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ผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่มี
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมเกษตรอําเภอ
ประจําเดือน พฤษภาคม 2555 และได้ดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระต่างๆ ในที่ประชุมสรุปได้ ดังนี้
เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1
1.1 เรื่อง แนะนําข้าราชการใหม่ (ถ้ามี)
- ไม่มี
1.2 เรื่อง จากการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ จังหวัดสระบุรี มีดังนี้
1) หัวหน้าราชการส่วนที่ย้ายมาใหม่ มี 3 ท่าน คือ นางทิพย์สินี ติยะวัตต์ เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดสระบุรี, นายสุวิท สมสุข ที่ดินจังหวัดสระบุรี, นายภาสกร บุญรัตน์ นายอําเภอแก่งคอย
2) ให้ข้าราชการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาให้ราษฎร หากเกิดปัญหาเร่งด่วนแม้จะเป็นวันหยุดราชการ
3) เชิญร่วมทําบุญและแต่งกายชุดขาวในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชา งานพุทธชยันตี (ชัยชนะที่สูงสุด
ของพระพุทธเจ้า) ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2555
4) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ท่านเกษตรอําเภอช่วยเร่งรัดเจ้าหน้าที่ดําเนินงานการเบิกจ่าย
5) จั งหวัดจะทําเสื้อสั ญ ลั ก ษณ์ สระบุรี (ดอกเข้า พรรษา) จําหน่ าย ขอความร่ วมมื อซื้อ ใส่ เป็ น
สัญลักษณ์จังหวัดสระบุรี
6) ยาเสพติด องค์กรเครือข่าย เกษตรหมู่บ้าน อาสาสมัครเกษตร ให้ช่วยเป็นหูเป็นตา แจ้งเบาะแส
เพราะยาเสพติดมีผลต่อทุกคน ทุกชุมขน
1.3 เรื่อง จากการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าหน่วยงานสังกัดสสข. 1 จังหวัดชัยนาท มีดังนี้
- (สสข.1ชัยนาท ยังไม่มีการประชุม)
หัวข้อจากการประชุมเกษตรจังหวัดเพิ่มประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 21 -23 พ.ค. 2555 ณ จ.สุพรรณบุรี
1) การขึ้นสู่ตําแหน่ง คําสั่งเกษตรอําเภอ 33 ตําแหน่ง ไม่มีการซื้อขายตําแหน่ง
2) การเรียนนสอ. ปี 2555 อบรมทั้งหมด 120 คน จังหวัดสระบุรีได้ 3 คน
3) การอบรมนบก. จะเปิดอีก 2 รุ่น ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในอําเภอทราบต่อไป
4) การตั้งกลุ่มอารักขาพืช หัวหน้ากลุ่มจะปรับเป็นระดับ 8 อีก 30 จังหวัด ตามเกษตรจังหวัด
5) การพิจารณาเกษตรอําเภอ ระดับ 8 ปี 255 จะเพิ่ม 150 คน ต้องยุบตําแหน่งเกษตรตําบล 78
ตําแหน่ง
6) การประกวดแข่งขัน สนง.กษจ.ดีเด่นระดับประเทศรางวัล 500,000 บาท สนง.กษจ.ดีเด่น
ระดับเขตรางวัล 300,000 บาท
7) ให้เพิ่มผลผลิตข้าวให้ได้ 2 ตัน/ไร่ ปี 2555 มี 12 จังหวัดที่ร่วมโครงการ จังหวัดสระบุรีจะร่วม
ปี 2556
8) การพัฒนาสํานักงานให้ดี ดูตัวอย่างจากจังหวัดสุพรรณบุรี แล้วกลับมาพัฒนาสนง.ของตนให้
สะอาดน่าอยู่ ทั้งสํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตรอําเภอ
9) การสื่อสาร, การให้บริการ ขอความร่วมมือเปิดโทรศัพท์มือถือตลอดเวลา การให้บริการเกษตรกร
ให้พูดจาสุภาพ
/10) การจ้าง...
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10) การจ้ างพนั กงานราชการให้จ้างต่ อเนื่อง เงิ นเดือ นไม่ต้องเริ่ม ใหม่ แต่ ใ ห้มีการประเมินที่ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้าเกษตรอําเภอไม่รับรองก็จะไม่ได้ทํางานต่อ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี

มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3
มติที่ประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ

4.1 เรื่องแจ้งจากฝ่ายบริหารทั่วไป
4.1.1 การบรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนตําแหน่ง
1) คําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 385/2555 ลงวันที่ 3 พ.ค. 2555 เรื่องย้ายข้าราชการ
จํานวน 2 ราย คือ
1 นายธํารงค์ พันธุตะ ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ย้าย
ไปปฏิบัติราชการที่สํานักงานเกษตรอําเภอหนองแซง จ.สระบุรี
2 นายโกสินทร์ แสงสวงค์ ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สํานักงานเกษตรอําเภอหนองแซง ย้ายมาปฏิบัติราชการกลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 3
พ.ค. 2555
2) คําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 386/2555 ลงวันที่ 3 พ.ค. 2555 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการโดย
ตัดโอนตําแหน่ง เพื่อจัดตั้งกลุ่มอารักขาพืช จํานวน 2 ราย คือ
1 นายธํารงค์ พันธุตะ ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
สํานักงานเกษตรอําเภอหนองแซง จ.สระบุรี
2 นายธวัช ปานศรีทอง ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
สํานักงานเกษตรอําเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
3) คําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 387/2555 ลงวันที่ 4 พ.ค. 2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
จํานวน 2 ราย คือ
1 นางวงเดือน มณี ตําแหน่ง เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ)
สํานักงานเกษตรอําเภอหนองแค จ.สระบุรี ขึ้นดํารงตําแหน่ง
เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
/ 2 นายพงศ์...
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2 นายพงศ์ ภู่ขาว

ตําแหน่ง เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ)
สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านหมอ จ.สระบุรี ขึ้นดํารงตําแหน่ง
เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
4) คํ า สั่ง กรมส่ง เสริ ม การเกษตรที่ 388/2555 ลงวั น ที่ 4 พ.ค. 2555 เรื่ อ งย้ า ยข้ า ราชการ
คือ นายเติมศักดิ์ แก้วมรกต ตําแหน่ง เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ) สํานักงาน
เกษตรอําเภอหนองแค จ.สระบุรี ย้ายมาดํารงตําแหน่ง เกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญ
การ) สํานักงานเกษตรอําเภอดอนพุด จ.สระบุรี
5) คํ า สั่ งกรมส่ ง เสริ ม การเกษตรที่ 439/2555 ลงวั นที่ 24 พ.ค. 2555 เรื่อ งให้ ข้าราชการ
ทําหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช คือ นายธํารงค์ พันธุตะ ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
กลุ่มอารักขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
4.1.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ
1) งานโครงการ เบิกจ่ายตามปกติ เมื่อเรื่องมาถึงจังหวัด ไม่ได้กําหนดวันที่ส่ง เมื่อดําเนินการเสร็จให้
ส่งมาเบิกได้ทันที ขณะนี้การเบิกเงินงบประมาณคิดเป็นร้อย 40 ของงบประมาณทั้งหมด
2) งบปกติ ได้แก่ ค่าใช้สอย, ค่าสาธารณูปโภค, เงินสวัสดิการต่างๆ, ค่าเบี้ยเลี้ยง, อินเตอร์เน็ต,
เงินเดือนพนักงานราชการ ให้ลงรับที่จังหวัดภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน หลังจากนั้นตัดเป็นเดือนหน้า แต่ถ้า
ตรวจพบข้อผิดพลาด จังหวัดส่งกลับไปแก้ไขและภายใน 3 ต้องส่งคืนจังหวัด และเงินจะออกให้ภายในวันที่ 16
ของเดือน
4.1.3 งานการเจ้าหน้าที่
1) คําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 395/2555 ลงวันที่ 4 พ.ค. 2555 เรื่องให้ข้าราชการได้รับ
เงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ สังกัดสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จํานวน 28 ราย และจังหวัดได้แจ้งชื่อเพิ่มอีก
2 ราย คือ นางปรานี จันทร์ทา และนางมะลิวรรณ์ คํามะนาง
2) คําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 404, 405, 406/2555 ลงวันที่ 14 พ.ค. 2555 เรื่องปรับ
อัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ สังกัดสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จํานวน 29 ราย จังหวัดได้ทําหนังสือ
แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว ในส่วนตกเบิก เดือนม.ค. – พ.ค. 2555 จังหวัดจะเป็นผู้ดําเนินการและให้อําเภอวาง
เงินเดือนตามคําสั่งใหม่ตั้งแต่เดือนมิ.ย. 2555
สําหรับเงินเดือนข้าราชการ อยู่ในระหว่างการกลั่นกรองของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
3) เรื่องการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับอําเภอ
ประจําปี 2555 (นสอ.) จังหวัดสระบุรีสอบผ่านจํานวน 3 ราย คือ
1 นางประภาพร บรรจง ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน สนง.กษอ.มวกเหล็ก
2 นายวรวิทย์ สว่างทุกข์ ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ สนง.กษอ.วังม่วง
3 นายวุฒิเวช อักขราสา ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ สนง.กษอ.หนองแซง
ซึ่งจะเข้ารับการอบรมตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2555 ณ สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก
4) คําสั่งสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จ.ชัยนาท ที่ 56/2555 ลงวันที่ 28 พ.ค.
2555 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากราชการ จํานวน 1 ราย คือ น.ส.ฐยิกา วงษ์ศรีสุข ตําแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ สํานักงานเกษตรอําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2555 และจังหวัดได้
ดําเนินการเรียกคนถัดไปให้มารายงานตัวในต้นเดือน มิ.ย. 2555 คือ นางสาวนิศารัตน์ จันทร์ฉนวน
/4.1.4 การ...
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4.1.4 การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับ
สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี มีเจ้าหน้าที่ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จะเลื่อน
ระดับเป็นชํานาญการ จํานวน 3 ราย คือ
1 นางสาวน้ําทิพย์ มณีฉาย
สํานักงานเกษตรอําเภอหนองแค
2 นางปรานี จันทร์ทา
สํานักงานเกษตรอําเภอพระพุทธบาท
3 นายวิสูตร สว่างอุระ
สํานักงานเกษตรอําเภอวิหารแดง
และตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทําเลื่อนระดับเป็นเจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
จํานวน 2 ราย คือ
1 นางรัตนาภรณ์ ปัญญาเหลือ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสระบุรี
2 นางมะลิวรรณ์ คํามะนาง
สํานักงานเกษตรอําเภอหนองแค
4.1.5 งานพัสดุ/ครุภัณฑ์/ยานพาหนะ
ยานพาหนะอยู่ระหว่างการซ่อมแซมเพื่อรักษาสภาพเครื่องยนต์
4.1.6 เรื่องอื่นๆ แจ้งเพื่อทราบของฝ่ายบริหาร
ด้วยได้รับแจ้งจากสํานักงานจังหวัด เรื่อง การรณรงค์แต่งกายชุดขาว ในห้วงเทศกาลวันวิสาขบูชา
ด้วยมหาเถรสมาคม มีมติเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2553 ให้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาปี 2555 เป็นพิเศษ
และมี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 10 ม.ค. 2555 ให้ ใ ช้ ชื่ อ ว่ า “งานฉลองพุ ท ธชยั น ตี 2,600 ปี แห่ ง การตรั ส รู้ ข อง
พระพุทธเจ้า” ดังนั้นจึงขอเชิญชวนท่านและบุคลากรในสังกัดแต่งกายชุดขาว ในระหว่างวันที่ 29 พ.ค.– 4 มิ.ย.
2555 และจังหวัดสระบุรีได้กําหนดจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2555
เวลา 06.30 น. และสวดมนต์เย็นระหว่างวันที่ 29 พ.ค.– 4 มิ.ย. 2555 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสิริธรรมมุนี อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 เรื่องแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
- บริษัทปตท.จํากัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรร่วมจิตและฝ่ายเลขานุการ “การประกวดการพัฒนา และรณรงค์
การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” แจ้งให้ประชาสัมพันธ์ว่ามูลนิธิชัยพัฒนาสํานักงานกปร.กรมพัฒนา
ที่ ดิ น และบริ ษั ท ปตท.จํ า กั ด (มหาชน) ได้ จั ด การประกวดการพั ฒ นาและรณรงค์ ก ารใช้ ห ญ้ า แฝก อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ ครั้งที่ 7 ในปี 2555 โดยเชิญชวนให้ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด จํานวน 2 ประเภท
ได้แก่
1. ประเภทการปลูกและส่งเสริมการปลูก เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2555
2. ประเภทผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 15 สิงหาคม 2555

/4.2.1 งาน...
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4.2.1 งานป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
1) สถานการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
ให้อําเภอสํารวจและรายงานทุกสัปดาห์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)
2) การช่วยเหลือสารเคมีไทอะมิโทแซมและเชื้อราบิวเวอร์เรีย เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติเพลี้ย
กระโดดสี้น้ําตาลระบาด กระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบมายังจังหวัดแล้วแต่เนื่องจากเกษตรกรได้เก็บเกี่ยว
ข้าวเกือบหมดพื้นที่ จึงหมดความจําเป็น อําเภอแต่ละอําเภอได้สํารวจพื้นที่และขอยกเลิกการช่วยเหลือมายัง
จังหวัด ซึ่งสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดขอยกเลิกการช่วยเหลือสารเคมีและเชื้อรา
บิวเวอร์เรียแล้ว ส่วนกรณีเสียหายสิ้นเชิง อําเภอได้เสนอขอความช่วยเหลือเป็นเงินสด
3) การป้องกันกําจัดเพลี้ยแป้งมันสําปะหลัง จังหวัดได้ยืนยันพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังและพื้นที่ที่
ต้องการใช้สารเคมีแช่ท่อนพันธุ์มันสําปะหลังก่อนปลูก ให้กรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อที่กสก.จะได้จัดส่งสารเคมีให้
แต่ละอําเภอที่แจ้งยืนยันพื้นที่ต่อไป
4.2.2 โครงการปรับระบบการปลูกข้าว(พืชหลังนา) ขณะนี้อําเภอได้เริ่มดําเนินการจัดอบรมแล้ว สําหรับ
อําเภอที่ยังไม่ดําเนินการขอให้รีบจัดอบรมเกษตรกร
4.2.3 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน (GAP) จังหวัดได้จัดทําแผน
ประกอบการขอ GAP เสร็จแล้ว ขอให้แต่ละอําเภอเร่งจัดอบรมเกษตรกร และให้เกษตรกรเขียนแบบ GAP-01
แล้วรีบส่งจังหวัดเพื่ออกรหัสแปลง และเมื่อเกษตรกรเพาะปลูกแล้วให้ติดตามให้คําแนะนําและตรวจประเมิน
แปลงเบื้องต้นด้วย
4.2.4 การประกวดชาวนาดีเด่นและศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2555 ขอให้อําเภอเร่งคัดเลือกและแจ้งจังหวัดด่วน
รายละเอียดตามตาราง (อําเภอใดที่ไม่ส่งประกวดขอให้แจ้งยืนยันว่าไม่ส่ง)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
.

คัดเลือกชาวนาดีเด่น และศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2555 (กําหนดให้อําเภอแจ้ง 21 พ.ค. 2555)
อําเภอ
ชาวนาดีเด่น
ศูนย์ขา้ วชุมชน
ต.ห้วยขมิ้น
นายร่ม วรรณประเสริฐ
หนองแค
ต.หนองยาว
ไม่ส่ง
เมืองสระบุรี
ไม่ส่ง
”
บ้านหมอ
”
”
แก่งคอย
”
”
พระพุทธบาท
”
”
วิหารแดง
”
”
ดอนพุด
”
”
เฉลิมพระเกียรติฯ
”
”
หนองโดน
”
”
หนองแซง
”
นายมังกร ศรีวงศ์จรรยา
เสาไห้

/4.2.5...
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4.2.5 งานพืชฤดูแล้ง ข้อมูลตามตารางสรุป

4.2.6 งานโครงการพระราชดําริ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมันสําปะหลัง, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําป่าสัก ดําเนิน
ตามแผนปฏิบัติงาน และได้ส่งมาเบิกจ่ายแล้ว
4.2.7 งานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว รอบที่ 2 ปี 2554/55) ตามตาราง

8
สําหรับการขึ้นทะเบียนในรอบฤดูนาปี เมื่อรับทราบคู่มือโครงการแล้ว จะแจ้งให้อําเภอทราบโดยเร็ว ใบ
คําร้องขอขึ้นทะเบียน จังหวัดจะเป็นผู้ดําเนินการให้ เมื่อแล้วเสร็จจะส่งให้แต่ละอําเภอ
4.2.2 งานคลินิกเกษตรเคลือ่ นที่ฯ
มีเกษตรกรมาเข้ารับริการ 526 ราย เกษตรกรให้ความสนใจ มีการให้บริการจากส่วนราชการที่
เกี่ยวให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอขอบคุณทุกทีมงานที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
- ให้ทุกอําเภอที่มีศูนย์ข้าวชุมชมส่งศูนย์ข้าวขุมชนเข้าประกวดศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่น ปี 2555
- ฤดูนาปี หากมีการระบาดของโรค แมลง ให้รีบรายงานจะได้ช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันเหตุการณ์
- ภาพรวมการจัดงานคลินิกเกษตรดีมาก มีผู้ใหญ่หลายคนให้คําชมเชยขอให้การจัดครั้งต่อไปๆ จัด
ให้ดียิ่งขึ้น
- งานโครงการที่เป็นงานนโยบาย ต้องรีบดําเนินการให้ทันเหตุการณ์ เพราะจะมีผลกระทบต่อ
เกษตรกร
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 เรื่องแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
4.3.1 งานสายใยรักแห่งครอบครัวฯ (นางวันทนัย แก้วพูลศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชํานาญการ)
สํานักพระราชวังฯ มีหมายกําหนดการเปิดศูนย์ ๓ วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวฯ อําเภอ
วิหารแดง ของพระองค์เจ้าศรีรัชมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ในวันศุกร์ที่
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือสั่งการให้แม่บ้านงานครัวสายใยรักแห่งครอบครัวเปิด
ครัวเพื่อจัดทําอาหารให้แก่ผู้มาร่วมรับเสด็จฯ ขอให้ทางจังหวัดสํารองค่าใช้จ่ายไปก่อนและเบิกจ่ายกับสํานัก
พระราชวังทีหลัง สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีจึงขอให้อําเภอประสานงานกับแม่บ้านงานครัวฯนัดประชุมใน
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดครัวและกําหนดรายการอาหารเพื่อจัดส่งให้สํานัก
พระราชวังได้รับทราบ
4.3.2 งานพัฒนาองค์กรเกษตรกร (นางวันทนัย แก้วพูลศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ)
โครงการย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเกษตร จังหวัดสระบุรี กําหนดจัดอบรม
เกษตรกรหลักสูตร การพัฒนาการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยกําหนดจัดอบรมระหว่าง
วันที่ ๑๒ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอําเภอเมืองสระบุรี ตําบลปากเพรียว อําเภอเมือง
สระบุรี จังหวัดสระบุรี บุคคลเป้าหมาย จํานวน ๔o ราย ได้แก่ สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอําเภอละ ๓ ราย
ยกเว้นอําเภอวิหารแดง จํานวน ๔ ราย ขอให้อําเภอประสานงานกับสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเข้ารับการ
อบรมตามที่จังหวัดจัดสรรให้
๔.๓.๓ งานทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน (นางวันทนัย แก้วพูลศรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ)
๑) การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๕ จังหวัดได้กําหนดการออกตัดสิน
การประกวดฯ ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ถึง วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ขอให้แต่ละอําเภอจัดเตรียมข้อมูล
สรุปผลงานให้คณะกรรมการการประกวดได้พิจารณา กรรมการประมาณ ๙ คน จากหน่วยงานภาคี ๗ คน
สํานักงานเกษตรจังหวัด ๒ คน วิสาหกิจชุมชนที่ชนะการประกวดระดับจังหวัด ทั้ง ๗๗ จังหวัด จะได้รับโล่รางวัล
ณ ทําเนียบรัฐบาล
/กําหนด…
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กําหนดการออกตัดสินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2555
เวลา
12.0013.00
น.

เวลา 13.00-16.30 น.

วันที่ เดือน ปี

เวลา 09.30-12.00 น.

24 พฤษภาคม
2555

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวชุมชนห้วยขมิ้น ตําบลห้วยขมิ้น
อําเภอหนองแค

วิสาหกิจชุมชนคนเอาถ่าน
ตําบลวิหารแดง อําเภอวิหารแดง

25 พฤษภาคม
2555

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งพันธุ์
เกษตรกรก้าวหน้า ตําบลซับสนุ่น
อําเภอมวกเหล็ก

วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองบอน
ตําบลวังม่วง อําเภอวังม่วง

28 พฤษภาคม
2555

รับ

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงเพื่อการ
ตําบลหนองยาว อําเภอเมืองสระบุรี ประทาน ส่งออกและแปรรูปบ้านพระบาทน้อย
ตําบลสองคอน อําเภอแก่งคอย
อาหาร
29 พฤษภาคม วิสาหกิจชุมชนร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๓
วิสาหกิจชุมชนโปร่งหัวถนน
กลางวั
น
2555
ตําบลบ้านหลวง อําเภอดอนพุด
ตําบลบ้านโปร่ง อําเภอหนองโดน
30 พฤษภาคม
2555

วิสาหกิจชุมชนอําเภอเฉลิม
พระเกียรติฯ

-

1 มิถุนายน
2555

วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผู้ปลูกผักหวานป่าบ้านหมอ
ตําบลหนองบัว อําเภอบ้านหมอ

วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนายาว
ตําบลนายาว อําเภอพระพุทธบาท

5 มิถุนายน
2555

วิสาหกิจชุมชน
อําเภอหนองแซง

วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านขนมไทยบ้านหมาก
ตําบลบ้านยาง อําเภอเสาไห้

หมายเหตุ รถยนต์ออกจากสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เวลา 09.00 น.
๒) การเบิกจ่ายงบประมาณของอําเภอที่จังหวัดจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๕ การส่งเสริมและ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้อําเภอดําเนินการเบิกจ่ายในกิจรรมย่อย การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนอําเภอฯ กิจกรรมย่อยค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนของนายทะเบียน
และกิจกรรมย่อยส่งเสริมการเรียนรู้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกบแหล่งเรียนรู้ งบประมาณทั้งหมดที่จัดสรรให้อําเภอ
ดําเนินการ เป็นเงิน ๑๓๔,ooo บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๖๗,๗๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย
๕o.๕๙ %
/4.3.3 การ…
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4.3.3 การอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
อําเภอที่ยังไม่ได้จัดอบรม อกม. ในเดือนพฤษภาคม 2555 ขอให้จัดอบรมอาสาสมัครเกษตร
หมู่ บ้ า นให้ เ สร็ จ สิ้ น ภายในเดื อ น มิ ถุ น ายน 2555 ตามแผนปฏิ บั ติ ง านที่ กํ า หนดและกิ จ กรรมการจั ด เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอําเภอละ 18 ราย นั้น ขอให้อําเภอดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
เดือนกรกฎาคม 2555 พร้อมจัดทํารายงานทั้ง 2 กิจกรรม เป็นรูปเล่ม และบันทึกลง CD ส่งให้จังหวัด 1 ชุด
เพื่อรายงานกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
4.3.4 การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
ขอให้อําเภอที่จะขอรับความช่วยเหลือเป็นเงินชดเชยความเสียหายให้แก่เกษตรกรนั้น เร่งส่ง
เอกสารหลักฐานให้สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี พร้อมสําเนาให้สํานักงานเกษตร
จังหวัด 1 ชุด โดยด่วน
4.3.5 การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง
ขอให้อําเภอที่ประสบภัยแล้ง ตามที่จังหวัดสระบุรีได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไป
แล้ว เช่น อําเภอแก่งคอย, มวกเหล็ก และอําเภอดอนพุด ได้ไปตรวจสอบพื้นที่ปลูกพืชที่ได้รับความเสียหาย และ
รายงานให้ สํ า นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด สระบุ รี ท ราบโดยด่ ว น เพื่ อ ประสานการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เกษตรกร
ผู้ประสบภัยพิบัติกับสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรีต่อไป
4.3.6 งานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร (นางพรรณาราย สงวนสิน นวส.ชํานาญการ)
กรมส่งเสริมการเกษตร กําหนดจัดสัมมนาเพิ่มสมรรถนะที่ปรึกษายุวเกษตรกรระหว่างวันที่ 30
พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 อาคาร 1 จังหวัดจึงขอให้อําเภอ
หนองแค แจ้งนายโสภณ พุกผัก ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรระดับจังหวัด (ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัด
หนองตะเฆ่) เข้าร่วมการประชุมตามกําหนด
4.3.7 งานเกษตรกรรุ่นใหม่
สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท กําหนดการฝึกอบรมเกษตรกรรุ่น
ใหม่ ปี 2555 หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤษภาคม
2555 ณ โรงแรมอโยธยาริเวอร์ไซด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดได้ส่งผู้สมัครร่วมอบรม จํานวน 5 คน
ประกอบด้วย
1. น.ส.จิฬาภรณ์ พามะณี
อ.แก่งคอย
2. นายอิทธิกร สุนีศูนย์
อ.พระพุทธบาท
3. นางธนภรณ์ ดาวศรประศาสน์
อ.พระพุทธบาท
4. น.ส.ชุติมา โพธิ
อ.เสาไห้
5. นายรัตนชัย สลักคํา
อ.เมืองสระบุรี
ผลจากการอบรมเกิดเครือข่ายระดับเขต (9 จังหวัด) นายอิทธิกร สุนีศูนย์ ได้รับคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการเกษตรกรรุ่นใหม่เขตที่ 1
4.3.8 งานหนี้สินเกษตรกร มีจํานวน 3 กลุ่ม
1 กลุ่มเกษตรกรทํานาเจริญธรรม อําเภอวิหารแดง จังหวัดและอําเภอได้ลงไปนัดหมาย
คณะกรรมการให้เชิญสมาชิกมาประชุมเพื่อร่วมกันชําระหนี้
2 กลุ่มเกษตรกรทํานาหนองแขม อําเภอหนองแค นัดชําระหนี้ทั้งหมดภายในปี 2555
3 กลุ่มเกษตรกรทํานาโพนทอง อําเภอหนองแค กลุ่มฯ แจ้งชําระหนี้ภายในปี 2555
- เตรียมการรับเสด็จให้พร้อมในทุกเรื่อง
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- งานทะเบียนวิสาหกิจชุมชนให้เกษตรอําเภอ เก็บรวบรวมทะเบียนไว้ให้ชัดเจน ค้นหาสะดวก
- เร่งรัดการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ให้เสร็จตามกําหนดเวลา
- กําชับเคหกิจให้มีวิธีการให้เกษตกรเกิดกระบวนการเรียนรู้ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.4 เรื่องแจ้งจากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
4.4.1 สรุปผลการดําเนินงานโครงการฯ ปี 2555
ข้อมูลจากระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ผลการปฏิบัติงานคิดเป็น 35.47
% การใช้จ่ายงบประมาณ 31.93 % ตัดยอด ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 แล้วเสร็จไป 2 กิจกรรมคือ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกร และ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
...
แผน
ผล (สะสม)
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ราย
บาท
ราย
บาท
1 โครงการเพิ่มปสภ. มันสําปะหลัง
120 214,800
2 โครงการเพิ่มปสภ. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
130
77,760
3 โครงการเพิ่มปสภ.การผลิตพืชศก.(พืชหลังนา)
660 258,000
240
90,000
4 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรGAP
565 282,500
380
95,500
5 โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย
100 170,000
100
19,250
6 โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
956 252,760
224
58,780
7 โครงการและพัฒนาองค์กร (กลุ่มเกษตรกร)
25
10,000
26
10,000
8 โครงการและพัฒนาองค์กร (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร)
65
26,000
65
25,980
9 โครงการและพัฒนาองค์กร (กลุ่มยุวเกษตรกร)
195
78,000
15
9,000
10 โครงการประกวดเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรดีเด่น
7,000
11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
280 203,600
90
92,670
12 โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่
120 222,000
120 150,000
13 โครงการเพิ่มปสภ.การแปรรูปผลผลิตเกษตร
40
36,000
14 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําป่าสัก
60
66,400
15 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ 735
73,500
851
49,000
16 สายใยรักแห่งครอบครัว
50
30,000
รวม
4,101 2,008,320 2,111 600,180
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4.4.2 ผลการบันทึกการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ( ทบก.01 ) ประจําเดือนพฤษภาคม 2555
จํานวนแบบ ทบก. 01
จํานวนแบบ ทบก. 01
อําเภอ
ที่บันทึก
ที่บันทึก
รวม
ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2555 (1 – 24 พ.ค. 2555)
(ครัวเรือน)
(ครัวเรือน)
เมืองสระบุรี
2,236
1
2,237
แก่งคอย
5,068
3
5,071
หนองแค
3,807
7
3,814
วิหารแดง
1,973
2
1,975
หนองแซง
1,756
1
1,757
บ้านหมอ
2,897
1
2,898
ดอนพุด
1,086
1
1,087
หนองโดน
1,587
0
1,587
พระพุทธบาท
2,743
1
2,744
เสาไห้
2,186
3
2,189
มวกเหล็ก
5,108
1
5,109
วังม่วง
1,451
0
1,451
เฉลิมพระเกียรติ
1,798
6
1,804
รวม
33,696
27
33,723
จังหวัดสระบุรี มีบันทึกผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เดือนพฤษภาคม จํานวน 27 ครัวเรือน ตัดยอด ณ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 รวมจังหวัดสระบุรี มีบันทึกผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรทัง้ สิ้น จํานวน 33,723
ครัวเรือน
จากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง ตั้งแต่เดือน มี.ค – พ.ค. 55 ผลการขึ้นทะเบียน 69, 27, 27
ครัวเรือน ตามลําดับ พบว่าเกษตรกรมีการขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมทุกเดือน เฉลี่ยเดือนละ 41 ครัวเรือน
4.4.3 สรุปรายงานข้อมูลภาวการณ์ผลิตพืชที่สําคัญตามแบบ รต. ประจําเดือนเม.ย. 2555 ตัดยอดข้อมูล วันที่
30 เม.ย. 2555
ชนิดพืช
เผือก
มะม่วง
องุ่น
ผักหวาน

เนื้อทีเ่ พาะปลูก (ไร่)
1,775
8,090.5
284

เนื้อทีเ่ ก็บเกี่ยว (ไร่)
1,420
2,880.5
93

คงเหลือ (ไร่)
355
8,090.5
284

2,488

2,470

2,488
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ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ จังหวัดสระบุรี
พืช

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)
พย 54มค55

กพ 54

มีค 55

เมย 55

ข้าว
นา 260,608 42,153 20,153 9,268
ปรัง
ข้าว
โพด
เลี้ยง
สัตว์

2,788

-

-

530

(ฝน)

รวม
332,180.5

2,788 ล
530 ฝ

เนื้อที่ปลูกใหม่ (ไร่)
มค 55 กพ มีค
เมย
มันสําปะหลัง
736 60 1,857 2,776

มค-มีค
55

อ้อย

มค 55
6,330

เนื้อที่ปลูกใหม่ (ไร่)
กพ มีค เมย
-

เมย 55

58,743. 121,658
25
1,526

พืช

พืช

คงเหลือ

ผลผลิต
เฉลี่ย

รวม

(ไร่)

(กก./ไร่)

180,271

146,766

774

530 ฝ

1,047
ฝ

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

รวม
5,429

รวม
6,330

1,000

2,526

262 ล

เนื้อที่เก็บเกี่ยว คงเหลือ
มค-เมย 55 ปี 54
26,264 9,500

คงเหลือ
ปี 55
5,429

เนื้อที่เก็บเกี่ยว เนื้อที่ไว้ตอ คงเหลือ
มค-เมย 55 มค-เมย 55
(ไร่)
83,942
63,358 84,877

/4.4.4 สรุป…
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4.4.4 สรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลประจําเดือนพฤษภาคม 2555
สรุปรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน ศบกต. (ข้อมูลในระบบศ.02 ประจําเดือน เมษายน
2555)

อําเภอ

จํานวน
ศูนย์

ผลการถ่ายทอด
ความรู้
จํานวน
เรื่อง
ราย

ข้อมูลพื้นฐาน
ศบกต.

แผนพัฒนา
การประชุม ศบกต.
การเกษตร
จํานวนตําบล
จํานวน เฉลี่ยคน/
ครั้ง
ศูนย์ จํานวนศูนย์ที่จัดทํา ที่ทําเวที

เมืองสระบุรี

11

6

510

11

16.27

0

11

แก่งคอย

13

7

390

13

16

1

13

หนองแค

18

1

1,027

18

17.17

0

17

วิหารแดง

6

3

165

6

18.33

0

6

หนองแซง

9

3

225

9

15.67

0

9

บ้านหมอ

9

5

324

9

16

0

9

ดอนพุด

4

2

185

4

16

2

4

หนองโดน

4

4

252

5

22

0

4

พระพุทธบาท

8

7

264

8

21

0

8

เสาไห้

12

5

430

12

16

2

12

มวกเหล็ก

6

6

256

6

16.67

0

6

วังม่วง

3

3

120

3

18.33

0

3

เฉลิมพระเกียรติฯ

6

4

230

6

15

2

4

รวม

109

56

4,378

110

16.95

7

106

4.4.5 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 พฤษภาคม 2555 มีเรื่องที่สัมภาษณ์สดผ่านทางโทรศัพท์แล้ว 3 เรื่อง ดังนี้
1. การจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ในพระราชานุเคราะห์ ณ โรงเรียนมณีโชติสามัคคี อําเภอ
วังม่วง จังหวัดสระบุรี
2. เตือนเกษตรกรเตรียมรับการระบาดแมลง หล่า
/3. การค้นพบ...
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3. การค้นพบตําแหน่งยีนที่ต้านทานต่อโรค"เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล"
4.4.7 การประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร
- สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี/อําเภอ ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ และเว็บไซด์
ประจําเดือนพฤษภาคม 2555 ดังนี้
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ จํานวน 56 ข่าว และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ และ Facebook
จํานวน 228 ข่าว มีอําเภอที่ส่งสรุปผลการประชุมสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าว จํานวน 13 อําเภอ
สรุปผลการประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานส่งเสริมการเกษตร ประจําเดือนพฤษภาคม ปี 2555
กลุ่ม/ฝ่าย/อําเภอ
สํานักงานเกษตร
จังหวัดสระบุรี
พระพุทธบาท
วิหารแดง
เสาไห้
เมืองสระบุรี
บ้านหมอ
หนองโดน
มวกเหล็ก
หนองแซง
ดอนพุด
แก่งคอย
เฉลิมพระเกียรติฯ
วังม่วง
หนองแค
รวม

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ผา่ น
ผ่านเว็บไซด์
วิทยุ,หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
,Facebook
20
4
16
16
16

4
4
4
4

16

4

16

4

16

4

16
16

4
4

16

4

16

4

16
16
228

4

16

4

คะแนน

หมายเหตุ

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

56

- 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
/ระเบียบ…
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 แผนปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรประจําเดือนมิถุนายน 2555
วัน เดือน ปี
1 มิถุนายน 2555
5 มิถุนายน 2555

กิจกรรม
การสัมมนาเพิ่มสมรรถนะที่ปรึกษายุวเกษตรกร
1.ประชุมกลุ่มจังหวัด/หน่วยดําเนินงานโครงการ
2.ประกวดวิสาหกิจชุมชน
5 – 6 มิถุนายน 2555 อบรมโลจิสติกส์สินค้าเกษตร
6 มิถุนายน 2555
7 มิถุนายน 2555

8 มิถุนายน 2555
11 มิถุนายน 2555
11 – 14 มิถุนายน
2555
12 มิถุนายน 2555

12-13 มิถุนายน
2555
13 มิถุนายน 2555

14 มิถุนายน 2555

15 มิถุนายน 2555

1.ประกวดผลงานเกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2555
2.ประชุมแม่บ้านสายใยรักฯ เตรียมครัวสายใยรักฯ
1. ประกวดผลงานเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับ
จังหวัด ปี 2555
2. ประชุมกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยจาก
สารพิษ จังหวัดสระบุรี
ประกวดผลงานเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่น
ระดับจังหวัด ปี 2555
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
เข้าค่ายยุวเกษตรกรฯ ระดับเขต
1. ประกวดผลงานเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่น ปี
2555
2. อบรม GPS เจ้าหน้าที่ อ.แก่งคอย
อ.พระพุทธบาท อ. เฉลิมพระเกียรติฯ
อบรมแม่บ้านเกษตรกรหลักสูตรการพัฒนา การผลิต
และบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. ประกวดผลงานเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่น ปี
2555
2. อบรมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว/โครงการจังหวัด
3. อบรม GPS เจ้าหน้าที่ อ.ดอนพุด
อ.บ้านหมอ อ.เสาไห้ อ.วิหารแดง
1. ประกวดผลงานเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่น ปี
2555
2. อบรมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว/โครงการจังหวัด
3. อบรม GPS เจ้าหน้าที่ อ.หนองแค
อ.หนองแซง อ.หนองโดน
1. ประกวดผลงานเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่น ปี
2555
2. อบรมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว/โครงการจังหวัด
3. อบรม GPS เจ้าหน้าที่ อ. เมืองสระบุรี อ.มวกเหล็ก
อ.วังม่วง

สถานที่
กรมส่งเสริมการเกษตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อําเภอหนองแซง, เสาไห้
โรงแรมวรบุรีอโยธา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อําเภอมวกเหล็ก
อําเภอวิหารแดง
อําเภอหนองแค

ผู้รับผิดชอบ
พรรณาราย
บรรจงศิลป์
วันทนัย
พรรณราย/ปรีชา
จําเลียง
วันทนัย
จําเลียง
ธํารงค์

ห้องประชุมสํานักงานเกษตร
จังหวัด

จําเลียง

ลัดดา
พรรณาราย
โรงแรมเกี่ยวอัน จังหวัดสระบุรี จําเลียง
อําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา
สมบูรณ์
อําเภอเมืองสระบุรี
วันทนัย
ห้องประชุมสํานักงานเกษตร
จังหวัด
จําเลียง
อําเภอแก่งคอย

ห้องประชุมอําเภอเมืองสระบุรี บรรจงศิลป์
สมบูรณ์
อําเภอหนองโดน
จําเลียง
อําเภอพระพุทธบาท
ห้องประชุมสํานักงานเกษตร บรรจงศิลป์
จังหวัด
สมบูรณ์
อําเภอบ้านหมอ

จําเลียง

อําเภอวิหารแดง
ห้องประชุมสํานักงานเกษตร
จังหวัด
อําเภอพระพุทธบาท
อําเภอเมืองสระบุรี
ห้องประชุมสํานักงานเกษตร
จังหวัด

บรรจงศิลป์
สมบูรณ์

กิจกรรม

สถานที่
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ผู้รับผิดชอบ

วัน เดือน ปี
18 มิถุนายน 2555

25 มิถุนายน 2555

1. ประกวดผลงานเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่น
ปี 2555
2. อบรมเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตข้าว/โครงการ
กลุ่มจังหวัด
1. ประกวดผลงานเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่น
ปี 2555
2. อบรมเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตข้าว/โครงการ
กลุ่มจังหวัด
1. ประกวดผลงานเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่น
ปี 2555
2. อบรมเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตข้าว/โครงการ
กลุ่มจังหวัด
1. ประกวดผลงานเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่น
ปี 2555
2. อบรมเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตข้าว/โครงการ
กลุ่มจังหวัด
1. ประกวดผลงานเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่น
ปี 2555
2. ประชุมเกษตรกรระดมความคิดเห็นร่างคู่มือระบบ
ควบคุมภายใน
3. รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ
นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

26 มิถุนายน 2555

นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (ภาคเช้า)

19 มิถุนายน 2555

20 มิถุนายน 2555

21 มิถุนายน 2555

22 มิถุนายน 2555

นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (ภาคบ่าย)

27 มิถุนายน 2555
28 มิถุนายน 2555
29 มิถุนายน 2555

ประกวดสํานักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น เกษตรอําเภอ
เกษตรตําบล ระดับเขต ประจําปี 2555
ประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดประจําเดือน (PM)
ประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน (MM)

อําเภอวังม่วง

จําเลียง

อําเภอแก่งคอย

นฤมล

อําเภอหนองแซง

จําเลียง

อําเภอเสาไห้

นฤมล

อําเภอวิหารแดง

จําเลียง

อําเภอเฉลิมพระเกียรติฯ

นฤมล

อําเภอเสาไห้

จําเลียง

อําเภอเมืองสระบุรี

นฤมล

อําเภอดอนพุด

จําเลียง

อําเภอมวกเหล็ก

ธํารงค์

อําเภอวิหารแดง
อําเภอเมืองสระบุรี/เฉลิมพระ
เกียรติฯ
อําเภอบ้านหมอ
อําเภอแก่งคอย
อําเภอหนองแค
อําเภอหนองแซง
อําเภอวิหารแดง
อําเภอเสาไห้
อําเภอพระพุทธบาท
อําเภอมวกเหล็ก
อําเภอหนองโดน
อําเภอดอนพุด
อําเภอวังม่วง
ห้องประชุมสํานักงานเกษตร
จังหวัด

วันทนัย
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

ห้องประชุมสํานักงานเกษตร
จังหวัด
ห้องประชุมสํานักงานเกษตร
จังหวัด

จําเลียง
จําเลียง
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5.2 ผลการนิเทศงานประจําเดือน พฤษภาคม 2555
ทีมที่ 1
ทีมที่ 2
ทีมที่ 3
ทีมที่ 4
5.3 กําหนดประเด็นในการติดตามนิเทศงาน
1 โครงการตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2555
2 ระบบรายงานข้อมูลตามระบบส่งเสริมการเกษตร
3 การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล
4 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าว
5 ภัยธรรมชาติ
6 การดําเนินกิจกรรม 5 ส
- ขอให้คณะติดตามนิเทศงาน ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มต่างๆ ทุกครั้ง เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะและแก้ไขปัญหาใน
พื้นที่
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
6.1 กําหนดจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ด้วยสถาบันเกษตราธิการ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กําหนดจัดฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จํานวน 5 หลักสูตร ได้แก่
ลําดับ
หลักสูตร
ระหว่างวันที่
1
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
31 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2555
2
การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล รุ่นที่ 1
6 – 7 มิ.ย. 2555
การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล รุ่นที่ 2
11 – 12 มิ.ย. 2555
3
เทคนิคการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ
20 – 22 มิ.ย. 2555
4
การพัฒนาระบบคิดและการทํางานเชิงรุก
25 – 27 มิ.ย. 2555
5
เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28 – 29 มิ.ย. 2555
ทั้งนี้ สถาบันเกษตราธิการ จะดําเนินการถ่ายทอดสดการบรรยายในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น
ตามวันที่กําหนด ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เป็นประจําทุกวัน ผ่านทางเว็บไซด์
www.KSTSTATION.COM/LIVE เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ศึกษา เรียนรู้
และพัฒนาตนเองต่อไป
/6.2 การ…
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6.2 การประกวดบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจําปี 2555
สสข.1 จ.ชัยนาท กําหนดแผนการพิจารณาคัดเลือกเกษตรตําบลดีเด่น เกษตรอําเภอดีเด่น
สํานักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น ในวันที่ 27 มิ.ย. 2555 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญเกษตรอําเภอทุก
ท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติและให้กําลังใจ ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ในวัน เวลา ดังกล่าว
6.3 การประกวดสํานักงานเกษตรอําเภอน่าอยู่ คณะกรรมการจะออกประเมินในเดือน ก.ค. 2555
6.4 ให้เร่งปรับปรุงเว็บไซด์ทั้งสํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตรอําเภอให้ทันสมัยและมีข้อมูลถูกต้อง
ครบถ้วน
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.
(ลงชื่อ)

นฤมล
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวนฤมล พุกพิกุล)

(ลงชื่อ)

วิบูลย์
(นายวิบูลย์ เจียมพันธ์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

