รายงานการประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน
ครั้งที่ 6/2552
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552
ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
ผูมาประชุม
1. นายวิเชียร บุญประสิทธิ์
เกษตรจังหวัดสระบุรี
ประธาน
2. นายสงบ เจริญสุข
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ
3. นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ
4. นางวันทนัย แกวพูนศรี
แทนหัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร
5. นายวรากร แกวพูลศรี
เกษตรอําเภอเมืองสระบุรี
6. นายพงศ
ภูขาว
เกษตรอําเภอบานหมอ
7. นายมนัส
โสตถิรัตนพันธุ เกษตรอําเภอแกงคอย
8. นายเติมศักดิ์ แกวมรกต
เกษตรอําเภอหนองแค
9. นางถาวร ภูขาว
เกษตรอําเภอหนองแซง
10. นายปรีชา สายแสง
เกษตรอําเภอเสาไห
11. นายยศพนธ ทัพพระจันทร เกษตรอําเภอพระพุทธบาท
12. นางณภัทร ภูมิผล
เกษตรอําเภอวิหารแดง
13. นางบังอร เหมือนสมัย
แทนเกษตรอําเภอดอนพุด
14. นางพิลัยศรี สังขศร
เกษตรอําเภอหนองโดน
15. นางรัตดา
คงสีไพร
เกษตรอําเภอมวกเหล็ก
16. นายชัยชุมพล คัมภีระ
เกษตรอําเภอวังมวง
17. นายอิทธิศักดิ์ แสงเรือง
เกษตรอําเภอเฉลิมพระเกียรติฯ
18. นางสุจิตรา
นาคลําภา
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ เลขานุการ
ผูไมมาประชุม
1. นายสมศักดิ์ วรรณะ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
ไปอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับสูง
ผูเขารวมประชุม 1. นางเสาวรส เสถียรเขตต

เจาพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน

2
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นายวิเชียร บุญประสิทธิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ประธาน ไดกลาวเปดการประชุมเกษตร
อําเภอประจําเดือนมิถุนายน 2552 และไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตาง ๆ ในที่ประชุมสรุป
ได ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. เรื่องแจงจากเขตฯ
1. โทรศัพทมือถือ ตามระเบียบการใชตองขออนุมัติไปกรมฯ เพื่ออนุมัติใหใชและมี
งบประมาณใหเดือนละไมเกิน 1,000 บาท
2. การประกวดคัดเลือกดีเดนมีหลายเรื่องเกี่ยวกับ
- เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรประจําอําเภอ เกษตรตําบลดีเดน
- เกษตรอําเภอดีเดน
- นักวิชาการสงเสริมการเกษตร เคหกิจที่มีผลงานดีเดน
- ประกวดศูนยบริการฯ ดีเดน
- ประกวดสํานักงานดีเดน
- ประกวดเกษตรกรดีเดน
ใหพิจารณาดูเนนทางดานเคหกิจเกษตรจําเปนสงเขาประกวดหรือไมเขตใหสงเอกสาร
ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 และสงกรมฯ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2552 ซึ่งวันที่ 13 กรกฎาคม 2552
เขตจะเปนผูออกตรวจแตไมแนชัดวาจะทุกเรื่องหรือไม
3. สบูดํา ขณะนี้มีจังหวัดที่ยังไมไดสงเบิก 3 จังหวัด ลพบุรี, ปทุมธานี, สระบุรี ให
จั ด ทํ า ส ง เบิ ก ภายในวั น ที่ 7 พฤษภาคม 2552 แต เ จ า หน า ที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบได จั ด ทํ า ส ง แล ว
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 (ใหติดตามประสานกับเจาของโครงการตอไป)
4. เรื่องรับรองขาวนาปรังพบวามีบางจังหวัดยังไมไดรายงาน จึงขอใหจัดทํารายงานให
ครบ สงเขตทุกวันที่ 15 หรือ 30 ของทุกเดือน โดยสงเปนเอกสารหรือทาง E mile ก็ได
5. ผลการสงเสริมนิเทศงานที่ผานมาของเขต เมื่อวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2552
โครงการพระราชดําริ, โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน, โครงการสายใยรัก, โครงการจัดการ
บริหารดานการตลาดและราคาสินคา ไดดําเนินการเปนไปตามแผน
6. โครงการสงเสริ มพั ฒนาเกษตรกรรุนใหม กิจกรรมจัดประชุมและพัฒนาเกษตร
(คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร) ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนา ใหจัดทํารูปเลม ที่สงมามีอําเภอ วังมวง,
กําหนดสงภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2552
8. โครงการหยุดการเผาพื้นที่เพื่อแกไขปญหา หมอกควัน
9. การจดทะเบียนเกษตรกรใหทําแผนแจงเขต จะตองทําแผนสงเขตเพื่อแจงใหทราบ
10. โครงการฟนฟูอาชีพเกษตรกร ขณะนี้อยูระหวางการฝกอบรม
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11. การเก็บขอมูลทะเบียนเกษตรกร ดําเนินการจางเปนลักษณะสัญญารับผิดชอบราย
ตําบลอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรสงจังหวัด และอําเภอติดตามเยี่ยมเยียนใกลชิด เพื่อดําเนินการตอไป
2. เรื่องแจงจากจังหวัด
1. งานประเพณีตักบาตรดอกไมและถวายเทียนพรรษา จังหวัดสระบุรี ไดแจง
ระหวางวันที่ 5 – 8 ก.ค. 52 ณ บริเวณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อําเภอพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี โดยกําหนดวันอาทิตยที่ 5 ก.ค. 2552 เวลา 09.00 น. ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน วันจันทร
ที่ 6 กรกฎาคม 2552 เวลา 06.00 น. ตักบาตรพระ 3,000 รูป ขาวสารอาหารแหงและเวลา 09.00 น.
ถวายเทียนพรรษาจังหวัดสระบุรี จํานวน 83 ตน จึงขอเชิญรวมงานตามวันเวลาสถานที่ดังกลาวตอไป
การแตงกาย ชุดสีขาว/สีออน/สุภาพ
2. ขึ้น ทะเบี ยนตางด าว ใหผูป ระกอบการที่ มีช าวตา งดาว เชน พมา ลาว
กัมพูชา ทําการจดทะเบียนที่อําเภอ
3. โรคติดตอ ไขหวัดใหญ 2009, วัณโรค, โรคเอ็ดส สาธารณสุขจังหวัดได
ชี้แจงเตือนใหระมัดระวังเนื่องจากเปนเชื้อโรคดื้อยารักษาหายยาก
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่แลว
- รายงานการประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน ไดลงในเว็บไซตสํานักงานเกษตร
จังหวัดสระบุรีแลว มติที่ประชุม หากมีการแกไขใหแจงภายในเที่ยงของวันประชุมถาไมมีใหถือเปนการ
รับรองรายงานการประชุมฯ
- รับรองรายงานการประชุมเกษตรอําเภอ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม
2552 ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2552
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งทีแ่ ลว
- ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องแจงจากกลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต
(นายสงบ เจริญสุข) หัวหนากลุมฯ กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ไดชี้แจง
1. โครงการผลิตอาหารปลอดภัยและไดมาตรฐานป 2552 (Food safty)
1.1 พืชอื่นๆ ขณะนี้จังหวัดอบรมเจาหนาที่ที่ปรึกษาและเตรียมความพรอมเกษตรตาม
เปาหมายแลว ทุกอําเภอสมัครเขา GAP ตามจํานวนที่อําเภอรับผิดชอบ ขอใหเรงดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบเบื้องตน และเบิกจายคาติดตามประเมินเบื้องตนใหเสร็จสิ้นภายในเดือน กรกฎาคม 2552
ดวย
- เจาหนาที่ 200 บาท/แปลง

4
- ที่ปรึกษาเกษตรกร 90 บาท/แปลง
1.2 ขาว
*- แปลงพยากรณ กรมขาวเพิ่มโอนเงินงบประมาณคาใชจายใหสํารวจขอใหเบิกจาย ทั้ง 5
อําเภอที่ดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม 2552 ดวย
*- แปลง GAP ข า วป 52 แจ งใหศูนยค ลองหลวงแลว ขอให แตล ะอําเภอทํ า การตรวจสอบ
ติดตามแปลง GAP ขาวเบื้องตนใหแลวเสร็จและเบิกจายคาใชจายในการติดตามประเมินผลเบื้องตนให
เสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2552 ดวย
- แปลงลดตนทุนการผลิตขาว 3 อําเภอ 9 ตําบล
ขณะนี้เรงดําเนินการจัดเวทีตําบล 3 ครั้ง คาดวาจะเสร็จภายในกลางเดือนกรกฎาคม และเวที
ครั้งที่ 4 สรุปผล วางแผนจัดในเดือนสิงหาคม ดังนั้นขอใหเรงจัดทําแปลงสาธิตและเบิกจายใหแลวเสร็จ
*การดําเนินงานศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชนป 2552
1. อําเภอหนองแคขอใหสงใบตอบรับเมล็ดพันธุขาวใหจังหวัดดวย
2. ใหจัดทําแผนจัดเวทีชุมชนและแผนการจัดอบรมเกษตรกรใหชัดเจน
3. เมื่อจัดเวทีหรืออบรมแลวขอใหรีบสงหลักฐานการเบิกจายเงิน อําเภอที่มีการเบิกจายเงินบาง
แลวไดแก เมือง แกงคอย บานหมอ เสาไห ขอใหทุกอําเภอเรงขอเบิกจายใหเสร็จภายในเดือนสิงหาคม
2552 ดวย
* การออกใบรับรองขาวนาปรับ ป 2552
สรุปขอมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2552 มีเกษตรกรขอออกใบรับรองจํานวน 5,057 ราย เนื้อที่ปลูก
202,559 ไร ผลผลิตรวม 177,286 ตน (ขอมูลเกษตรกร 4 นาปรัง) แตตัวเลขไมตรงกันรายงาน Onlire
(ณ 24 มิ.ย. 52) จํานวนเกษตรกร 4352 ราย นอยกวา 705 ราย ขอใหตรวจสอบและลงบันทึกขอมูลให
ตรงกันดวย
2. การขึ้นทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด
กรมสงเสริมการเกษตรกําหนดนโยบายใหป 2552 เปนปแหงการจัดทําขอมูลเกษตรกร โดย
จัดทําขอมูล
1. ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01)
2. ภาวการณผลิตพืช (รอ. รต. รม.)
3. ขึ้นทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด (ทพศ. 1-3) โดยอธิบายและชี้แจงขั้นตอนเพือ่
ทราบในเอกสารแนบทาย
การขึ้นทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ขาว มันสําปะหลัง ขาวโพด เปนการขึ้น
ทะเบียนเพื่อใชฐานขอมูลในสิทธิประโยชนของเกษตรกร
- ระยะเวลาในการดําเนินการ 1 กรกฎาคม 2552 – 30 กันยายน 2552
- ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด มี 3 ขั้นตอน
1. ขั้นการรับคํารอง
- รับคํารอง
- ตรวจสอบหลักฐาน
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- ออกใบรับรองคํารอง
2. ขั้นตอนการตรวจสอบ
- ตรวจสอบเอกสาร
- จัดทําเวทีประชาคมตรวจสอบ
- ตรวจสอบพื้นที่จริงตามแตกรณี
3. ขั้นตอนการออกใบทะเบียน
- ประกาศผลรับรองการขึ้นทะเบียนการปลูกพืช
- จัดพิมพรายงานผลรับรองการขึ้นทะเบียนแปลงเปนรายแปลงใหเกษตรกร
กําหนดการปฏิบัติงาน
วันที่รับคํารอง

ตรวจสอบเบื้องตน
3 วัน

ประชาคมและตรวจสอบ
พื้นที่จริง 7 วัน

ประกาศผล 3 วัน

1 – 15 กรกฎาคม 52

16 – 18 กรกฎาคม 52

19 - 25 กรกฎาคม 52

26 – 28 กรกฎาคม 52

16 – 31 กรกฎาคม 52

1 – 3 สิงหาคม 52

4 – 10 สิงหาคม 52

11 – 13 สิงหาคม 52

1 – 15 สิงหาคม 52

16 – 18 สิงหาคม 52

19 – 25 สิงหาคม 52

26 – 28 สิงหาคม 52

16 – 30 สิงหาคม 52

1 – 3 กันยายน 52

4 – 10 กันยายน 52

11 – 13 กันยายน 52

1 – 15 กันยายน 52

16 – 18 กันยายน 52

19 – 25 กันยายน 52

26 – 28 กันยายน 52

15 – 30 ตุลาคม 52

1 – 3 ตุลาคม 52 52

4 – 10 ตุลาคม 52

11 – 13 ตุลาคม 52

- ปริมาณงานการจดทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิดของจังหวัดสระบุรี
- ขาว (กําหนดเปนเปาหมายรอบทั้งประเทศ)
- ขาวโพด 11,471 ราย
- มันสําปะหลัง 1,591 ราย
ทั้งนี้ กรมสงเสริ มการเกษตรใหจังหวัดดาวโหลดแบบฟอร มการขอขึ้ น ทะเบี ยนการปลู กพืช
เศรษฐกิจจาก ss.net ของกรมฯ และจะโอนงบประมาณคาแบบฟอรมใหภายหลัง
3. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ป 2552
- วันที่ 3 กรกฎาคม 2552 กําหนดประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เพื่อ
วางแผนการจัดงานวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
- วันที่ 28 กรกฎาคม 2552 จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ณ หนาที่วาการอําเภอหนองแค เปาหมายเกษตรกร 500 คน
- การเบิกจายงบประมาณ
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1. การจัดงานใหอําเภอเบิกจายไดตามที่จัดสรรให
2. งบติดตามประเมินผลโครงการ อําเภอ/อําเภอที่จัดสรรให ขอใหเบิกจายใหเสร็จสิ้น
ภายในเดือนสิงหาคม 2552 ดวย
4. โครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง
- จัดทําเวที 31 ศูนยเดือนละ 3 ครั้ง อําเภอดําเนินการเสร็จสิ้นแลวสงเรื่องเบิกจายแลว
- การศึกษาวิจัยระดับไรนา เรื่อง การจัดการเทคโนโลยีการผลิตในฟารม งบประมาณ 5,000
บาท 1 ศูนย ตําบลหนองจระเข อําเภอบานหมอ อยูระหวางดําเนินการเบิกจายแลวเสร็จ 16 กรกฎาคม
2552
จุดเรียนรูการเกษตร ทุกอําเภอแจงใหจังหวัดทราบและจัดทําทะเบียนคุมเรียนรูเรื่องตางๆ ของ
จังหวัดสระบุรีแลว
5. โครงการสงเสริมการปลูกสบูดํา
ให 5 อําเภอที่ดําเนินการเบิกจาย... ใหเสร็จสิ้นภายใน
สิงหาคม 2552
6. โครงการสงเสริมการปลูกทานตะวันป 2552/53
จัดกําหนดประชุมประมาณกลางเดือนกรกฎาคม 2553 เพื่อเตรียมวางแผนในการปลูกตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 เรื่องแจงจากกลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นางวันทนัย แกวพูลศรี แทนหัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ไดชี้แจงมี
ดังนี้
1. งานพัฒนาองคกรเกษตรกร/งานโครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ
(ผูรับผิดชอบวันทนัย แกวพูลศรี)
1. กรมสงเสริมการเกษตร กําหนดจัดงานเขาคายยุวเกษตรกรระดับประเทศ ครั้งที่
4/2552 ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระหวางวันที่ 13 – 16
กรกฎาคม 2552 ซึ่งกรมฯ ใหยอดโคตา จังหวัดสระบุรี ยุวเกสรกร จํานวน 12 คน ที่ปรึกษายุวเกษตรกร
จํานวน 4 คน เจาหนาที่ จํานวน 4 คน พรอมทั้งวันเปดงานจังหวัดสระบุรีจะตองนํายุวเกษตรกรเขารวม
เปดงานฯ อีกจํานวน 100 คน (ที่ปรึกษา 5 คน ยุวเกษตรกร 95 คน) ดังนี้
อําเภอ
รวมชุมนุมยุว 13 – 16 ก.ค. 52
บานหมอ
เสาไห
หนองโดน
หนองแซง
วังมวง
เฉลิมฯ

จํานวนยุวเกษตกร

จํานวนที่ปรึกษายุวฯ

เจาหนาที่

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1

1
1
-

7
มวกเหล็ก

-

-

1

รวมในพิธีเปดงานชุมนุม
วิหารแดง
หนองแซง

47
48

2
1

1
1

2. สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท กําหนดจัดประชุมที่
ปรึ ก ษายุ ว เกษตรกรและเจ า หน า ที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบงานยุ ว เกษตรกร เข า ร ว มประชุ ม เพื่ อ วางแผนการ
เตรียมการชุมนุมยุวเกษตรกรระดับประเทศในวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ณ หองประชุมสํานักสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ขอใหอําเภอหนองแซง แจงใหอาจารยมนพ สภาพสวัสดิ์ ที่
ปรึ ก ษายุ ว เกษตกรระดั บ จั ง หวั ด พร อ มด ว ยนางอรพิ น ท วุ ฒิ อุ ทั ย เข า ร ว มประชุ ม แทนเจ า หน า ที่
ผูรับผิดชอบงานระดับจังหวัด โดยเบิกคาน้ํามันเชื้อเพลิง ณ สถานที่จัดประชุม
3. จังหวัดจะดําเนินโครงการเกษตรกรรุนใหม ป 2552 กิจกรรมการจัดนิทรรศการและ
การทัศนศึกษาดูงานของเกษตรกรรุนใหม ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 ณ บานเกษตรกรดีเดนแหงชาติ
ป 2552 สาขาปศุสัตว ตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก อําเภอที่เกี่ยวของ ไดแกอําเภอมวกเหล็ก และ
อําเภอวังมวง ขอใหเจาหนาที่ประสานงานกับเกษตรกรรุนใหม ที่ผานการฝกอบรมของสํานักงานปฏิรูป
ที่ดิน จังหวัดสระบุรี เขารวมการศึกษาดูงานทุกทาน (รายชื่อแจงใหอําเภอไดรับทราบแลว)
อําเภอวังมวง
จํานวน
13 ราย
อําเภอมวกเหล็ก
จํานวน
77 ราย
4. สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท กําหนดจัดประชุม
เชิงวิชาการคณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกรระดับเขต ครั้งที่ 3/2552 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2552
ณ รีสอรทบานออย ตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยขอใหอําเภอแกงคอย แจงให
นางวิไล เชี ย งศรี ประธานกลุ ม แม บานเกษตรกรระดั บ จังหวัดเข ารว มในการประชุ มเชิ งวิช าการฯ
ดังกลาวดวย
5. จั ง หวั ด กํ า หนดจั ด ประชุ ม คณะกรรมการสายใยรั ก แห ง ครอบครั ว ฯ ในวั น ที่ 9
กรกฎาคม 2552 ณ หองประชุมทานตะวันชั้น 4 เวลา 09.30 น. เปนตนไป ขอเชิญเกษตรอําเภอวิหาร
แดง และเกษตรอําเภอเสาไห และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานสายใยรักแหงครอบครัวฯ ระดับอําเภอ เขา
รวมในการประชุมดวย
2. งานภัยธรรมชาติและหนี้สินเกษตรกร (นายพิษณุ นิตยใหม)
การติ ด ตามเร ง รั ด หนี้ สิ น โครงการสนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ เพื่ อ จั ด หาปุ ย ช ว ยเหลื อ
เกษตรกร ป 2544 ของกลุมเกษตรกรที่เปนลูกหนี้ คชก.ในเดือน มิถุนายน 2552
1. กลุมเกษตรกรทํานาเตาปูน อําเภอแกงคอย สงชําระเงินทั้งหมด 68,732 บาท ซึ่ง
หมดภาระหนี้สินกับกรมสงเสริมการเกษตรแลว
2. กลุมเกษตรกรทํานาเจริญธรรม อําเภอวิหารแดง สงชําระหนี้ จํานวน 1,000 บาท
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3. กลุมเกษตรกรทํานาหนองโน อําเภอเมืองสระบุรี สงชําระหนี้ จํานวน 2,000 บาท
กลุมเกษตรกรที่ไมมีความเคลื่อนไหวในการสงชําระหนี้
1. กลุมเกษตรกรทํานาโคกตูม อําเภอหนองแค
2. กลุมเกษตรกรทํานาหนองแขม อําเภอหนองแค
3. กลุมเกษตรกรทํานาโพนทอง อําเภอหนองแค
4. กลุมเกษตรกรทํานาหนองยาว อําเภอเมืองสระบุรี
5. กลุมเกษตรกรทํานาตนตาล อําเภอเสาไห
ขอให อํ า เภอที่ มี ก ลุ ม เกษตรกรทํ า นา ที่ ยั ง มี ห นี้ สิ น ค า งชํ า ระกั บ กรมส ง เสริ ม
การเกษตรอยู ไดชวยเรงรัดติดตาม ใหมีการสงชําระอยางตอเนื่อง จนครบตามจํานวนเงินที่ยัง
เปนหนี้อยู
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 เรื่องแจงจากฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ
นายธีระศักดิ์ ขุนเงิน หัวหนาฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ ไดชี้แจง ดังนี้
1. การประเมิ น ค า งานในตํ า แหน ง เกษตรอํ า เภอ กรมส ง เสริ ม การเกษตรต อ งการทราบ
รายละเอียดเพิ่มเติมประเด็นการบริหารจัดการ ขอ 2.1 การบริหารโครงการและงบประมาณ ใน
สวนโครงการที่ไดรับอนุมัติจากรมสงเสริมการเกษตร ตามคง.2 มีความคาดเคลื่อนคือ งบสูงกวาที่ไดรับ
จากกรมสงเสริมการเกษตร ในเบื้องตนฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศไดแจงกรมฯ ไปแลววา ในสวนนี้
อําเภอมีข อมูลงบประมาณเพิ่มเติ มมาในสว นของการได รับการสนับสนุน/ชว ยเหลื อในเรื่ องของภั ย
ธรรมชาติดานพืชของแตละอําเภอ
ดังนั้น สํานักงานเกษตรจังหวัด จึงขอใหเกษตรอําเภอแจงรายละเอียด ขอ 2.1 (1) ในสวนที่
ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกรมฯ ในป 2549-2551 เปนเงินเทาไร จํานวนกี่โครงการ และขอมูลที่
ไดรับสนับสนุนเรื่องภัยธรรมชาติเปนเงินเทาไร ตามแบบฟอรมที่ไดสง e-mail ไปใหแลว สงใหฝายยุทธ
ศาสตรฯ ทราบภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 ดวย
2. การดําเนินการประกวดคัดเลือกบุคคลและองคกรหรือสถาบันดีเดน ประจําป 2552 ของกรม
สงเสริมการเกษตร ตามโครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตและขวัญกําลังใจบุคลากรในองคกร (คุณสุพจน
ชี้แจงเพิ่มเติมรายละเอียดในประชุมประจําเดือนพฤษภาคม 2552 และมีกําหนดใหสงผลงานใหจังหวัด
ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2552) ขณะนี้มีการแจงสงผลงานมาที่สํานักงานเกษตรจังหวัด ดังนี้
1) เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรประจําอําเภอ (เกษตรตําบล) ดีเดน มี 1 คน (อําเภอ
หนองแซง)
2) เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร (เกษตรอําเภอ) ดีเดน มี 1 คน (อําเภอหนองแซง)
3) เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรประจําอําเภอที่มีผลงานดานเคหกิจเกษตรดีเดน ไมมีสง
สํานักงานเกษตรจังหวัด ขอใหอําเภอที่ยังไมไดสงผลงานสามารถสงผลงานใหจังหวัด
ทราบภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 โดยใหสงผลงานใหจังหวัดจํานวน 8 ชุด พรอมซีดีรอม ผลงาน
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ตามรายละเอียดที่ปรากฏในคูมือการประกวดคัดเลือกบุคคล องคกรหรือสถาบัน กรมสงเสริมการเกษตร
ลงใน ssnet หัวขอ หนังสือแจงหนวยงานของ กกจ. ลงวันที่ 21/5/2552
3. การติดตามนิเทศงานเดือนกรกฎาคม 2552 มีกําหนดการดังนี้
วันที่ 24 กรกฎาคม 2552 อําเภอเมืองสระบุรี
คณะที่ 2
วันที่ 27 กรกฎาคม 2552 อําเภอหนองแค
คณะที่ 1
อําเภอหนองแซง
คณะที่ 2
อําเภอบานหมอ
คณะที่ 3
อําเภอแกงคอย
คณะที่ 4
วันที่ 20 กรกฎาคม 2552 อําเภอพระพุทธบาท
คณะที่ 1
อําเภอมวกเหล็ก
คณะที่ 2
อําเภอวิหารแดง
คณะที่ 3
อําเภอเสาไห
คณะที่ 4
วันที่ 29 กรกาคม 2552 อําเภอวังมวง
คณะที่ 1
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
คณะที่ 2
อําเภอหนองโดน
คณะที่ 3
อําเภอดอนพุด
คณะที่ 4
4. การประกวดศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีฯ ยังเหลืออีก 3 วัน (วันที่ 1, 2 และ 9
กรกฎาคม)
5. การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรประจําตําบล กําหนดใหสงจังหวัดภายในเดือนมิถุนายน
2552 ขณะนี้มีสงมาใหจังหวัดจํานวน 2 อําเภอ (แกงคอย วังมวง) สํานักงานเกษตรจังหวัด ขอใหอําเภอ
เรงรัดดําเนินการจัดสงใหจังหวัดตามกําหนดดวย และชวยตรวจสอบกลั่นกรองการจัดทําแผนพัฒนา
การเกษตรประจําตําบล ตามรูปแบบที่ไดแจงใหทราบแลว
6. แผนปฏิบัติงานประจําเดือนมิถุนายน 2552 ตามสิ่งที่แนบมาพรอมนี้
7. ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ประจําป 2552 ของสํานักงานเกษตร
จังหวัดสระบุรี ซึ่งฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ ไดรวบรวมจากเจาหนาที่ที่รับผิดระดับจังหวัดชวย
ดําเนินการกําหนดคางาน คาเปาหมาย กิจกรรมที่จะชี้วัดเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรประจําอําเภอ ซึ่ง
ไดมีการประชาพิจารณ ปรับปรุง แกไขเสร็จเรียบรอยแลว และฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศไดแจงให
อําเภอทราบทาง e-mail ตั้งแตตนเดือนมิถุนายน 2552 หากอําเภอมีขอสงสัยใหแจงใหจังหวัดทราบ
ขณะนี้ไมมีอําเภอใดแจงมา
8. การจัดเก็บขอมูลทะเบียนเกษตรกร คุณบรรจงศิลปไดชี้แจงเพิ่มเติมรายละเอียดใหที่ประชุม
ทราบ
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แผนปฏิบัตงิ านประจําเดือน มิถุนายน 2552
สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
วัน เดือน ป

กิจกรรม

ประกวดศูนยบริการฯ
1. ประกวดศูนยบริหารฯ
2. จัดนิทรรศการเกษตรกรรุนใหม
ประกวดศูนยบริการฯ
3 กรกฎาคม 2552
1. ประกวดศูนยบริการฯ
9 กรกฎาคม 2552
2. ประชุมคณะกรรมการสายใยรัก
ประชุมเจาหนาที่ธุรการอําเภอ
10 กรกฎาคม 2552
ประชุมคณะกรรมการกลุมแมบานระดับเขต
13-16 กรกฎาคม 2552 ชุมนุมยุวเกษตรกรระดับประเทศ
ประชุมคณะอนุกรรมการ วสช. จังหวัด
15 กรกฎาคม 2552
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด
17 กรกฎาคม 2552
ประชุมคณะทํางานวิสาหกิจชุมชน
21 กรกฎาคม 2552
DW สาย 1 สาย 2
22 กรกฎาคม 2552
23-24 กรกฎาคม 2552 สัมมนาชาวนาชั้นนํา
นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร
24 กรกฎาคม 2552
นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร
27 กรกฎาคม 2552
1 กรกฎาคม 2552
2 กรกฎาคม 2552

20 กรกฎาคม 2552

นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร

29 กรกฎาคม 2552

นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร

30 กรกฎาคม 2552
31 กรกฎาคม 2552

ประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดประจําเดือน
ประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน

มติที่ประชุม รับทราบ

สถานที่

ผูรับผิดชอบ

อําเภอวิหารแดง
อําเภอแกงคอย
ตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก
อําเภอมวกเหล็ก
อําเภอวังมวง
หองประชุมสนง. เกษตรจังหวัด
หองประชุมสนง. เกษตรจังหวัด
หองประชุมสนง. เกษตรจังหวัด

สุพจน
สุพจน
วันทนัย
สุพจน
สุพจน
วันทนัย
สุจิตรา
วันทนัย

หองประชุมสนง. เกษตรจังหวัด
หองประชุมสนง. เกษตรจังหวัด
หองประชุมสนง. เกษตรจังหวัด
หองประชุม อบจ. สระบุรี
หองประชุม สนง. เกษตรจังหวัด
อําเภอเมืองสระบุรี
อําเภอหนองแค
อําเภอหนองแซง
อําเภอบานหมอ
อําเภอแกงคอย
อําเภอพระพุทธบาท
อําเภอมวกเหล็ก
อําเภอวิหารแดง
อําเภอเสาไห
อําเภอวังมวง
อําเภอเฉลิมพระเกียรติฯ
อําเภอหนองโดน
อําเภอดอนพุด
หองประชุม สนง. เกษตรจังหวัด
หองประชุม สนง. เกษตรจังหวัด

บุญฤทธิ์
ลัดดา
เรวัชณ
ลัดดา
เรวัชณ
ทีม 2
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
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4.4 เรื่องแจงจากฝายบริหารทั่วไป
นางสุจิตรา นาคลําภา หัวหนาฝายบริหารทั่วไป ไดแจงเพื่อทราบและถือปฏิบตั ิ
ตอไป มีดังนี้
4.4.1 การแตงตั้งโยกยายขาราชการ ในรอบเดือนที่ผานมา มีดังนี้
1. การบรรจุและแตงตั้งขาราชการใหม
- กรมฯ ไดมีคําสั่งที่ 482/2552 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2552 ใหบรรจุและ
แตงตั้งผูสอบแขงขันไดเปนขาราชการ ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ ระดับปฏิบตั งิ าน ใหนายนิติพงษ
งามดี ปฏิบัติงานที่สํานักงานเกษตรอําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ตัง้ แตวันที่ 8 มิถุนายน 2552 เปนตน
ไป
4.4.2 การจางพนักงานราชการอัตราวาง 2 อัตรา
- ที่ อํ า เภอเมื อ งสระบุ รี และอํ า เภอหนองแค ขณะนี้ อ ยู ร ะหว า งดํ า เนิ น การ
ขั้นตอนใหมารายงานตัว และกําหนดใหปฏิบัติงาน ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เปนตนไป เมื่อไดมา
ปฏิบัติงานแลว จะตองทําเรื่องแจงเขตลงนามสัญญาจางและสงตัวไปปฏิบัติงานราชการที่อําเภอตอไป
4.4.3 โครงการกอสรางอาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติและอาคารศูนยความ
เปนเลิศทางการแพทย ดวยสํานักงานจังหวัดไดแจงจัดหากทุนเพื่อกอสรางอาคารฯ ซึ่งเห็นวาเปนเรื่อง
ที่มีคุณประโยชนตอสังคมสวนรวม ใชงบประมาณมากกอสรางระยะเวลา 5 ป จึงขอประชาสัมพันธเชิญ
ชวนเจ าหนาที่ใ นสั งกั ดและประชาชนผูมาติดต อราชการทราบโดยสามารถบริจาคสมทบทุนในการ
กอสรางไดที่สํานักงานจังหวัดสระบุรี
4.4.4 คณะอนุกรรมการสามัญประจํากรม ดวยกรมสงเสริมการเกษตรไดแตงตั้ง อ.
ก.พ. กรมสงเสริมการเกษตรตั้งแตวันที่ 12 มิถุนายน 2552 ดังมีรายชื่อ ดังนี้
1. นายอรรถ อินทลักษณ
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
ประธาน อ.ก.พ. กรม
2. นายอภิชัย จึงประภา
รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
รองประธาน อ.ก.พ. กรม
ฝายบริหาร
3. นายโอฬาร พิทักษ
รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
อ.ก.พ. กรม
ฝายวิชาการ
4. นายกมล เกษมสุข
รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
อ.ก.พ. กรม
ฝายสงเสริมและฝกอบรม
5. นายอุดม จิรเศวตกุล
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเกษตกร
อ.ก.พ. กรม
6. นายทศพล เชี่ยวเชิงงาน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการถายทอด อ.ก.พ. กรม
เทคโนโลยี
7. นายสุพล ธนูรักษ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนา อ.ก.พ. กรม
การเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท
8. นายวิทยา อธิปอนันต
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
อ.ก.พ. กรม
9. นายสมศักดิ์ สุริโย
ผูทรงคุณวุฒิดานทรัพยากรบุคคล
อ.ก.พ. กรม
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10. นายเกรียงไกร คะนองเดชชาติ ผูทรงคุณวุฒิดานบริหารและการจัดการ อ.ก.พ. กรม
11. นางฉันทนา ชะระวณิช ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย
อ.ก.พ. กรม
4.4.5 โครงเกษียณอายุกอนกําหนดป 2552 ขณะนี้จังหวัดไดสงใบสมัครผูประสงคเขา
รวมโครงการ ซึ่งไดพิจารณาจัดเรียงลําดับตามหลักเกณฑกรมและที่ ก.พ. กําหนด มีจํานวน 3 ราย
ไดแก
ลําดับที่ 1 นายชัยชุมพล คัมภีระ เกษตรอําเภอวังมวง
ลําดับที่ 2 นายบุญฤทธิ์ พานิชกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
ลําดับที่ 3 นางสุพรรณี มวงเพชร เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสระบุรี
4.4.6 การจัดซื้อปจจัยการผลิตโครงการสืบเนื่องมาจากพระราชดําริ ป 2552 เปนวัสดุ
การเกษตรปุยเคมีจํานวน 3 รายการ ไดจัดซื้อตามระเบียบพัสดุโดยวิธีสอบราคา ขณะนี้ถึงขั้นตอน
การสงมอบวัสดุการเกษตร เมื่อผูขายสงวัสดุการเกษตรมีปริมาณคุณภาพครบถวนถูกตองแลว ขอให
อําเภอเสาไหสงใบตรวจรับของคณะกรรมการใหจังหวัดเพื่อดําเนินการตอไป
4.4.7 แต ง ตั้ งเจ าหนาที่ ปฏิ บัติ งานธุร การเปนเจ า หน าที่ พัสดุ เนื่ องจากสํา นัก งาน
เกษตรอําเภอวิหารแดงและอําเภอหนองโดน ไมมีอัตราตําแหนงเจาพนักงานธุรการ ดังนั้น จังหวัดจึงได
ทําคําสั่งเพิ่มใหพนักงานราชการตําแหนงเจาพนักงานธุรการเปนเจาหนาที่พัสดุ ซึ่งไดนําเสนอผูวา
ราชการจังหวัดพิจารณาลงนามเพื่อดําเนินการตอไป
4.4.8 สรุปขาวสาร ความเคลื่อนไหวการดําเนินการกิจกรรมของสหกรณออมทรัพย
กรมสงเสริมการเกษตร จํากัด ในรอบเดือนมิถุนายน 2552 มีดังนี้
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติ
- เมื่อเกิดภัยธรรมชาติใหสงรายงานตามแบบรายงานสถานการณการเกิดภัย
ธรรมชาติและการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติรายละเอียดตามแบบรายงานไดแจกให
ในที่ประชุมทราบแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 การดําเนินการงานโครงการประจําป 2552
-กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ฝายยุทธ
ศาสตรและสารสนเทศ ไดแจงเพื่อทราบแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
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5.3 การเบิกจายงบประมาณ
-ไดแจกสรุปรายงานการเบิกจายงบประมาณ โครงการสงเสริมการเกษตร ป
2552 ประจําเดือน มิถุนายน 2552 เพื่อทบทวนพิจารณารวมกันในที่ประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
5.4 การเรงรัดติดตามหนี้สินกลุมเกษตรกร กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ได
แจงใหทราบแลว และขอใหอําเภอที่เกี่ยวของติดตามเรงรัดตอไป และกรมฯ ไดแจงหนี้สินถาผิดสัญญา
ใหฟองใหชวยดูแลอยางใหขาดอายุความ
มติที่ประชุม รับทราบ
5.5
ระบบรายงาน ของเดือน มิถุนายน 2552 ไดแจกรายงานที่ใชวัดผลและ
ใหคะแนนตามระบบ การ จัดสงรายงานของ สํานักงานเกษตรอําเภอ ประจําเดือน มิถุนายน 2552
เพื่อพิจารณาทบทวนรวมกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
5.6 ผลการติดตามนิเทศงาน สรุปดังนี้
- ไมมี
5.7 ปญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน
- ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 คะแนนตัวชีว้ ัด 6 ตัวชีว้ ัดของสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 2552 ไดแจกเอกสาร
แนวเกณฑการใหคะแนนตัวชีว้ ัด 6 ตัวชีว้ ัดและไดมีการพิจารณาทบทวนพรอมกันในที่ประชุมเพื่อ
ดําเนินการตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.15 น.

(ลงชื่อ) ....................................................... ผูจดรายงานการประชุม
(นางเสาวรส เสถียรเขตต)

