิพย
เกษตรอําเภอวิหารแดง ชํานาญการ
11. นายเรวัตร ตันศิริ
แทนเกษตรอําเภอดอนพุด ชํานาญการ
12. นางพิลัยศรี สังขศร
เกษตรอําเภอหนองโดน ชํานาญการ
13. นางรัตดา คงสีไพร
เกษตรอําเภอมวกเหล็ก ชํานาญการ
14. นายชัยชุมพล คัมภีระ
เกษตรอําเภอวังมวง ชํานาญการ
15. นางศิริวรรณ พรรณสมัย แทนเกษตรอําเภอเฉลิมพระเกียรติ ฯ ชํานาญการ
16. นางสุจิตรา นาคลําภา นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ เลขานุการ
ผูไมมาประชุม 1. นายสงบ เจริญสุข นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ ลาปวย
ผูเขารวมประชุม 1. นายธํารงค พันธุตะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
2. นางลัดดา ทองจอย นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
3. นางวันทนัย แกวพูลศรี นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
4. นางสาววิลาวัณย สุขกลาง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฎิบัตกิ าร

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นายสมศักดิ์ วรรณะ หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ประธาน ไดกลาวเปดการประชุม
เกษตรอําเภอประจําเดือนเมษายน 2552 แจงวาไดทําหนาที่เปนประธานแทนเกษตรจังหวัดไดไปตางประเทศ
และไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตาง ๆ ในที่ประชุมสรุปได ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทปี่ ระชุมทราบ
1.1 เรื่องแจงจากการประชุมเขตฯ มีดังนี้
1.1.1 เกษตรหมูบาน ที่ไดจัดตั้งขึ้นมาแลวควรพิจารณาใหดึงเขามามีสวน
รวมในกิจกรรมตาง ๆ เรา เชน รวมจัดทํากิจกรรม/โครงการตาง ๆ
1.1.2 การประเมินคางานเพื่อปรับปรุงตําแหนงเกษตรอําเภอใหเปนระดับสูง
ป 2552 ในการกรอกขอมูลตองเขมงวดในการกรอกขอมูลใหดูมีมาตรฐาน ในวันที่ 24 เมษายน 2552 ที่ผาน
มาไดใหหัวหนาฝายยุทธศาสตรและเกษตรอําเภอตัวแทนแตละจังหวัด 9 จังหวัด ไปรวมกันพิจารณาขอมูลเชิง
เปรียบเทียบและขอมูลที่ควรพิจารณานํามากรอก พรอมไดคัดเลือกเกษตรอําเภอตัวแทนในเขต 1 เพื่อเปนผู
ประสานงานตรงกับกรมสงเสริมการเกษตร
1.1.3 ผลการติ ด ตามงานโครงการส ง เสริ ม การเกษตร ป 2552 ครั้ ง ที่ 1
ที่เกี่ยวของกับจังหวัดสระบุรี มีดังนี้
1.1.3.1 โครงการที่ ดํ า เนิ น การบางจั ง หวั ด และผลการดํ า เนิ น งาน
เปนไปตามแผนที่กําหนดไวมี โครงการสงเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทน (สบูดํา)
1.1.3.2 โครงการที่ดําเนินการทุกจังหวัด ผลการดําเนินงานไมเปนไป
ตามแผนที่กําหนดไวหรือยังไมไดวางแผนมี
- โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร ยังไมไดดําเนินการ
1. กิจกรรมการประเมินศักยภาพ
2. การรายงานระบบจัดเก็บขอมูลแหลงทองเที่ยว
1.1.4 โครงการสงเสริมและพัฒนากลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรและผูนํา ยัง
ไมดําเนินการ
1.1.5 โครงการสงเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทน (สบูดํา) จังหวัดที่ได
ดําเนินการจัดเวทีเกษตรกรเพื่อเตรียมความพรอมและวิเคราะหศักยภาพใหอําเภอที่ดําเนินการเสร็จแลวตามแผน
ที่กําหนดไว (ภายในเดือนเมษายน 2552) ขอใหสงหลักฐานเอกสารใบสําคัญมาที่จังหวัดเพื่อรวบรวมสงเขต 1
ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 ตอไป (กลุมละประมาณ 1,200 บาท)
วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2552 เขตจะจัดอบรมเกษตรกรของกลุมนั้น ๆ ที่
ศูนยวิศวกรรมชัยนาท

1.1.6 แนวทางการดําเนินงานโครงการสายใยรักแหงครอบครัว งบประมาณ
นี้ไดจากวัง จํานวน 60,000 บาท ที่กรมฯ ใหมาในการรับเสด็จใหจังหวัดพิจารณาออกแบบวาจะใชจายเปนเงิน
คาอะไรบางใหชัดเจน มิฉะนั้น ผูวาราชการจังหวัดจะนําไปจัดทําอาหารประกอบเลี้ยงทั้งหมด ซึ่งจะทําให
งบประมาณในดานบริหารงานไมมีใชจายหากจัดทํารายละเอียดไมชัดจน
1.2 เรื่องแจงจากประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
จังหวัดสระบุรี มีดังนี้
1.2.1 การจัดงานพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม
2552 ณ หอประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี (หลังเดิม) เวลา 08.09 น. ขาราชการพลเรือนพรอมกัน ณ
หอประชุม อบจ. หลังเดิม ขาราชการแตงกายชุดปกติขาวหรือเครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว
1.2.2 ขอความรวมมือเผยแพรและรณรงค “4 พฤษภาคม หยุดทําราย
ประเทศไทย ทุกฝายหยุดใชความรุนแรง” โดยเครือขายฯ จะรณรงคใหทุกฝายใชธงชาติเปนสัญลักษณรว ม โดย
จังหวัดจัดกิจกรรมในวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 เวลา 07.30 น. ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดสระบุรี ขาราชการ
พลเรือนแตงกายเครื่องแบบกากีคอพับ
1.2.3 โครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน ”
จังหวัดสระบุรี ในเดือนพฤษภาคม 2552 ไดกําหนดออกใหบริการฯ ในพื้นที่อําเภอหนองแซง ณ บริเวณวัด
หนองหอย หมูที่ 1 ตําบลหนองแซง อําเภอหนองแซง ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2552 ตั้งแตเวลา
08.30 น. เปนตนไป
1.2.4 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด กําหนดจัดงานสงเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในวันวิสาหบูชาจังหวัดสระบุรี ประจําป 2552 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2552 ณ วัดพระพุทธบาท
ราชวรมหาวิหาร อําเภอพระพุทธบาท เวลา 08.30 น. หัวหนาสวนราชการ ขาราชการ พรอมกัน ณ บริเวณ
วัดพระพุทธบาท
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
- รายงานการประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน ไดลงในเว็บไซตสํานักงานเกษตรจังหวัด
สระบุรีแลว มติที่ประชุม หากมีการแกไขใหแจงภายในเที่ยงของวันประชุมถาไมมีใหถือเปนการรับรอง
รายงานการประชุมฯ
- รับรองรายงานการประชุมเกษตรอําเภอ ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552
ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2551
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องแจงจากกลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต
นายธํารงค พันธุตะ แทนหัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ไดชี้แจง
ดังนี้

ลําดับที่
1
2
3
4
5

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

1. จังหวัดจะดําเนินการจัดอบรมเกษตรกร เรื่อง ระบบการผลิตตามาตรฐาน GAP
- พืชอื่น 300 คน
- ขาว 200 คน
รุนที่ 1 อําเภอที่อยูในเขตที่ 1 สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2552 ณ องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี (สนามกีฬาจังหวัด)
อําเภอ
พืชอื่น
ขาว
รวม
เมือง
40
14
54
แกงคอย
24
26
50
มวกเหล็ก
36
36
วังมวง
24
24
เฉลิมพระเกียรติ
8
13
21
รวม
132
53
185
รุนที่ 2 อําเภอที่อยูในเขตที่ 2 สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2552 ณ องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี (สนามกีฬาจังหวัด)
อําเภอ
พืชอื่น
ขาว
รวม
บานหมอ
32
14
46
หนองแค
40
26
66
หนองแซง
16
26
42
พระพุทธบาท
24
14
38
เสาไห
16
26
42
วิหารแดง
8
14
22
หนองโดน
16
14
30
ดอนพุด
16
13
29
รวม
168
147
315

2. อบรมเตรียมความพรอมเกษตรกรสูระบบรับรองมาตรฐาน GAP ป 2553 เกษตรกร
จํานวน 1,800 คน แบงตามเขตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เขตที่ 1
ครั้งที่
1

2

อําเภอ
เมือง
แกงคอย
เฉลิมพระเกียรติ
รวม 3 อําเภอ
มวกเหล็ก
วังมวง
รวม 2 อําเภอ

จํานวน
สถานที่
206 หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
172 (สนามกีฬาจังหวัด)
105
483
139 หองประชุมทีว่ าการอําเภอวังมวง
105
244

อําเภอ
บานหมอ
พระพุทธบาท
หนองโดน
ดอนพุด
เสาไห
รวม 5 อําเภอ

จํานวน
สถานที่
172 หองประชุมวัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
140
105
70
138
625

วัน เดือน ป
11 มิ.ย. 2552

อําเภอ
หนองแค
หนองแซง
วิหารแดง
รวม 3 อําเภอ

จํานวน
สถานที่
240 หองประชุมทีว่ าการอําเภอหนองแค
138
70
448

วัน เดือน ป
12 มิ.ย. 2552

เขตที่ 2
ครั้งที่
1

เขตที่ 2 (ตอ)
ครั้งที่
2

วัน เดือน ป
9 มิ.ย. 2552

10 มิ.ย. 2552

3. ขอใหประชาสัมพันธการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุมครอง
พันธุพืช
ซึ่งกรมวิชาการเกษตรไดประกาศใหชมรม กลุมเกษตรกร สมาคม สหกรณการเกษตร และบุคคลที่เกี่ยวของ
เสนอชื่อเพื่อดําเนินการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 (พ.ศ. 2552)
แทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิชดุ เดิม โดยขอรับแบบเสนอชือ่ ไดที่สํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตร
และสหกรณ ระหวางวันที่ 24 เมษายน 2552 ถึง วันที่ 25 พฤษภาคม 2552
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 เรื่องแจงจากกลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นางวันทนัย แกวพูลศรี แทนหัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ไดชี้แจง
มีดังนี้
1.งานพัฒนาองคกกรเกษตรกร/งานโครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ(ผูรับผิดชอบ
วันทนัย แกวพูลศรี)
1. การอบรมหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรคลื่นลูกใหม ป 2552 กรมสงเสริม
การเกษตร
ตั้งเปาใหจังหวัดสระบุรี จํานวน 25 ราย ขอใหอําเภอดําเนินการรับสมัครเกษตรกรคลื่นลูก
ใหม เพื่อเขารับการอบรม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รังสิต จังหวัดปทุมธานี กําหนดจัดอบรม รุนละ 4
วัน
2.จังหวัดกําหนดจัดอบรมการพัฒนาแหลงเรียนรูองคกรเกษตรกรดานเคหกิจเกษตร
จํานวน 2 รุน ๆ ละ 20 ราย ณ แหลงเรียนรูองคกรเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรพุแค
อําเภอเฉลิมพระเกียรติฯ
รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2552 บุคคลเปาหมาย ผูนํากลุมแมบาน
เกษตรกรอําเภอละ 2 คน
รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2552 บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ
หลักสูตรในการอบรม ประกอบดวย การบริหารงานกลุม สุขลักษณะในการทํางาน การจัดทําบัญชีรายรับรายจาย การฝกปฏิบัติการผลิตคุกกี้กระเจีย๊ บแดง
3.ขอใหอําเภอเมืองสระบุรี และอําเภอวิหารแดง ดําเนินการจัดเก็บขอมูลสมาชิก
โครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ เขาโปรแกรมคอมพิวเตอร สร. 01 ใหเสร็จเรียบรอย ภายในวันที่ 10
พฤษภาคม 2552 เพราะจังหวัดจะตองนําขอมูลเขาประชุมคณะกรรมการโครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ
ระดับจังหวัด ในเดือน พฤษภาคม 2552
2.งานวิสาหกิจชุมชน (ผูรับผิดชอบ นายบุญฤทธิ์ พานิชกุล นางพรรณาราย สงวน
สิน)
การดําเนินการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเขาสูแหลงทุน ใหสาํ นักงานเกษตรอําเภอรับ
สมัครเขารวมโครงการฯ สงสํานักงานเกษตรจังหวัด ทุกวันที่ 5 ของเดือนทุกเดือนเริ่มตั้งแต เดือนพฤษภาคม กันยายน 2552 ซึ่งจังหวัดจะสงหนังสือใหอําเภอทราบตอไป

3.งานภัยธรรมชาติและหนีส้ ินเกษตรกร (นายพิษณุ นิตยใหม)
3.1 การชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติ
- เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 กรมสงเสริมการเกษตร ไดแจงโอนเงินงบ
กลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจําเปนมาใหจังหวัดสระบุรี จํานวน 3,311,670 บาท เพื่อ
ชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยพิบตั ิ (ฝนทิ้งชวง) ของอําเภอวังมวง ตั้งแตวนั ที่ 10 มิถุนายน ถึง วันที่ 7
กรกฏาคม 2551 จํานวน 254 ราย จังหวัดไดกําหนดแผนการจายหนังสือสําคัญรับเงิน (กษ.04) ใหเกษตรกร
ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอําเภอวังมวง จึงขอใหเกษตรอําเภอวังมวง ได
แจงใหเกษตรกรที่ประสบภัยทุกคนทราบ เพื่อจะไดมาลงชื่อรับเงินโดยพรอมเพรียงกัน ธกส.อําเภอวังมวง จะ
โอนเงินสดเขาบัญชีเกษตรกร ไมเกินวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ขอใหอําเภอจัดเตรียมสถานที่และเครื่อขยาย
เสียงไวใหพรอมดวย
- การเตรียมความพรอมในการชายเหลือผูประสบภัยแลงดานการเกษตร หาก
มีเกษตรกร หรือผูนําชุมชนในพื้นที่มาแจงความเสียหายดานการเกษตรเกี่ยวกับภัยแลง และภัยธรรมชาติอื่นๆ
ในพื้นทีก่ ารเกษตร ขอใหอําเภอไดเรงตรวจสอบเบื้องตนเกี่ยวกับจํานวนพื้นที่ จํานวนเกษตรกร ที่ไดรับความ
เสียหาย และแจงใหสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีทราบโดยดวน เพือ่ เตรียมประสานการใหความชวยเหลือ
ตอไป
3.2 การเรงรัดสงคืนเงินโครงการที่ไดรับอนุมัติจากกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือ
เกษตรกร วันที่ 7 เมษายน 2552 แจงใหจังหวัดสระบุรี เรงรัดติดตามหนี้สินจากกลุม เกษตรกร จํานวน 8
กลุม ดังนี้
อําเภอแกงคอย
กลุมเกษตรกรทํานาเตาปูน
อําเภอเมืองสระบุรี กลุมทํานาหนองยาว กลุมทํานาหนองโน
อําเภอหนองแค
กลุมทํานาหนองแขม กลุมทํานาโคกตูม กลุมทํานา
โพนทอง
อําเภอวิหารแดง กลุมทํานาเจริญธรรม
ที่ยังมีหนี้สิน โครงการสนับสนุนสินเชื่อจัดหาปุยชวยเหลือเกษตรกร ป 2544 คางชําระอีกเปน
จํานวนมาก โดยใหจังหวัดและอําเภอไดเรงรัดติดตามใหกลุมตางๆ เหลานี้ มาชําระหนี้ โดยการทําหนังสือแจง
เตือนการชําระหนี้ถึงกลุมเกษตรกร และไปติดตอโดยตรงที่กลุม เพื่อใหมีการชําระหนี้อยางตอเนือ่ ง ปองกันมิ
ใหสัญญาขาดอายุความ และปองกันไมใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ บกพรองตอหนาทีฐ่ านละเวนการปฏิบัติหนาที่
จังหวัดจึงขอใหทุกอําเภอ ทีย่ ังมีกลุมเกษตรกรเปนหนี้ คชก. ไดเรงรัดติดตามการชําระหนี้ เปนประจําทุกเดือน
และรายงานความกาวหนาใหจังหวัดทราบดวย เพื่อประสานการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ

4.3 เรื่องแจงจากฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ
นางลัดดา ทองจอย แทนหัวหนาฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ ไดชแี้ จง
ดังนี้
แผนปฏิบตั ิงานประจําเดือน พฤษภาคม 2552
สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
กิจกรรม
สถานที่

วัน เดือน ป

25 พฤษภาคม 2552

สัมมนาเกษตรกรตนแบบ
จายหนังสือสําคัญรับเงิน (กษ.04) 254 ราย
อบรมแหลงเรียนรู รุน 1
อบรมระบบการผลิตตามคํารับรองGAP
DW สายที่1
DW สายที่ 2
อบรมแหลงเรียนรู รุน 2
อบรมระบบการผลิตตามคํารับรองGAP
1. นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร
2. ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด
นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร

26 พฤษภาคม 2552

นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร

27 พฤษภาคม 2552

นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร

28 พฤษภาคม 2552
29 พฤษภาคม 2552

ประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดประจําเดือน
ประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน

7 พฤษภาคม 2552
14 พฤษภาคม 2552
18-19 พฤษภาคม 2552
19-20 พฤษภาคม 2552
20 พฤษภาคม 2552
21 พฤษภาคม 2552
20-21 พฤษภาคม 2552
21-22 พฤษภาคม 2552
22 พฤษภาคม 2552

หองประชุม สนง.เกษตรจังหวัด
อําเภอวังมวง
กลุมแมบานฯพุแค อ.เฉลิมพระเกียรติฯ
หองประชุม อบจ.สระบุรี
อําเภอบานหมอ
ศูนยเรียนรู ต. ลําพญากลาง อ. มวกเหล็ก
กลุมแมบานฯพุแค อ.เฉลิมพระเกียรติฯ
หองประชุม อบจ.สระบุรี
อําเภอเมืองสระบุรี
หองประชุม สนง.เกษตรจังหวัด
อําเภอบานหมอ
อําเภอแกงคอย
อําเภอหนองแค
อําเภอหนองแซง
อําเภอวิหารแดง
อําเภอเสาไห
อําเภอพระพุทธบาท
อําเภอมวกเหล็ก
อําเภอหนองโดน
อําเภอดอนพุด
อําเภอวังมวง
อําเภอเฉลิมพระเกียรติฯ
หองประชุม สนง.เกษตรจังหวัด
หองประชุม สนง.เกษตรจังหวัด

ผูรับผิดชอบ
เรวัชณ
พิษณุ
วันทนัย
ธํารงค
ลัดดา
ลัดดา
วันทนัย
ธํารงค
ทีม 4
ลัดดา
ทีม 1
ทีม 2
ทีม 3
ทีม 4
ทีม 1
ทีม 2
ทีม 3
ทีม 4
ทีม 1
ทีม 2
ทีม 3
ทีม 4
สุจิตรา
สุจิตรา

มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 เรื่องแจงจากฝายบริหารทั่วไป
นางสุจติ รา นาคลําภา หัวหนาฝายบริหารทั่วไป ไดแจงเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ตอไป ดังนี้

4.4.1 การแตงตั้งโยกยายขาราชการ ในรอบเดือนที่ผานมา มีดังนี้
1. การแตงตั้งบรรจุขาราชการใหม
- กรมฯ ไดมีคําสั่งที่ 273/2552 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2552 แตงตั้งบรรจุใหนางสาววิลาวัลย
สุขกลาง ดํารงตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรระดับปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
ตั้งแตวันที่ 8 เมษายน 2552 ซึ่งจังหวัดไดพจิ ารณาใหไปชวยราชการที่อําเภอมวกเหล็กตอไป
2. การยายขาราชการ
- กรมฯ ไดมีคําสั่งที่ 326/2552 ลงวันที่ 9 เมษายน 2552 ยายขาราชการตําแหนงเกษตร
อําเภอในสวนสังกัดจังหวัดสระบุรี รวมจํานวน 2 ราย ตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม 2552 มีดังนี้
1. นายไพฑูรย น้ําทิพย ตําแหนง เกษตรอําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ยายไปดํารง
ตําแหนงเกษตรอําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
2. นางณภัทร ภูริผล ตําแหนง เกษตรอําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ ยายไปดํารง
ตําแหนงเกษตรอําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
3. การยืมตัวพนักงานราชการชวยราชการ
- จังหวัดสระบุรีไดมีคําสั่งที่ 628/2552 ลงวันที่ 27 เมษายน 2552 ใหพนักงานราชการ
ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชวยราชการในพื้นที่เขตจังหวัดสระบุรี รวมจํานวน 3 ราย ตั้งแตวันที่ 27
เมษายน 2552 ดังนี้
1. นางอุไรลักษณ ดวงฉวี จากอําเภอเมืองสระบุรีไปชวยราชการอําเภอวิหารแดง
2. นางสาวชุติมา ทาวคําศร จากอําเภอวังมวงไปชวยราชการอําเภอมวกเหล็ก
3. นางสาววราภรณ จรจรัญ จากอําเภอดอนพุดไปชวยราชการอําเภอวิหารแดง
4.4.2 การระบุตําแหนงและการเปลี่ยนบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ จากระบบซีเปนระบบจําแนก
ตําแหนงเปนประเภทตามลักษณะงาน ซึ่งกรมสงเสริมการเกษตรไดรับแจงจากสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อเปนแนวทาง
เดียวกัน จึงใหถือปฏิบัติการระบุตําแหนงและระดับตําแหนงในบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ดังนี้
1. ประเภทบริหารและประเภทอํานวยการ ใหระบุเฉพาะชื่อตําแหนงโดยใหใชชื่อตําแหนงในการ
บริหารงาน เชน ปลัดกระทรวง อธิบดี เกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ กรมฯ ใหถือเปนตําแหนงทางบริหารแตจัดอยู
ประเภทวิชาการ เปนตน
2. ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ใหระบุทั้งชื่อตําแหนงและระดับตําแหนงโดยใหใชชื่อ
ตําแหนงในสายงานและระบุระดับตําแหนงในสายงานตอทายชื่อตําแหนงโดยไมตองระบุคําวา “ระดับ” และใหพิมพ
ชื่อตําแหนงและระดับตําแหนงติดกันเชนนักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ เจาพนักงานธุรการ ชํานาญ
งาน เปนตน ตามมาตรา 10 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติ บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2552 กําหนดให
เจาหนาที่ของรัฐผูถือบัตรซึ่งไดเปลี่ยนตําแหนงใหมขอบัตรประจําตัวตามตําแหนงใหมภายใน 30 วัน นับแตวันเปลี่ยน
ตําแหนงแตการเปลี่ยนแปลงชื่อตําแหนง และระดับตําแหนงใหม ตามที่รัฐมีนโยบายปรับโครงสรางใหมทั้งระบบมิใช
เปนการเปลี่ยนแปลงตําแหนงเปนการเฉพาะราย ดังนั้น บัตรประจําตัวของขาราชการพลเรือนสามัญที่ระบุตําแหนงเดิม
ยังคงใชไดตอไปจนกวาจะหมดอายุ อยางไรก็ดีใหสวนราชการพิจารณาวาควรจะดําเนินการออกบัตรประจําตัวใหมใน
สังกัดใหคํานึงถึงความพรอมเหมาะสมรวมทั้งคาใชจายในสวนที่เกี่ยวของดวย รายละเอียดไดเวียนเปนหนังสือใหทราบ
แลว
4.4.3 สรุปขาวสาร ความเคลื่อนไหวการดําเนินการกิจกรรมของสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริม
การเกษตร จํากัด ในรอบเดือน มีดังนี้

4.5 เรื่องประชาสัมพันธ และขอความรวมมือ
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติ
- กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ไดชี้แจงใหทราบแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 การดําเนินการงานโครงการประจําป 2552
- กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ฝายยุทธศาสตร
และสารสนเทศ ไดแจงเพื่อทราบแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 การเบิกจายงบประมาณ
งบประมาณโครงการตาง ๆ ไดแจงใหอําเภอทราบเพื่อดําเนินการแลว ดังนั้นในการ
ควบคุมเรงรัดการเบิกจายใหอําเภอนําผลการเบิกจายมาแจงในที่ประชุมประจําเดือนเกษตรอําเภอทราบ ถาทํา
ไมไดตามแผน/กิจกรรม/โครงการ ใหมีการชี้แจงเพื่อเปนการติดตามผลในเดือนตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
5.4 การเรงรัดติดตามหนี้สินกลุมเกษตรกร กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ไดแจงเพื่อ
ทราบแลว และขอใหอําเภอติดตามเรงรัดตอไปดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
5.5 ระบบรายงาน ของเดือนนี้ไดแจกรายงานที่ใชวดั ผลและใหคะแนนตามระบบเพือ่ พิจารณา
ทบทวนรวมกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
5.6 ผลการติดตามนิเทศงาน สรุปดังนี้

5.7 ปญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน
- ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.15 น.

(ลงชื่อ) ....................................................... ผูจดรายงานการประชุม
(นางสุจติ รา นาคลําภา)
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป เลขานุการ

