รายงานการประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน
ครั้งที่ 5/2552
เมื่อวันที่ 29 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
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นายวิเชียร บุญประสิทธิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ประธาน ไดกลาวเปดการประชุมเกษตรอําเภอ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2552 และไดแนะนําตัวเกษตรอําเภอวิหารแดงที่ยายมาใหมใหที่ประชุมทราบ จากนั้น
ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตาง ๆ ในที่ประชุมสรุปได ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทปี่ ระชุมทราบ
เรื่องแจงจากการกรมฯ
- การสรรหาและคัดเลือกเปนเจาหนาที่สํารวจขอมูลทะเบียนเกษตรกร เปนนโยบายเรงดวน
จากกรมสงเสริมการเกษตร จังหวัดสระบุรีไดรับจํานวน 45 คน โดยคัดเลือกจากผูขึ้นทะเบียนบุคคลวางงานตาม
โครงการตนกลาอาชีพที่ยังไมอบรม และบุคคลทั่วไป ในอัตราคาตอบแทนจางเหมา จํานวน 4,800 บาทตอเดือน
เป น ระยะเวลา 3 เดือน ตั้ ง แตวัน ที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึง 30 กัน ยายน 2552 จึ งขอความรว มมือทางอํา เภอ
ประชาสัมพันธตอไป
- โครงการพั ฒ นาและฟ น ฟู อ าชี พ ของเกษตรกร ป 2552 กิ จ กรรม สั ม มนาเจ า หน า ที่
ผูรับผิด ชอบงานระดั บ จั ง หวัด เขต และสว นกลาง ในเรื่ อ งของหลัก การเหตุผลและแนวคิด ของโครงการ
วัตถุประสงค บุคคลเปาหมาย
- ขอประชาสัมพันธการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนนานาชาติเซนต
จอหน แมรี ไดรับ พระกรุณ าจากทู ลกระหมอ มหญิงอุบลรั ตนราชกัญญา สิ ริวั ฒ นาพรรณวดี เสด็จ เป นองค
ประธานเปดหอประชุม “Perter Samai Auditorium” และทอดพระเนตรการแสดงละครเพลง “The High School
Musical” ในวันที่ 8 มิถุนายน 2552 เวลา 18.00 น.
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
- รายงานการประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน ไดลงในเว็บไซตสํานักงานเกษตรจังหวัด
สระบุรีแลว มติที่ประชุม หากมีการแกไขใหแจงภายในเที่ยงของวันประชุมถาไมมีใหถือเปนการรับรอง
รายงานการประชุมฯ
- รับรองรายงานการประชุมเกษตรอําเภอ ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552
ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2551
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องแจงจากกลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต
นายธํารงค พันธุตะ แทนหัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ไดชี้แจง
ดังนี้
เรื่องแจงจากกลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต
งานสงเสริมการผลิตขาว
1. ผลการดําเนินงานออกใบรับรองเกษตรกรผูปลูกขาวนาปรัง 51/52
ขอมูลตัดยอดวันที่ 22 พฤษภาคม 2552
ที่
อําเภอ
เกษตรกร
พื้นที่
ผลผลิต
(ราย)
(ไร)
(ตัน)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เมืองสระบุรี
เฉลิมพระเกียรติ
แกงคอย
พระพุทธบาท
เสาไห
หนองแค
หนองแซง
วิหารแดง
บานหมอ
หนองโดน
ดอนพุด

รายงานลง
โปรแกรม (ราย)
27 พ.ค. 2552
327
264
69
59
508
174
428
107
270
613
2,819

327
10,829.5
8,857.87
264
8,034.7
6,246.16
68
2,656
2,232.5
155
5,207
4,289.73
526
17,703.45
8,761.5
481
24,676
20,457
428
16,382
13,749.9
117
5,102
4,222
273
14,864
12,232.7
613
30,073
24,738.01
442
23,979
19,250.87
3,694
159,506.65
125,038.22
* อําเภอทีย่ ังคียขอมูลไมครบคือ พระพุทธบาท , หนองแค , ดอนพุด
ปญหาในการดําเนินงานโครงการ
1. เกษตรกรเมือ่ นําขาวพันธุป ทุมธานี 1 ไปยังจุดรับจํานํา โรงสีไมรับจํานําเกิดขึน้ ที่อาํ เภอเสาไห
จังหวัดจะทําหนังสือแจงคณะกรรมการแกไขปญหาตอไป
2. เกษตรกรมีหนังสือรองเรียน ขอเปดจุดรับจํานํานอกโรงสี คือ กลุมเกษตรกรพัฒนาลุมน้ําปาสัก
อําเภอเมือง หนองแซง หนองแค จํานวน 369 ราย ขอใหโรงสีพืชสุวรรณ เปดจุดนอกโรงสีที่ทาชางศิริกุล
ไรซ ขณะนี้จงั หวัดใหตรวจสอบขอมูลเพื่อประกอบพิจารณาไดมหี นังสือแจงอําเภอขอใหชวยตรวจสอบขอมูล
ดวย
2. ผลการดําเนินงานโครงการศูนยขาวชุมชน
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- ขณะนี้ศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาวไดทยอยสงเมล็ดพันธุขาวใหตําบลแลวเมื่อไดรับแลวใหตรวจสอบ
ปริมาณคุณภาพ และแจกจายใหสมาชิกดําเนินการไดเลย ทั้งนี้ ขอใหกาํ หนดหลักเกณฑการดําเนินงานของศูนย
ใหชัดเจน
- จังหวัดไดโอนเงินงบประมาณโครงการศูนยขาวชุมชนใหอําเภอแลว ขอใหเรงขออนุมัติและรีบ
ดําเนินการจัดเวทีชุมชน พรอมทั้งทําแผนการปฏิบัติงานสงจังหวัดดวยตามแบบฟอรมในคูมือโครงการ
- โครงการพัฒนาระบบสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชาวนา (ไขขาว) จัดอบรม 5 ครั้ง
ๆ ละ 50 คน ขณะนี้จังหวัดยังไมไดรับโอนงบประมาณ เมื่อจังหวัดไดรบั โอนเงินแลวจะรีบโอนเงินใหอําเภอ
ตอไป
3. การขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ขาวเจกเชยเสาไห ขณะนีก้ รมทรัพยสินทางปญญาไดรับขึ้นทะเบียน
แลว (เพาะปลูกไดในเขตอําเภอเสาไห เมือง หนองแซง วิหารแดง หนองแค หนองโดน ดอนพุด ) ซึ่งจังหวัด
จะตองจัดทําคูม ือปฏิบัติงานสําหรับสมาชิก ผูขอใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร และแผนควบคุมตรวจสอบ เพื่อใหใช
ตราสัญลักษณ GI ได
4. ขอความรวมมือสํารวจขอมูลแหลงพันธมันสําปะหลังที่ไมมีการแพรระบาดของเพลี้ยแปง
จังหวัดไดมหี นังสือแจงใหอาํ เภอเมืองสระบุรี แกงคอย พระพุทธบาท วิหารแดง เสาไห มวกเหล็ก
วังมวง และเฉลิมพระเกียรติ ไดสํารวจแหลงพันธุมันสําปะหลังพันธุดที ี่ยังไมมีการแพรระบาดของเพลี้ยแปง
เพื่อเปนขอมูลแหลงพันธุมันสําปะหลังพันธุดีสําหรับเกษตรกรที่ตองการปลูกมันสําปะหลัง ตอไป
การดําเนินงานโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน ป 2552
1. การตรวจประเมินแปลงเบื้องตน ขณะนี้จังหวัดไดเรงรัดบันทึกขอมูล GAP -01 ลงในโปรแกรมเพื่อ
ออกรหัสแปลงและจะจัดสงใหอําเภอเพื่อประเมินแปลงเบื้องตนพรอมจัดสงแบบประเมินใหอําเภอดําเนินการ
อําเภอที่จัดสง GAP-01 ใหจังหวัด
1. พืชอื่น
อําเภอมวกเหล็ก
36 แปลง
อําเภอวังมวง
24 แปลง
อําเภอวิหารแดง
9 แปลง
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 8 แปลง
อําเภอเมืองสระบุรี
40 แปลง
อําเภอหนองแค
41 แปลง
อําเภอหนองโดน
16 แปลง
อําเภอดอนพุด
8 แปลง
อําเภอบานหมอ
16 แปลง

5
รวม 198 แปลง ยังขาดอยู 102 แปลง
อําเภอบานหมอ 16 แปลง
อําเภอแกงคอย 24 แปลง
อําเภอหนองแซง 16 แปลง
อําเภอพระพุทธบาท 24 แปลง
อําเภอเสาไห 16 แปลง
อําเภอดอนพุด 8 แปลง
2. ขาว
อําเภอหนองโดน 14 แปลง
อําเภอเสาไห 13 แปลง
อําเภอหนองแค 26 แปลง
อําเภอเมืองสระบุรี 14 แปลง
อําเภอพระพุทธบาท 14 แปลง
อําเภอวิหารแดง 13 แปลง
รวม 94 แปลง
ทั้งนี้ GAP-01 ขาวไดออกรหัสแปลงจัดสงใหอําเภอแลวและจัดสงใหศูนยวิจัยขาวคลองหลวงออก
ตรวจประเมินแลวและอําเภอดอนพุดจัดสง GAP-01 13 แปลง (ขอหารือขอเปลี่ยนเปนพันธุขาวเจกเชยได
หรือไมเพราะจะตองทําขาว GI ดวยซึ่งขาว GI ตองผานการตรวจรับรองตามระบบ GAP พืชดวยยังขาด
อําเภอที่ยังไมสง
อําเภอบานหมอ 14 แปลง
อําเภอแกงคอย 26 แปลง
อําเภอหนองแซง 26 แปลง
อําเภอเสาไห 13 แปลง
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 13 แปลง
2. การจัดอบรมเตรียมความพรอมเกษตรกรสูระบบการรับรองมาตรฐาน GAP ป 2552เกษตรกร
จํานวน 1,800 คน ดังนี้
ครั้งที่
อําเภอ
จํานวน
สถานที่
วัน เดือน ป
1 (เขต1) มวกเหล็ก
139
หองประชุมทีว่ า
10 มิถุนายน 2552
วังมวง
105
การอําเภอวังมวง
รวม 244 คน
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ครั้งที่
2 (เขต 2)

อําเภอ
บานหมอ
พระพุทธบาท
หนองโดน
ดอนพุด

3 (เขต 3)

หนองแค
วิหารแดง

4 (เขต 1)

เมืองสระบุรี
แกงคอย
เฉลิมพระเกียรติ

5 (เขต 2)

หนองแซง
เสาไห

หมายเหตุ
-

จํานวน
172
140
105
70
รวม 487 คน
240
70
รวม 310 คน
206
172
105
รวม 483 คน
138
138
รวม 276 คน

สถานที่
โรงเรียนอนุบาล
พระพุทธบาท

วัน เดือน ป
11 มิถุนายน 2552

หองประชุมทีว่ า
12 มิถุนายน 2552
การอําเภอหนองแค
หองประชุม
18 มิถุนายน 2552
องคการบริหาร
สวนจังหวัดสระบุรี
หองประชุมทีว่ า
การอําเภอหนอง
แซง

19 มิถุนายน 2552

การจัดการในเรื่องของการจัดอบรมในวงเงินงบประมาณ 100 บาท /คน
จัดเปนคาอาหารสําหรับเกษตรกรและเครือ่ งดื่ม 50 บาท
คาจัดการนําเกษตรกรเขารับการอบรมหรือคาพาหนะ 40 บาท
คาจัดการสถานที่อบรม ปาย คาจัดสถานที่ คาของฝากประธานหัวละ 10 บาท

มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 เรื่องแจงจากกลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นางวันทนัย แกวพูลศรี แทนหัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ไดชี้แจงมีดังนี้
1.งานพัฒนาองคกรเกษตรกร/งานโครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ(ผูรับผิดชอบ
วันทนัย แกวพูลศรี)
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.3 เรื่องแจงจากฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ
นายธีระศักดิ์ ขุนเงิน หัวหนาฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ ไดชี้แจง ดังนี้
1. การติดตามนิเทศงานเดือนมิถุนายน 2552 มีกําหนดการดังนี้
วันที่ 22 มิถุนายน 2552
อําเภอแกงคอย
คณะที่ 1
อําเภอหนองแค
คณะที่ 2
อําเภอเมืองสระบุรี
คณะที่ 3
อําเภอบานหมอ
คณะที่ 4
วันที่ 23 มิถุนายน 2552
อําเภอเสาไห
คณะที่ 1
อําเภอพระพุทธบาท คณะที่ 2
อําเภอหนองแซง
คณะที่ 3
อําเภอวิหารแดง
คณะที่ 4
วันที่ 24 มิถุนายน 2552
อําเภอดอนพุด
คณะที่ 1
อําเภอวังมวง
คณะที่ 2
อําเภอมวกเหล็ก
คณะที่ 3
อําเภอหนองโดน
คณะที่ 4
วันที่ 25 มิถุนายน 2552
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ คณะที่ 3
2. การติดตามนิเทศงานของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 27
พฤษภาคม 2552 มีประเด็นที่ฝากใหดําเนินการ ดังนี้
2.1 สํานักงานเกษตรอําเภอควรจัดทําแผนผังขั้นตอนของการขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
เพื่อเปนการสรางความรูความเขาใจแกเจาหนาที่และเกษตรกร ผูที่มาติดตอขอรับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
2.2 กลุ ม เกษตรกรที่ ทํา การผลิต พืช ตามระบบ GAP ควรจะดํ า เนิน การในลั ก ษณะให เ ป น
รูปธรรมและมีการดําเนินการที่ตอเนื่อง
3. แผนปฏิบัติงานประจําเดือนมิถุนายน 2552 ตามสิ่งที่แนบมาพรอมนี้
4. การประกวดศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีฯ (คุณสุพจนชี้แจงเพิ่มเติมรายละเอียด)
5. การดําเนินการประกวดคัดเลือกบุคคลและองคกรหรือสถาบันดีเดนประจําป 2552 ของกรมสงเสริม
การเกษตร ตามโครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตและขวัญกําลังใจบุคคลกรในองคกร (คุณสุพจนชี้แจงเพิ่มเติม
รายละเอียด)
6. การจัดเก็บขอมูลภาวการณผลิตพืชรายเดือนและการจัดทําขอมูลเอกภาพ (คุณบรรจงศิลปชี้แจง
เพิ่มเติมรายละเอียด)
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แผนปฏิบตั ิงานประจําเดือน มิถุนายน 2552
สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
วัน เดือน ป

กิจกรรม

1. ประชุมคณะกรรมการสภายุวฯ ระดับจังหวัด
2. ประชุมความรวมมือในการพัฒนาฝมือแรงงาน
9 มิถุนายน 2552 ประชุมเวทีเครือขายผูนํากลุมอาชีพ
10 มิถุนายน 2552 1. ประกวดศูนยบริการและถายทอดฯ
2. อบรมเตรียมความพรอมเกษตรกรฯ อ.มวกเหล็ก /วังมวง
11 มิถุนายน 2552 1. ประกวดศูนยบริการและถายทอดฯ
2. อบรมเตรียมความพรอมเกษตรกรฯ อ.บานหมอ /พระพุทธบาท/
หนองโดน/ ดอนพุด
3. ประชุมวิชาการคณะกรรมการกลุมแมบานฯระดับจังหวัดครั้งที่ 3/52
12 มิถุนายน 2552 1. อบรมเตรียมความพรอมเกษตรกรฯ อ.หนองแค /วิหารแดง
2. ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด (อกษจ.)
15-17 มิถุนายน 52 สัมมนา (RW) หัวหนาฝาย/กลุม
18 มิถุนายน 2552 1. ประกวดศูนยบริการและถายทอดฯ
2. อบรมเตรียมความพรอมเกษตรกรฯ อ.เมืองสระบุรี / แกงคอย/
เฉลิมพระเกียรติฯ
19 มิถุนายน 2552 1. ประกวดศูนยบริการและถายทอดฯ
2. อบรมเตรียมความพรอมเกษตรกรฯ อ.หนองแซง / เสาไห
22 มิถุนายน 2552 นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร
3 มิถุนายน 2552

23 มิถุนายน 2552

นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร

24 มิถุนายน 2552

นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร

25 มิถุนายน 2552
26 มิถุนายน 2552

นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร
1. ประกวดศูนยบริการและถายทอดฯ

สถานที่
ต.ซับสนุน อ.มวกเหล็ก
หองประชุมสนง.เกษตรจังหวัด
หองประชุมสนง.เกษตรจังหวัด
อ. เสาไห / อ. หนองแซง
หอประชุมอําเภอวังมวง
อ. บานหมอ / อ.ดอนพุด
ร.ร. อนุบาลพระพุทธบาท
อ. พระพุทธบาท
อ. วิหารแดง
หอประชุมอําเภอหนองแค
หองประชุมสนง.เกษตรจังหวัด
อ. มวกเหล็ก
อ. พระพุทธบาท / หนองโดน
หอประชุม อบจ.สระบุรี
(สนามกีฬาจังหวัด)
อ.เมือง / เฉลิมพระเกียรติฯ
หอประชุมอําเภอหนองแซง
อําเภอแกงคอย
อําเภอหนองแค
อําเภอเมืองสระบุรี
อําเภอบานหมอ
อําเภอเสาไห
อําเภอพระพุทธบาท
อําเภอหนองแซง
อําเภอวิหารแดง
อําเภอดอนพุด
อําเภอวังมวง
อําเภอมวกเหล็ก
อําเภอหนองโดน
อําเภอเฉลิมพระเกียรติฯ
อ. หนองแค

ผูรับผิดชอบ

วันทนัย
วันทนัย
วันทนัย
สุพจน
ธํารงค
สุพจน
ธํารงค
วันทนัย
ธํารงค
ลัดดา
สสข. 1
สุพจน
ธํารงค
สุพจน
ธํารงค
ทีม 1
ทีม 2
ทีม 3
ทีม 4
ทีม 1
ทีม 2
ทีม 3
ทีม 4
ทีม 1
ทีม 2
ทีม 3
ทีม 4
ทีม 3
สุพจน
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29 มิถุนายน 2552
30 มิถุนายน 2552

2. สัมมนาฯประธานศูนยขาว
ประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดประจําเดือน
ประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน

หอประชุมอบจ.สระบุรี (หลังเกา)
หองประชุม สนง.เกษตรจังหวัด
หองประชุม สนง.เกษตรจังหวัด

เรวัชณ
สุจิตรา
สุจิตรา

มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 เรื่องแจงจากฝายบริหารทั่วไป
นางสุจิตรา นาคลําภา หัวหนาฝายบริหารทั่วไป ไดแจงเพื่อทราบและถือปฏิบัติตอไป มีดังนี้
4.4.1 การแตงตั้งโยกยายขาราชการ ในรอบเดือนที่ผานมา มีดังนี้
1. การบรรจุและแตงตั้งขาราชการใหม
- กรมฯ ไดมีคําสั่งที่ 385/2552 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ใหบรรจุและแตงตั้งผูสอบ
แขงขันไดเปนขาราชการ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ในสวนสังกัดจังหวัดสระบุรี
รวมจํานวน 2 ราย ตั้งแตวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 เปนตนไป ไดแก
1. นางสาวคะนึงนิจ สรอยสังวาลย ปฏิบัติงานที่สํานักงานเกษตรอําเภอวิหารแดง
2. นายธีรพล เปลงสันเทียะ ปฏิบัติงานที่สํานักงานเกษตรอําเภอมวกเหล็ก และไดขอ
ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 เปนตนไป เนื่องจากไดบรรจุงานในที่แหงใหม
- กรมฯ ไดมีคําสั่งที่ 418/2552 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 ใหบรรจุและแตงตั้งผูสอบ
แขงขันไดเปนขาราชการใหนางสาวสุมาลี นามพันดุง ดํารงตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝายบริหาร
ทั่วไป เกษตรจังหวัดสระบุรี ตั้งแตวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 เปนตน
2. พนักงานราชการลาออกจากราชการ
- ดวยสํานักงานเกษตรอําเภอไดสงใบลาออกของพนักงานราชการ ขออนุญาต
ลาออกจากราชการเนื่องจากไดบรรจุงานในที่แหงใหม ซึ่งจังหวัดไดสงใบลาใหเขตฯ พิจารณาออกคําสั่งฯ และ
ดําเนินการตอไป รวมจํานวน 2 ราย ไดแก
1. นายโกสินทร แสงสวงค ปฎิบัติงานที่สํานักงานเกษตรอําเภอหนองแค
2. นางอุไรลักษณ ดวงฉวี ปฎิบัติงานที่สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสระบุรี
4.4.2 มาตรการและแนวทางการเรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 เพิ่มเติม จังหวัดไดแจงวาคณะรัฐมนตรีไดประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 มีสาระสําคัญ
ดังนี้
1. ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเรงรัดหนวยงานในสังกัดเบิกจายงบประมาณภาครัฐใหเปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยไดรับความเห็นของสํานักงานงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติไปพิจารณาดําเนินการดวย
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2. ใหสวนราชการพิจารณาปรับแผนการฝกอบรมและการประชุมสัมมนาใหแลวเสร็จ
ภายในเดือนมิถุนายน 2552 โดยใหผานความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจาสังกัดตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
3. ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ใหสํานัก
งบประมาณพิจารณาระงับการจัดสรรงบประมาณการศึกษาดูงานในตางประเทศ สวนการจัดประชุมอบรมสัมมนา
ในประเทศสมควรใหดําเนินการในตางจังหวัดอยางเหมาะสม และกรมสงเสริมการเกษตรใหดําเนินการโดยถือ
ปฏิบัติ ดังนี้
3.1 จัดฝกอบรมและประชุมสัมมนาใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2552
3.2 ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน/ทําสัญญา รายจายลงทุนรายการในระบบ GFMIS
ใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2552 หากไมสามารถดําเนินการไดจะปรับลดงบประมาณรายการดังกลาวและ
เบิกจายเงินใหเสร็จภายในเดือนกันยายน 2552
4.4.3 การกราบบังคมทูลเชิญฯ กราบทูลเชิญเสด็จฯ และการขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาในเรื่องตาง ๆ ดวยสํานักงานจังหวัดไดรับแจงจากสํานักราชเลขาธิการ ไดรับเรื่องรองเรียนวามี
การแอบอางวาสามารถดําเนินการหรืออํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จ กราบทูลเชิญเสด็จ
ฯ และการขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาในเรื่องตาง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
พระบรมวงศานุวงศโดยมีการเรียกรองเงินคาตอบแทนในการดําเนินการและอางวาสามารถติดตอกับกองงานใน
พระองคไดทุกพระองค รวมทั้งการประสานงานพระราชพิธีตาง ๆ ดวย อันเปนการเสื่อมเสียพระเกียรติยศเปนอยาง
ยิ่งและสรางความเดือดรอนสับสนใหแกประชาชนดวย ซึ่งในแนวทางปฎิบัติจักตองมีหนังสือถึงราชเลขาธิการหรือ
ราชเลขานุการของทุกพระองค โดยไมมีคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น และไมตองดําเนินการผานบุคคลหรือกลุมบุคคลอื่น
ใด ทั้งนี้ หากมีขอสงสัยประการใดสามารถติดตอสอบถามสํานักเลขาธิการไดโดยตรงตามหมายเลขโทรศัพท ดังนี้
4.4.4 สรุปขาวสาร ความเคลื่อนไหวการดําเนินการกิจกรรมของสหกรณออมทรัพยกรม
สงเสริมการเกษตร จํากัด ในรอบเดือน มีดังนี้
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติ
- กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ไดชี้แจงใหทราบแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 การดําเนินการงานโครงการประจําป 2552
- กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ฝายยุทธศาสตร
และสารสนเทศ ไดแจงเพื่อทราบแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 การเบิกจายงบประมาณ
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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

