รายงานการประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน
ครั้งที่ 7/2552
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2552
ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
ผูมาประชุม
1. นายวิเชียร
2. นายสงบ
3. นางลัดดา
4. นายสมศักดิ์
5. นายวรากร
6. นางนงคราญ
7. นายมนัส
8. นายเติมศักดิ์
9. นางถาวร
10. นายปรีชา
11. นายยศพนธ
12. นางณภัทร
13. นายเรวัตร
14. นางพิลัยศรี
15. นางรัตดา
16. นายชัยชุมพล
17. นายสมศักดิ์

บุญประสิทธิ์
เจริญสุข
ทองจอย
วรรณะ
แกวพูลศรี
เชาวนเมธา
โสตถิรัตนพันธุ
แกวมรกต
ภูขาว
สายแสง
ทัพพระจันทร
ภูมิผล
ตันศิริ
สังขศร
คงสีไพร
คัมภีระ
บัวเทศ

ผูไมมาประชุม
1. นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน
2. นางสุจิตรา นาคลําภา
ผูเขารวมประชุม
1. นางจรัสศรี ดีรักษ
2. นางเสาวรส เสถียรเขตต

เกษตรจังหวัดสระบุรี
ประธาน
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
แทนหัวหนาฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
เกษตรอําเภอเมืองสระบุรี
แทนเกษตรอําเภอบานหมอ
เกษตรอําเภอแกงคอย
เกษตรอําเภอหนองแค
เกษตรอําเภอหนองแซง
เกษตรอําเภอเสาไห
เกษตรอําเภอพระพุทธบาท
เกษตรอําเภอวิหารแดง
แทนเกษตรอําเภอดอนพุด
เกษตรอําเภอหนองโดน
เกษตรอําเภอมวกเหล็ก
เกษตรอําเภอวังมวง
แทนเกษตรอําเภอเฉลิมพระเกียรติฯ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
ไปประชุมกลุมยุทธศาสตรฯ จังหวัดอยุธยา
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ลาพักผอน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นายวิเชียร บุญประสิทธิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ประธานไดกลาวเปดการประชุมเจาหนาที่
สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ประจําเดือนกรกฎาคม 2552 และไดดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระตาง ๆ ในที่ประชุมสรุปได ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องแจงจากกรม
กรมฯ ขอใหจังหวัดและอําเภอดูแลสนับสนุนใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สํารวจ
ขอมูลทะเบียนเกษตร ซึ่งกําหนดให จางของจังหวัดสระบุรี รวม 45 คน ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม –
30 กันยายน 2552 รวม 3 เดือนๆ ละ 4,800 บาท ถึงขณะนี้ไดมีการลาออกและรับเพิ่มไดจางครบ
45 คนแลว จึงขอฝากอําเภอดําเนินการตอไป
2. เรื่องแจงจากเขตฯ
- ไมมี
3. เรื่องแจงจากจังหวัดฯ
3.1 เรื่องผลการเบิกจายงบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
คลังจังหวัด ไดแจงผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด
ประจําป 2552 ในสวนเกี่ยวกับเกษตรจังหวัดมีโครงการสงเสริมแปรรูปผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานเกษตรกร ผลการเบิกจายในระดับดี
3.2 แผนงานพืชปลอดภัย ตามที่อําเภอบานหมอไดเดินขบวนเรื่องขาวโพด
ขณะนี้ศูนยขาวฯไดแจงจังหวัดใหรับจํานําขาวโพดโดยเร็วแลว หมดปญหาไป
3.3 โครงการแผน 5 ป (2551 – 2555) ถาโครงการใดไมมีอยูในแผน 5 ป ก็จะ
ไมไดรับการพิจารณาไดรับงบประมาณ จึงขอมอบใหฝายยุทธศาสตรฯ เขียนโครงการและนําเขาอยูใน
แผน 5 ป ตอไป
3.4 การเขารวมปฏิบัติธรรม กลุมฯ/ฝายฯ ที่ยังไมมีเขารับการอบรม ขอใหแจง
ชื่อใหสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทราบ กอนวันที่ 5 สิงหาคม 2552 ตอไป
3.5 การซอมรถยนต ใหสํารวจเสนอมาจะซอมอะไรประมาณการมาและหากกลุม/
ฝายฯ พิจารณาเห็นวามีความจําเปนจะใชวัสดุอุปกรณเพื่อใชในราชการใหจัดทําบันทึกเสนอมาได
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่แลว
- รายงานการประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน ไดลงในเว็บไซตสํานักงานเกษตร
จังหวัดสระบุรีแลว มติที่ประชุม หากมีการแกไขใหแจงภายในเที่ยงของวันประชุมถาไมมีใหถือเปนการ
รับรองรายงานการประชุมฯ
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- รับรองรายงานการประชุมเกษตรอําเภอ ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 31 มิถุนายน
2552 ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2552
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งทีแ่ ลว
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องแจงจากกลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ชี้แจง ดังนี้
กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต (นายสงบ เจริญสุข) หัวหนากลุม
1. โครงการจดทะเบียนเกษตรกรผูปลุกพืชเศรษฐกิจ จังหวัดสระบุรี จํานวน 3 ชนิด
(ขาวนาป , ขาวโพดเลี้ยงสัตว ,มันสําปะหลัง)
1.1 ขาวนาป ขอใหทุกอําเภอยึดขอมูลที่ออกใบรับรองแลวและเจาหนาที่บันทึกขอมูลใน
ระบบเรียบรอยแลวรายละเอียด ดังนี้
รายงานการออกใบรับรองเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ปการผลิต 2551/52 (ระดับจังหวัด)
จํานวน
ลําดับ

อําเภอ

ที่

เกษตรกร

พื้นที่
ผลผลิต
เฉลี่ย

(ราย)

ปลูกขาว
ทั้งหมด
(ไร)

(กก./ไร)

ผลผลิตขาวเปลือกทั้งหมด (ตัน)
หอม
หอม
ปทุมธา
หอม
มะลิ
จังหวัด
นี 1
สุพรรณ

1

เมืองสระบุรี

379.00

16,203.00

795.78

2

บานหมอ

702.00

36,105.00

852.98

3

แกงคอย

213.00

10,493.00

767.75

62.00

4

หนองแค

1,214.00

58,641.00

824.64

39.00

5

หนองแซง

842.00

38,177.00

860.91

6

พระพุทธบาท

207.00

8,212.00

713.71

7

เสาไห

777.00

31,395.00

828.95

49.00

8

วิหารแดง

373.00

14,460.00

747.86

7.00

347.00

9

หนองโดน

517.00

23,716.00

803.34

12.00

8.00

311.00

ขาวเจา
ไวแสง

ไมไวแสง

ขาว
เหนียว

รวม

20.00

79.00

12,484.00

12,894.00

11.00

456.00

30,104.00

30,797.00

560.00

6,869.00

8,056.00

27.00

80.00

48,212.00

48,358.00

2.00

41.00

9,071.00

23,753.00

32,867.00

2,558.00

113.00

573.00

2,617.00

5,861.00

937.00

41.00

8,795.00

16,203.00

26,025.00

3,669.00

6,735.00

10,814.00

1,587.00

17,445.00

19,052.00

226.00
565.00

56.00

4
10

ดอนพุด

285.00

14,666.00

642.44

11

เฉลิมพระเกียรติ

165.00

5,919.00

762.63

11.00

261.00

32.00

5,674.00

257,987.00

808.80

491.00

4,549.00

667.00

รวม

27.00

6,653.00

56.00

31,523.00

2,742.00
4,210.00

4,514.00

171,374.00

208,660.00

2. สําหรับขาวนาปรังป 2551/2552 ปนี้ขณะนี้ยังดําเนินการและสามารถออกใบรับรองถึง
31 กรกฎาคม 2552 โรงสีในจับหวัดสระบุรีมีโควตาสามารถรับจํานําขาวนาปรังที่เหลือดังกลาวไดแลว และ
ขอใหทุกอําเภอบันทึกขอมูลในคอมพิวเตอรใหเรียบรอย สรุปขอมูลที่ออกใบรับรองขาวนาปรัง (ตัดยอด
24 กรกฎาคม 2552)
ผลการออกใบรับรองขาวนาปรัง
ที่
อําเภอ
รายงานเปนหนังสือ
รายงานเขาระบบ
ตัดยอด 24 กรกฎาคม
ตัดยอด 29 กรกฎาคม 2552
2552
1 เมืองสระบุรี
379
351
2 บานหมอ
655
655
3 แกงคอย
181
181
4 หนองแค
937 (10 ก.ค.)
916
5 หนองแซง
811 (10 ก.ค.)
811
6 พระพุทธบาท
195
196
7 เสาไห
840
640
8 วิหารแดง
174
159
9 หนองโดน
706 (17 ก.ค.)
706
10 ดอนพุด
491
392
11 เฉลิมพระเกียรติ
265
265
รวม

5,634

9,422.00

5,272

3. การขึ้นทะเบียนผูปลูกพืช 3 ชนิด ขอใหยึดความหนังสือที่ สบ 0009/ว03470 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2552
4. โครงการศูนยขาวชุมชน และโครงการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท
(โรงเรียนชาวนา) เนื่องจากขณะนีเ้ กษตรกรเริ่มทําการเพาะปลูกแลวจึงขอใหรับดําเนินการจัดอบรม
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5. โครงการออกใบรับรองขาวนาปรัง ป 2551/52 ขณะนี้กรมสงเสริมการเกษตร
ไดชวยเงินคาใชจายจังหวัด/อําเภอ เพิ่มเติมเปนคาใชจาย ดังนี้
1. คาเครื่องเขียนแบบพิมพคา แบบประมาณออกใบรับรองขาวนาปรังตามจํานวน
เกษตรกรที่ขอใบรับรองแลว (คาวัสดุ/เครื่องเขียนแบบพิมพ) เกษตรกรรายละ 5 บาท
2. คาพาหนะน้าํ มันรถยนตราชการหรือคาชดเชยใช
3. คาติดตามประเมินผลกํากับดูแลของสํานักงานเกษตรจังหวัด (คาใชจายทั้ง 3
รายการสามารถตั้งจายไดทกุ รายการ/กิจกรรม) จังหวัดไดพิจารณาจัดสรรใหอําเภอตาง ๆ แลวตาม
รายละเอียด ดังนี้
* หมายเหตุ ใหทุกอําเภอสงหลักฐานเบิกจายถึงสํานักงานเกษตรจังหวัด ภายใน 20 สิงหาคม 2552
ตัดยอดหลังจากนั้นจะไมเบิกจายให
6. โครงการจดทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว
1. ขาวโพดรุนแรกที่เก็บเกี่ยวเดือนกรกฎาคม ขอใหอําเภอที่มีปลูกและขาวโพด
เก็บเกีย่ วไดในเดือนกรกฎาคม 2552 ใหจดทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว (เฉพาะในพืน้ ที่
จังหวัดสระบุร)ี ใหเสร็จทุกรายภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 นี้
2. สําหรับขาวโพดรุนที่ 2 หรือเก็บเกี่ยวหลัง 31 กรกฎาคม 2552 ใหจดทะเบียน
เกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวใหเสร็จสิ้นภายใน 31 สิงหาคม 2552 ตามหนังสือแจงแลวนั้น
3. โครงการประกันราคา พาณิชยจงั หวัด การคาภายใน เฉพาะรัฐบาลจะแจง
หลักเกณฑวิธีการในเดือนสิงหาคม 2552 ใหดําเนินการตอไป
4. การรายงานผลการขึ้นทะเบียนขอใหรายงานผลทุกวันกอนเวลา 12.00 น.
5. จังหวัดไดแตงตั้งคณะทําตรวจสอบการขอขึ้นทะเบียนเรียบรอยแลว ตาม
หนังสือที่แจงสําหรับ ธกส. จังหวัดไดประสานใหแลวตามหนังสือที่แนบโดยประสานกับคุณวรภาส บุญมั่น
โทร.036-220186 ,036-221176,089-9493119
6. สําหรับการขึ้นทะเบียนขาวนาป และมันสําปะหลังขอใหอําเภอรายงานทุกวัน
พุธภายในเวลา 12.00 น.
การดําเนินงานโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน ป 2552
1. ใหอําเภอเรงรัดการบันทึกขอมูลเกษตรกรเตรียมความพรอมตามโครงการสงเสริมการผลิตสินคา
เกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน ซึ่งจังหวัดไดมีหนังสือแจงใหดําเนินการที่ สบ 0009/ว 878 ลงวันที่ 23
มิถุนายน 2552 และใหจัดสงใหจังหวัดภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 มีอําเภอทีจ่ ัดสงใหจังหวัดแลว 2
อําเภอ คือ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอหนองโดน
2. การประเมินแปลงเบื้องตนจังหวัดมีหนังสือแจงใหดําเนินการใหคําแนะนําและประเมินแปลง
เบื้องตนและจัดสงใหสํานักงานเกษตรจังหวัดภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 ขณะนี้มีอําเภอที่จดั สง
มาแลว
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- อําเภอบานหมอ
- อําเภอพระพุทธบาท ขาดขาว
- อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ขาดขาว
- อําเภอเมืองสระบุรี สงจํานวน 19 แปลง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 เรื่องแจงจากกลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นายสมศักดิ์ วรรณะ หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ไดชี้แจงมีดังนี้
4.2.1 งานพัฒนาองคกรเกษตรกร/งานโครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ
(ผูรับผิดชอบวันทนัย แกวพูลศรี)
1. กรมสงเสริมการเกษตร จัดงานเขาคายยุวเกษตรกรระดับประเทศ ครั้งที่ 4/2552 ณ
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระหวางวันที่ 13 – 16 กรกฎาคม
2552 จังหวัดสระบุรี ไดนํายุวเกษตรกร จํานวน 12 คน ที่ปรึกษายุวเกษตรกร จํานวน 4 คน เจาหนาที่
จํานวน 4 คนไปรวม และวันเปดงานจังหวัดสระบุรี นํายุวเกษตรกรเขารวมเปดงานฯ อีกจํานวน 100 คน
(ที่ปรึกษา 5 คน ยุวเกษตรกร 95 คน) ดังนี้
อําเภอ
รวมชุมนุมยุว 13 – 16 ก.ค. 52
บานหมอ
เสาไห
หนองโดน
หนองแซง
วังมวง
เฉลิมฯ
มวกเหล็ก
รวมในพิธีเปดงานชุมนุม
วิหารแดง
หนองแซง

จํานวนยุวเกษตกร

จํานวนที่ปรึกษายุวฯ

เจาหนาที่

2
2
2
2
2
2
-

1
1
1
1
-

1
1
1

47
48

2
1

1
1
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2. สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท จัดประชุมที่ปรึกษา
ยุวเกษตรกรและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานยุวเกษตรกร ของ 9 จังหวัดในภาคกลาง เพื่อวางแผนการ
เตรียมการชุมนุมยุวเกษตรกรระดับประเทศในวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ณ หองประชุมสํานักสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท จังหวัดใหอําเภอหนองแซง แจงใหอาจารยมนพ สภาพสวัสดิ์
ที่ปรึกษายุวเกษตกรระดับจังหวัด พรอมดวยนางอรพินท วุฒิอุทัย เขารวมประชุมแทนเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบงานระดับจังหวัด ที่ติดราชการกรมสงเสริมการเกษตร
3. จังหวัดไดดําเนินโครงการสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม ป 2552 กิจกรรมการจัด
นิทรรศการและการทัศนศึกษาดูงานของเกษตรกรรุนใหม ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 ณ บานเกษตรกร
ดีเดนแหงชาติ ป 2552 สาขาปศุสัตว ตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก อําเภอที่เกี่ยวของไดแกอําเภอ
มวกเหล็ก และอําเภอวังมวง ซึ่งไดนําเกษตรกรรุนใหม ที่ผานการฝกอบรมของสํานักงานปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดสระบุรี เขารวมการศึกษาดูงานเรียบรอยแลว โดยมี
อําเภอวังมวง
จํานวน
13 ราย
อําเภอมวกเหล็ก
จํานวน
77 ราย
4. สํานั กงานสงเสริ มและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท จัดประชุมเชิ ง
วิชาการคณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกรระดับเขต ครั้งที่ 3/2552 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2552
ณ รี ส อร ท บ า นอ อ ย ตํ า บลมวกเหล็ ก อํ า เภอมวกเหล็ ก จั ง หวั ด สระบุ รี มอบให น างวิ ไ ล เชี ย งศรี
ประธานกลุมแมบานเกษตรกรระดับจังหวัด (อ.แกงคอย) เขารวมการประชุมเชิงวิชาการฯ ดังกลาว
5. จั ง หวั ด สระบุ รี จั ด ประชุ ม คณะกรรมการสายใยรั ก แห ง ครอบครั ว ฯ ในวั น ที่
9 กรกฎาคม 2552 ณ หองประชุมทานตะวันชั้น 4 โดยมีนายอุกริช พึ่งโสภา (รอง ผวจ.สระบุรี) เปน
ประธาน มีหัวหนาสวนราชการระดับจังหวัด นายอําเภอ เกษตรอําเภอและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน
สายใยรักแหงครอบครัวฯ ของอําเภอ อบต.เขารวมประชุมครั้งนี้
2. งานติดตามหนี้สินกลุมเกษตรกร และงานภัยธรรมชาติ (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 กรกฎาคม 2552
1. กลุ ม เกษตรกรทํ า นาต น ตาล อํ า เภอเสาไห ส ง ชํ า ระหนี้ สิ น จํ า นวน 6,380 บาท
(หมดภาระหนี้สินแลว)
2. กลุ ม เกษตรกรทํ า ไร คํ า พราน อํ า เภอวั ง ม ว ง ส ง เงิ น ดอกผลค า งบั ญ ชี ใ ห คชก.
จํานวน 151.49 บาท
กลุมเกษตรกรที่ไมสงชําระหนี้
1. กลุมเกษตรกรทํานาโคกตูม
อําเภอหนองแค
2. กลุมเกษตรกรทํานาหนองแขม อําเภอหนองแค
3. กลุมเกษตรกรทํานาโพนทอง
อําเภอหนองแค
4. กลุมเกษตรกรทํานาหนองยาว
อําเภอเมืองสระบุรี
5. กลุมเกษตรกรทํานาหนองโน
อําเภอเมืองสระบุรี
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6. กลุมเกษตรกรทํานาหนองโน
อําเภอเมืองสระบุรี
ขอใหอําเภอที่มีกลุมเกษตรกรทํานา ที่ยังมีหนี้สินคางชําระกับกรมสงเสริมการเกษตร
อยู ไดชวยเรงรัดติดตาม ใหมีการสงชําระอยางตอเนื่อง จนครบตามจํานวนเงินที่ยังเปนหนี้อยู
งานภั ย ธรรมชาติ ในช ว ยเดื อ นพฤษภาคม – มิ ถุ น ายน 2552 มี ภั ย ธรรมชาติ
เกิดขึ้นทําใหพื้นที่การเกษตรเสียหาย ดังตอไปนี้
1. อ.บานหมอ เกิดอุทกภัยใน 2 ตําบล พื้นที่เสียหาย 921 ไร เกษตรกร 114 รายไดรับ
การชวยเหลือจาก อบต. หนองบัว แลว 1 ตําบล คงเหลือ ต.สรางโศก อยูระหวางดําเนินการใหความ
ชวยเหลือ
2. อ.หนองโดน เกิดอุทกภัย ใน 3 ตําบล พื้นที่เสียหาย 455 ไร เกษตรกร 60 ราย
อําเภอกําลังดําเนินการใหความชวยเหลือ ในวงเงิน 380,835 บาท
3. อ.พระพุ ท ธบาท เกิ ด อุ ท กภั ย ใน 2 ตํ า บล พื้ น ที่ เ สี ย หาย 1,189 ไร เกษตรกร
181 ราย อําเภอกําลังดําเนินการใหความชวยเหลือ ในวงเงิน 995,193 บาท
4. อ.เฉลิมพระเกียรติฯ เกิดภัยแลง (ฝนทิ้งชวง) ใน 2 ตําบล พื้นที่เสียหาย 820 ไร
เกษตรกร 60 ราย อําเภอกําลังดําเนินการใหความชวยเหลือ ในวงเงิน 686,340 บาท
3. งานสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (ผูรับผิดชอบนายบุญฤทธิ์ พานิชกุล และนางพรรณราย
สงวนสิน)
1. สนับสนุนการประกอบการวิสาหกิจชุมชนและการพัฒนาไปสูแหลงเรียนรู
กิจกรรมเริ่มตนการบูรณาการสนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการประกอบการของวิสาหกิจชุมชน
คัดเลือก 1 แหง งบประมาณ 50,000 บาท
ผลพิจารณาของ คณะอนุกรรมการกรรมการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดไดคัดเลือกวิสาหกิจ
ชุมชนอําเภอที่ขอรับการสนับสนุน ที่มีการบริหารจัดการดีเปนเปาหมายดําเนินการจาก 8 อําเภอเมือง
สระบุ รี / เฉลิมพระเกียรติ / หนองโดน / วังมวง / พระพุทธบาท / เสาไห / หนองแซงและดอนพุด
อําเภอที่ไดรับการคัดเลือก วิสาหกิจชุมชนแปรรูปมันสําปะหลัง หมูที่ 9 ตําบลวังมวง อําเภอวัง
มวง ใหอําเภอสงรายละเอียดใหจังหวัดเพื่อเบิกจายภายในเดือนกรกฎาคมนี้
2. สนับสนุนความรูความเขาใจแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแกกลไก การ
ดําเนินงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
2.1 การประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด เปาหมาย 2 ครั้ง
ดําเนินการแลว ครั้งที่ 1 วันที่ 12 มิถุนายน 2552
ครั้งที่ 2 วันที่ 11 สิงหาคม 2552
2.2 การประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด เปาหมาย 2 ครั้ง
ดําเนินการแลว ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มิถุนายน 2552
ครั้งที่ 2 วันที่ 21 กรกฎาคม 2552
2.3 การประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนอําเภอ เปาหมายอําเภอละ 3 ครั้ง
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อํ า เภอเบิ ก จ า ยและดํ า เนิ น การ ครบแล ว ให อํ า เภอส ง เอกสารรายงานประชุ ม
อนุกรรมการอําเภอใหจังหวัด ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2552
2.4 พัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิกวิสาหกิจ 13 อําเภอๆ ละ 2 วิสาหกิจชุมชนๆ ละ 10
ราย จัดเวที 5 เวทีงบประมาณ อําเภอละ 8,000 บาท สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อําเภอ
ดําเนินการและเบิกจายครบทุกอําเภอแลว ใหอําเภอสงสรุปผลการดําเนินการพัฒนากระบวนการเรียนรู
สมาชิกวิสาหกิจชุมชน สงใหจังหวัดภายใน 30 สิงหาคม 2552
2.5 โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเขาสูแหลงทุน (รวมธนาคารออมสิน) จังหวัดมีหนังสือ
แจงอําเภอแลวใหอําเภอเรง ดําเนินการแจงวิสาหกิจชุมชนที่สนใจสมัครเขารวมโครงการฯ (แบบ 1) สง
สํานักงานเกษตรจังหวัดทุกวันที่ 5 ของเดือน หมดเขต 5 กันยายน 2552 นี้
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 เรื่องแจงจากฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ
นางลัดดา ทองจอย แทนหัวหนาฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ ไดชี้แจง ดังนี้
1. แผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล
1. จังหวัดแจงอําเภอดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรและสรุปโครงการป 2553-2555 ทั้ง
ระดับอําเภอ/ตําบล สงภายในเดือนมิถุนายน 2552 (กรมฯ กําหนดเดือนมิถุนายน 2552)
2. จังหวัดทําหนังสือทวงอําเภอที่ยังไมไดดาํ เนินการตามหนังสือที่ สบ 0009/ว 3613 ลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2552 ใหดําเนินการสงขอมูลใหจังหวัดภายใน วันที่ 22 กรกฎาคม 2552 หากไมสามารถ
ดําเนินการ ไดตามกําหนดใหชี้แจงเหตุผลดวย
สรุปผลการดําเนินงาน
อําเภอ

แผนพัฒนาการเกษตร

1. อําเภอแกงคอย
9
2. อําเภอวังมวง
9
3. อําเภอหนองโดน
9
4. อําเภอบานหมอ
คืนอําเภอแกไข
5. อําเภอพระพุทธบาท ขาด 2 ตําบล (พินิต)
6. อําเภอเมือง
9
7. อําเภอเฉลิมพระเกียรติฯ 9
8. อําเภอหนองแซง
9
9. อําเภอวิหารแดง
9
10. อําเภอเสาไห
ขาด 3 ตําบล (พิศสมัย)

สรุปโครงการ 3 ป ระดับอําเภอ
9
9
9
ไมสง
9
9
9
9
9
ไมสง

สรุปโครงการ 3 ประตําบล
9
9
9
ไมสง
9
9
9
9
9
9
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11. อําเภอหนองแค
12. อําเภอมวกเหล็ก
13. อําเภอดอนพุด

9
ไมสง
ไมสง

9
ไมสง
ไมสง

ไมสง
ไมสง
ไมสง

- การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับอําเภอ อําเภอทีจ่ ัดสงมี อําเภอหนองแค
2. ประชาสัมพันธระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานตามระบบสงเสริมการเกษตร
- กรมฯ ไดยกรางระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานตามระบบสงเสริมการเกษตร เพื่อใหเจาหนาที่
ไดรับทราบและแสดงความคิดเห็นเพื่อนํามาปรับปรุงระบบการสนับสนุนการปฏิบัติงานใหเกิด
ประสิทธิภาพตองานสงเสริมการเกษตร โดยสามารถแสดงความคิดเห็นไดทาง E-mail :
research20@doae.go.th หรือทางเว็บไซต ของกองวิจยั และพัฒนาการเกษตร http://research.doae.go.th
ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2552
- จังหวัดไดนําเสนอในเวที DW วันที่ 22 กรกฎาคม 2552 แลว และแจงอําเภอนําเขาในที่ประชุม
สํานักงานเกษตรอําเภอประจําเดือน ตามหนังสือที่ สบ 0009/ ว 3874 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2552
3. การจัดทําขอมูลศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
จังหวัดแจงอําเภอตามหนังสือที่ สบ 0009/ว 3614 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2552
- ขอมูลพื้นฐานของตําบล ปรับปรุงปละ 1 ครั้ง ภายในเดือนมิถุนายน
อําเภอที่ยังไมดําเนินการ มวกเหล็ก หนองโดน ดอนพุด
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แผนปฏิบัตงิ านประจําเดือน สิงหาคม 2552
สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
วัน เดือน ป

กิจกรรม

6-7 สิงหาคม 2552
10 สิงหาคม 2552
11 สิงหาคม 2552
17 สิงหาคม 2552
18 สิงหาคม 2552
19 สิงหาคม 2552
20 สิงหาคม 2552
21 สิงหาคม 2552
24 สิงหาคม 2552

สัมมนาชาวนาชั้นนํา
ทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประชุมคณะกรรมการ วสช. จังหวัด
คัดเลือกเกษตกร, สถาบันเกษตรกร
คัดเลือกเกษตกร, สถาบันเกษตรกร
คัดเลือกเกษตกร, สถาบันเกษตรกร
คัดเลือกเกษตกร, สถาบันเกษตรกร
คัดเลือกเกษตกร, สถาบันเกษตรกร
นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร

25 สิงหาคม 2552

นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร

26 สิงหาคม 2552

นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร

27 สิงหาคม 2552
28 สิงหาคม 2552
31 สิงหาคม 2552

นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร
ประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดประจําเดือน
ประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน

มติที่ประชุม รับทราบ

สถานที่

ผูรับผิดชอบ

หองประชุมสนง. เกษตรจังหวัด
หองประชุมสนง. เกษตรจังหวัด
หองประชุมสนง. เกษตรจังหวัด

เรวัชณ
สุจิตรา
บุญฤทธิ์
สุพจน
สุพจน
สุพจน
สุพจน
สุพจน
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 1
สุจิตรา
สุจิตรา

อําเภอเมืองสระบุรี
อําเภอบานหมอ
อําเภอแกงคอย
อําเภอหนองแค
อําเภอหนองแซง
อําเภอวิหารแดง
อําเภอเสาไห
อําเภอพระพุทธบาท
อําเภอมวกเหล็ก
อําเภอหนองโดน
อําเภอดอนพุด
อําเภอวังมวง
อําเภอเฉลิมพระเกียรติฯ
หองประชุม สนง. เกษตรจังหวัด
หองประชุม สนง. เกษตรจังหวัด
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4.4 เรื่องแจงจากฝายบริหารทั่วไป
นางจรัสศรี ดีรักษ แทนหัวหนาฝายบริหารทั่วไป 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
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8. นายวิทยา อธิปอนันต
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
อ.ก.พ. กรม
9. นายสมศักดิ์ สุริโย
ผูทรงคุณวุฒิดานทรัพยากรบุคคล
อ.ก.พ. กรม
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 ขณะนี้ถึงขั้นตอนการ
สงมอบวัสดุการเกษตร เมื่อผูขายสงวัสดุมีปริมาณคุณภาพครบถวนถูกตองแลว ขอใหอําเภอเสาไหสงใบ
ตรวจรับของคณะกรรมการใหจังหวัดเพื่อดําเนินการตอไป
4.4.7 แต ง ตั้ งเจ าหนาที่ ปฏิบั ติ งานธุร การเปนเจา หน าที่ พัสดุ เนื่ องจากสํา นัก งาน
เกษตรอําเภอวิหารแดงและอําเภอหนองโดน ไมมีอัตราตําแหนงเจาพนักงานธุรการ ดังนั้น จังหวัดจึงได
ทําคําสั่งเพิ่มใหพนักงานราชการตําแหนงเจาพนักงานธุรการเปนเจาหนาที่พัสดุ ซึ่งไดนําเสนอผูวา
ราชการจังหวัดพิจารณาลงนามเพื่อดําเนินการตอไป
4.4.8 สรุปขาวสาร ความเคลื่อนไหวการดําเนินการกิจกรรมของสหกรณออมทรัพย
กรมสงเสริมการเกษตร จํากัด ในรอบเดือนกรกฎาคม 2552 ไดแจกรายละเอียดในที่ประชุมแลว จึง
ขอใหกลุม/ฝายฯ และอําเภอ ประชาสัมพันธแจงเพื่อทราบโดยทั่วกันตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติ
- เมื่อเกิดภัยธรรมชาติใหสงรายงานตามแบบรายงานสถานการณการเกิดภัย
ธรรมชาติและการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติรายละเอียดตามแบบรายงานไดแจกให
ในที่ประชุมทราบแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
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5.2 การดําเนินการงานโครงการประจําป 2552
-กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ฝายยุทธ
ศาสตรและสารสนเทศ ไดแจงเพื่อทราบแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 การเบิกจายงบประมาณ
-ไดแจกสรุปรายงานการเบิกจายงบประมาณ โครงการสงเสริมการเกษตร ป
2552 ประจําเดือน กรกฎาคม 2552 เพื่อทบทวนพิจารณารวมกันในที่ประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
5.4 การเรงรัดติดตามหนี้สินกลุมเกษตรกร กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ได
แจงใหทราบแลว และขอใหอําเภอที่เกี่ยวของติดตามเรงรัดตอไป และกรมฯ ไดแจงกรณีหนี้สินถาผิด
สัญญาใหฟองใหชวยดูแลอยาใหขาดอายุความ
มติที่ประชุม รับทราบ
5.5 ระบบรายงาน ของเดือน กรกฎาคม 2552 ไดแจกรายงานที่ใชวัดผลและ
ใหคะแนนตามระบบ การ จัดสงรายงานของ สํานักงานเกษตรอําเภอ ประจําเดือน กรกฎาคม 2552
เพื่อพิจารณาทบทวนรวมกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
5.6 ผลการติดตามนิเทศงาน สรุปดังนี้
- ไมมี
5.7 ปญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน
- ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
การปลูกทานตะวัน
- ขอปรับหนาดินหลังการปลูกแลวดวย
- กําหนดประชุมภายใน/ประสานทหารเพื่อของบประมาณตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.

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

