รายงานการประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน
ครั้งที่ 1/2553
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553
ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
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เกษตรจังหวัดสระบุรี
ประธาน
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
แทนนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
เกษตรอําเภอเมืองสระบุรี
เกษตรอําเภอบานหมอ
เกษตรอําเภอแกงคอย
เกษตรอําเภอหนองแค
เกษตรอําเภอหนองแซง
เกษตรอําเภอเสาไห
เกษตรอําเภอพระพุทธบาท
เกษตรอําเภอวิหารแดง
แทนเกษตรอําเภอดอนพุด
เกษตรอําเภอหนองโดน
เกษตรอําเภอมวกเหล็ก
เกษตรอําเภอวังมวง
แทนเกษตรอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

เสถียรเขตต

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ดีรักษ

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นายวิ เ ชี ย ร บุ ญ ประสิ ท ธิ์ เกษตรจั ง หวั ด สระบุ รี ประธานได ก ล า วเป ด การประชุ ม
เกษตรอํา เภอประจํ า เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2552 และได ดํา เนิน การประชุ ม ตามระเบีย บวาระต า ง ๆ
ในที่ประชุมสรุปได ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. เรื่องแจงจากเขต
ไมมี
2. เรื่องแจงจากการประชุมคณะกรรมการจังหวัดฯ
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่แลว
- รายงานการประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน ไดลงในเว็บไซตสํานักงานเกษตร
จังหวัดสระบุรีแลว มติที่ประชุม หากมีการแกไขใหแจงภายในเที่ยงของวันประชุมถาไมมีใหถือเปนการ
รับรองรายงานการประชุมฯ
- รับรองรายงานการประชุมเกษตรอําเภอ ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน
2552 ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2552
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งทีแ่ ลว
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 เรื่องแจงจากกลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต
นายสงบ เจริญสุข หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ไดชี้แจง ดังนี้
เรื่องแจงเพื่อทราบ
1. โครงการทดลองการซื้อขายผลไมระหวางกรมสงเสริมการเกษตรกับกรมราชทัณฑ ป
2553
ดวยคณะรัฐมนตรีมีมติใหกระทรวงยุติธรรม ปรับเปลี่ยนระบบการจัดหาอาหารให
ผูตองขัง สถานพินิจ สถานกักขังตาง ๆ เพื่อใหเกิดความโปรงใส และเปนไปดวยการประหยัด จึงได
รวมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย ดําเนินการอาหารบางชนิด ไดแก
ขาวซื้อจากองคการคลังสินคา กระทรวงพาณิชย

นมซื้อจากองคการกิจกรรมโคนม กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผลไมซื้อจากเกษตรกรโดยตรงโดยมีกรมสงเสริมการเกษตรเปนผูประสานงาน
กรณีไมผมกรมราชทัณฑรวมกับกรมสงเสริมการเกษตร จัดซื้อผลไมโดยตรงจาก
เกษตรกร กลุม เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน โดยตรงไมผานพอคาคนกลางเปนการเพิ่มชองทางการ
จําหนายไมผลที่แนนอน เพิ่มรายไดแกเกษตรกรโดยตรง และชวยแบงเบาภาระของรัฐบาลในการระบาย
ผลไมลนตลาดในบางฤดูดวย ไดทําโครงการนํารองระหวางกรมสงเสริมการเกษตรและ กรม
ราชทัณฑใน 6 ภาค 13 จังหวัด 32 เรือนจํา ซึ่งดําเนินการตั้งแตเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2552
โดยเกษตรจังหวัดและผูบญ
ั ชาการเรือนจําใน 13 จังหวัดนํารองไดรวมดําเนินการแลวประสบผลดี
1. เรือนจําซื้อผลไมไดดีโดยตรงกับเกษตรกร/กลุมเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน โดยมี
สํานักงานเกษตรจังหวัดเปนตัวคัดเลือกประสานงานใหเกษตรกร/กลุมวิสาหกิจชุมชน มาเสนอราคาซื้อ
ขายกันโดยทัง้ สองฝายไดประโยชนเกษตรกรขายไดแนนอน ไมถูกกดราคาแมสินคาลนตลาดหรือราคา
ตกต่ํา เรือนจําซื้อไดราคาถูกและมีปริมาณมากไดคุณภาพตรงตามตองการนักโทษไดรับอาหารผลไม
มากขึ้น ไดศึกษาผลดําเนินการแลวเปนโครงการที่ดีและไดประโยชนทั้งสองฝาย
กรมราชทัณฑ
จึงกําหนดใหทุกจังหวัดดําเนินการโครงการจัดซื้อขายผลไมระหวางกรมสงเสริมการเกษตรกับกรม
ราชทัณฑทุกจังหวัด/ทุกเรือนจํา โดยคิดอัตราคาผลไมตามจํานวนผูถ ูกคุมขัง
โดยคิดราคา 1 บาท
ตอ 1 คน ใน 1 วัน และใหใชไมผลตามฤดูกาลหรือตามทองถิ่นที่มีโดยจังหวัดสามารถผลิตและขายให
เรือนจําบริโภคไดตามความเหมาะสม การใหบริโภคผลไมตามอัตรา 1 บาท ตอคนตอวันแลวเรือนจํา
กําหนดใหบริโภคอาทิตยละ 1 – 2 ครั้ง ก็ไดตามความเหมาะสม ชวงปกติใหเรือนจําสามารถใชเงินคา
ผลไมประมาณ 70% เหลือไว 30% เพื่อรวมแกไขปญหาเรื่องผลไมลน ตลาด เงาะ มังคุด ฯลฯ
จังหวัดสระบุรี ผูบัญชาการเรือนจําและเกษตรจังหวัดสระบุรีไดรวมปรึกษาวางแผนการ
ดําเนินการแลว สรุปดังนี้
- เรือนจําจังหวัดสระบุรี มีนกั โทษคุมขังประมาณ 2,000 คน จะมีงบประมาณสําหรับซื้อ
ผลไมประมาณวันละ 2,000 บาท ในชวงปกติใช 70 % ประมาณวันละ 1,400 บาท กําหนดใหบริโภค
ผลไมอาทิตยละ 1 วัน ดังนั้นจะมีเกณฑงบประมาณการจัดซื้อผลไมไดอาทิตยละประมาณ
1,400x7=9,800 บาท
- สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี กําหนดชี้แจงรายละเอียดโครงการแกเกษตรอําเภอ
ทุกอําเภอรับทราบเขาใจโครงการในการประชุมประจําเดือนวันที่ 5 มกราคม 2553 และใหเกษตร
อําเภอคัดเลือกกลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมเกษตรหรือเกษตรกรในพื้นที่เขาใจ และยินดีรวมโครงการเสนอ
ขายหรือสมัครเขารวมโครงการ (ตามแบบใบสมัครแนบทาย) สมัครเขารวมโครงการและจะกําหนด
ประชุมชี้แจงหรือตกลงรวมกัน ระหวางเรือนจําจังหวัดสระบุรีกับผูท ี่จะซื้อขายทีส่ มัครเขารวมรวม
โครงการ (เกษตรกรหรือกลุมวิสาหกิจชุมชน) กําหนดประมาณวันที่ 11 มกราคม 2552 ซึ่งเขา
หลักเกณฑตกลงรวมโครงการไดประมาณวันพุธก็สามารถเปดโครงการตกลงขึ้นขาย/จัดสงของไดเลย

ผลไมที่จะเสนอขายควรเปนผลไมที่ผลิตในพื้นที่สระบุรรี าคาตองไมสูงถูกกวาทองตลาด
คุณภาพตองไดมาตรฐานสําหรับบริโภคภายในประเภทผลไมที่เสนอขายตองรับประทานไดทันทีในวัน
สงของตองไมสุกหรือช้ําเนาเสียเปนอันขาด
ผลไมของจังหวัดสระบุรที ี่คาดวาจะเสนอขาย
1. กลวยน้ําวา (คนละ 2 ผล/ครั้ง) ซื้อ-ขาย ประมาณ 400 หวี /ครั้ง
(ขนาดมาตรฐาน 1 หวี ตองมีผลกลวยอยางนอย 10 ผล)
2. กลวยหอม (คนละ 1 ผล/ ครั้ง) ซื้อ-ขาย ประมาณ 200 หวี/ครั้ง
(ขนาดมาตรฐาน 1 หวี ตองมีผลกลวยอยางนอย 10 ผล)
3. มันแกว
4. ขาวโพดหวาน (ตม)
5. ฝรั่ง
6. มะละกอ
7. สมโอ
8. มะมวง
ฯลฯ
2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจหลักไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ผลการ
ดําเนินงานตามเอกสารที่แนบสําหรับคาใชจาย อ.หนองแซง ดอนพุด หนองโดน พระพุทธบาท เสาไห
ขอใหเรงรัดการเบิกจาย ภายในเดือนมกราคม 2553 ดวย
3. โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวป 2552/53 รอบที่ 2 ไดดําเนินการตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2553 รายละเอียดตามที่จะไดเสนอตอไป
4. โครงการจัดการเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดโครงการ
จัดการเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง ป 2553 ขึน้ รายละเอียดจะไดเสนอตอไป
5. สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี กําหนดจัดงานเทศกาลทองเที่ยวทุงทานตะวัน ณ
ศูนยการทหารมา วันที่ 29 – 31 มกราคม 2553 จึงขอความรวมมือจากอําเภอในการดําเนินงานครั้งนี้
ดวย
6. มาตรการและแนวทางการปฏิบัติงานปองกันกําจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล จังหวัด
สระบุรี
คําแนะนําในการปองกันกําจัดเพลี้ยกระโดด
ในระยะกอนเริ่มทําการเพาะปลูก – เริ่มเพราะปลูกอายุขาวประมาณ 30 วัน
1. เปลี่ยนพันธุที่ปลูกเปนพันธุที่ตานทานเพลี้ยกระโดน
2. เปลี่ยนพันธุขาวที่ปลูกตอเนื่องกันมากกวา 5 ป เพราะจะทําใหพันธุขาวสูญเสีย
ความตานทาน
3. ไมใชเมล็ดพันธุขาวเกินอัตรา 20 กิโลกรัมตอไร
4. ไมขังน้ําในนาขาวตลอดเวลา ควรทําใหนาขาวมีนา้ํ แตพอดินเปยก

5. ใชกับดักแสงไฟลอที่บานเรือน โดยใชภาชนะใสนา้ํ ผสมน้ํามันหรือผงซักฟอกเพื่อให
แมลงหลนในภาชนะและไมสามารถบินตอไปไดในชวงระยะเวลา 18.00 น. – 20.00 น. (เดือนมกราคม
– กุมภาพันธ 2553)
6. หลีกเลี่ยงการปลูกขาวในชวงที่พบวามีเพลี้ยกระโดดมาเลนแสงไฟเปนจํานวนมากๆ
โดยเลื่อนการปลูกขาวออกไป 1 – 2 เดือน เพื่อหลบหลักการระบาด
ในระยะขาวมีอายุ 40 วัน ถึงใกลออกรวง
1. ในกรณีพบการระบาดใหใชสารเคมีทมี่ ีพิษกอนขาวนอยตอมวลเขียวลูกไข
2. ขาวระยะแตกกอเต็มทีถ่ ึงออกรวงใหใชสารประเภทดูดซึม ไดแก ไทอะมิโตรแซม
ไดโนทีฟูแรน โคลไทอะนิดนิ และคารโบซิลแฟน
3. ไมใชสาร (มีผลตอระบบนิเวศนมาก)
4. ไมใชสารฆาแมลงผสมกัน
5. ในระยะขาวออกรวงติดเมล็ดแลวใหใชวิธีระบายน้ําออกจากแปลงนา
มาตรการเฝาระวัง
1. จัดทําแปลงพยากรณสํารวจตรวจนับเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล ตําบลละ 1 แปลง และ
รายงานผลการสํารวจใหคณะทํางานระดับอําเภอทราบทุกๆ เดือน
2. กรณีทราบการระบาดใหคณะทํางานระดับตําบลประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
ชวยเหลือโดยเร็ว
3. รายงานสถานการณการระบาดใหจังหวัดทราบโดยเร็ว
4. ใหมีหนวยเคลื่อนที่เร็วระดับตําบลและจังหวัดออกตรวจสอบพื้นที่ในกรณีพบการ
ระบาด
5. แจงเตือนประชาสัมพันธขอมูลใหเกษตรกรทราบเปนระยะ
GAP ขาว มีเปาหมายป 2553 จํานวน 225 ราย
- ใหอําเภอเสนอขอจํานวนเกษตรกรที่จะสมัครขอ GAP ในขาวเจกเชยเปนอันดับแรก
กอนที่เหลือจึงจะพิจารณาจัดสรรใหขาวชนิดอื่นๆ ในแตละอําเภอตอไป
ศูนยขาวชุมชน ป 2553 จังหวัดสระบุรีใหรับเปาหมาย จํานวน 10 ศูนย เปนงบประมาณที่ขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุน AFTA
จังหวัดไดกําหนดเปาหมาย ดังนี้
1. ศูนยหลัก หมูที่ 2 ตําบลหนองสรวง
อําเภอวิหารแดง
หมูที่ 5 ตําบลพระยาทด
อําเภอเสาไห
หมูที่ 1 ตําบลเมืองเกา
อําเภอเสาไห
หมูที่ 1 ตําบลหนองหมู
อําเภอวิหารแดง
หมูที่ 2 ตําบลหนองกบ
อําเภอหนองแซง
หมูที่ 3 ตําบลมวงหวาน
อําเภอหนองแซง
หมูที่ 3 ตําบลสองคอน
อําเภอแกงคอย

หมูที่ 7 ตําบลหนองโน
อําเภอเมือง
หมูที่ 4 ตําบลบานโปรง
อําเภอหนองโดน
หมูที่ 7 ตําบลหรเทพ
อําเภอบานหมอ
ลักษณะโครงการศูนยเครือขายเหมือนโครงการศูนยขาวชุมชนของกรมการขาว คือทํา
เวทีชุมชน จัดทําแปลง 200 ไร อบรมเกษตรกร 20 คน สนับสนุนเมล็ดพันธุ 3 ตัน 3 ป ตอเนื่อง
ศูนยหลัก ใหจังหวัดละ 1 ศูนย ไดรับการสนับสนุนจาก อบต. จดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน มีเงินกองทุนไมนอยกวา 100,000 บาท มีพื้นที่อยางนอย 2 ไร ไมซ้ํากับศูนยขาวทีไ่ ดรับ
งบประมาณ ป 2551 – 52
พืชฤดูแลง ป 2552/53 จังหวัดสระบุรีไดรบั เปาหมายพื้นที่ปลูก 210,000 ไร คือ
นาปรัง ในเขตชลประทาน
182,500 ไร
นอกเขตชลประทาน
4,100 ไร
พืชไร – พืชผัก ในเขตชลประทาน
1,700 ไร
นอกเขตชลประทาน
21,800 ไร
ประมาณน้ําที่ไดรับจัดสรร 208 ลาน ลบ. เมตร
แผนและผลการใชน้ําในลุมน้ําเจาพระยา ยอนหลัง
ป
แผนการใชน้ํา (ลาน ลบ. เมตร)
ผลการใชน้ํา (ลาน ลบ. เมตร)
8,550
11,287
2550/51
2551/52

9,550

2552/53

8,000

10,588

ขอใหอําเภอวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลงตามพื้นทีเ่ ปาหมายที่จังหวัดจัดสรรใหเปน
รายหมูบานตามแบบฟอรม
การรายงานการระบาด ขอใหมีการรายงานตามรายงาน 3 แบบฟอรม
1. แบบรายงานการระบาดศัตรูพืชและการใหความชวยเหลือ
2. แบบรายงานเฉพาะกิจติดตามสถานการณเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
3. แบบรายงานสรุปสถานการณการระบาดของเพลีย้ แปงมันสําปะหลัง
มีขอสังเกตการณรายงานของอําเภอ ดังนี้
1. อําเภอไมมีการรายงาน
2. อําเภอรายงานและกรอกขอมูลในแบบรายงานไมครบ
ทั้งนี้ทั้ง 3 แบบรายงานใหรายงานทาง E – mail ทุกวันอังคาร
มติที่ประชุม รับทราบ

4.2 เรื่องแจงจากกลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร
4.2.1 งานพัฒนาองคกรเกษตรกร/งานโครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ
(ผูรับผิดชอบวันทนัย แกวพูลศรี)
1.1 จังหวัดสระบุรี กําหนดจัดประชุมเกษตรกรคลื่นลูกใหม ในวันเสารที่ 16 มกราคม
2553 ณ วาสนาฟาร ม หมู ที่ 5 ตํ าบลหนองปลิ ง อํ าเภอหนองแค โดยดู กิ จกรรมการทํ าสวนเมล อน
และแคนตาลูปปลอดสารพิษ ขอใหเกษตรกรคลื่นลูกใหมที่ผานการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเกษตรกร
คลื่นลูกใหม ป 51 และป 52 เขารวมประชุมทุกทาน โดยรถยนตออกจากสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
เวลา 08.30 น. (รถตูจํานวน 1 คัน)
1.2 การดําเนินโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2553 กิจกรรม โครงการสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตกร ดําเนินการ
วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร หมูที่ 3 ตําบลหรเทพ อําเภอบานหมอ
วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร หมูที่ 3 ตําบลมวงหวาน อําเภอหนองแซง
วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร หมูที่ 12 ตําบลบานยาง อําเภอเสาไห
ขอใหเจาหนาที่ดําเนินการประชุมสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรที่ไดรับงบประมาณ สํารวจ
ความตองการขอรับการสนับสนุนอุปกรณ การสํารองวัตถุดิบ การพัฒนาบรรจุภัณฑและฉลาก การปรับปรุง
อาคารโรงเรือน (แบบแปลนการปรับปรุงอาคารโรงเรือนรับรองโดยเจาหนาที่โยธา) จัดสงใหสํานักงานเกษตร
จังหวัดสระบุรี ภายในวันที่ 15 มกราคม 2553 เพื่อจังหวัดจะไดดําเนินการตอไป
1.3 โครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ ขอใหอําเภอเสาไหนัดประชุมคณะทํางานระดับ
อําเภอเพื่อจะไดเตรียมการในการรับเสด็จฯ โดยขอใหประสานงานกับทานนายอําเภอเสาไห และกําหนดวัน
ประชุมคณะทํางานระดับอําเภอแจงใหจังหวัดไดทราบดวย เพื่อจังหวัดจะไดประสานงานกับเจาหนาที่
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี และเจาหนาที่จากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เพื่อเขารวมประชุมดวย
1.4 จังหวัดสระบุรี กําหนดจัดประชุมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกรระดับ
อําเภอ ในวันที่ 12 มกราคม 2553 ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปน
ตนไป เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานโครงการที่ไดรับงบประมาณ ป 2553 และกําหนดพื้นที่เปาหมายในการ
ดําเนินการ ขอใหแตละอําเภอเตรียมขอมูลตางเพื่อนํามาพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการ
ที่กรมสงเสริมการเกษตรจัดสรรให
2 งานวิสาหกิจชุมชน (นางพรรณนาราย สงวนสิน)
2.1 การตอทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือขายวิสาหกิจชุมชน ประจําป 2553 ภายใน
ชวงเวลาระหวางวันที่ 1 – 30 มกราคม 2553 สําหรับวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชนที่ไมไดมา
ทําการตออายุ เปนเวลา 2 ปติดตอกัน ใหมาทําการตอทะเบียนที่สํานักงานเกษตรอําเภอ โดยการยื่นแบบคํา
ขอดําเนินการตอ (แบบ สวช .03) และแบบจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน ดูตามรายละเอียดเอกสารที่จังหวัดเคย
จัดสงใหอําเภอแลว ถาไมมาดําเนินการ จะถูกเพิกถอนทะเบียนใน ป 2553
มติที่ประชุม รับทราบ

4.3 เรื่องแจงจากฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ
นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน หัวหนาฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ ไดชี้แจง ดังนี้
เรงรัดการจัดทําขอมูลรายงานภาวะการผลิตพืชความเปนมา
1. โครงการบริหารจัดการขอมูลการเกษตรเพื่อการประกันรายไดใหกับเกษตรกร
- ดําเนินการภายใตโครงการเพิ่มศักยภาพผูวางงานเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและ
สังคมในชุมชน สํานักนายกรัฐมนตรี
- จางเจาหนาตนกลาอาชีพจากชุดที่ 1 จํานวน 9 คน
- ระยะเวลาโครงการ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2553 รวม 3 เดือน
- ดําเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และขอมูลทะเบียนผูปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก
ใหถูกตอง ครบถวน ใชประโยชนได
- การฝกอบรมไดดําเนินการแลวระหวาง 21-25 ธันวาคม 2553
1.1 การมอบหมายงาน
- ขอมูล ทบก. อําเภอหนองโดน และอําเภอหนองแค เฉพาะตําบลกุม หัก คชสิทธิ์ โคก
ตูม โคกแย บัวลอย ไผตา่ํ มอบใหเจาหนาตนกลา 1 คน ปฏิบัติงานประจําที่อําเภอหนองโดน
- ขอมูล ทบก. อําเภอแกงคอย และอําเภอหนองแซง เฉพาะตําบลไกเสา เขาดิน โคก
สะอาด มวงหวาน มอบใหเจาหนาที่ตนกลา 2 คน ปฎิบัติงานประจําอําเภอแกงคอย
- ขอมูล ทบก. อําเภอเสาไหและอําเภอหนองแซง (ตําบลที่เหลือ) มอบใหเจาหนาทีต่ น
กลา ปฏิบตั ิงานประจําที่อําเภอเสาไห
- ขอมูล ทบก. อําเภอเมือง และอําเภอเฉลิมพระเกียรติฯ มอบใหเจาหนาที่ตนกลา 1
คน ปฏิบัติงานประจําที่อําเภอเมือง
- ขอมูล ทบก. อําเภอพระพุทธบาท และอําเภอดอนพุด มอบใหเจาหนาที่ตนกลา 1 คน
ปฏิบัติงานประจําที่อําเภอพระพุทธบาท
- ขอมูล ทบก. อําเภอมวกเหล็ก มอบใหเจาหนาที่ตนกลา 1 คน ปฏิบัติงานประจําที่
อําเภอมวกเหล็ก
- ขอมูล ทบก. อําเภอบานหมอและวังมวง มอบใหเจาหนาที่ตนกลา 1 คน ปฏิบัติงาน
ประจําที่อําเภอบานหมอ
- ขอมูล ทบก. อําเภอหนองแค (ที่เหลือ) และอําเภอวิหารแดง มอบใหเจาหนาที่ ตน
กลา
1 คน ปฏิบัติงานประจําที่สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
1.2 ขอความอนุเคราะหอําเภอสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง ใหเจาหนาที่ตนกลา
ปฎิบัติงาน สวนที่จังหวัดจัดซื้อใหใหมจะไดงบประมาณปลายเดือนมกราคม 2553
1.3 เมื่อปรับปรุงขอมูล ทบก. เสร็จสิ้นตนกลาจะชวยตรวจสอบขอมูล ทพศ. ตอไป (เนนขาว
รอบ 2)

2. การบริหารจัดการขอมูลการเกษตร
2.1 ระบบรายงานภาวะการผลิ ต พืช ป 2552 จากที่ ใ หอํ า เภอกํา หนดบัญ ชี คุ ม พื ช
ติ ด ค า งระบบและบั น ทึ ก ข อ มู ล รม.01 และ 02 ตั้ ง แต เ ดื อ น พฤษภาคม 2552 เป น ต น มา มี
ความกาวหนา ดังนี้
- อําเภอแกงคอย หนองแค บานหมอ พระพุทธบาท เสาไห และมวกเหล็ก ยังไมได
ดําเนินการ
- อําเภอวิหารแดง วังมวง มีขอมูลเดือนพฤษภาคม
- อําเภอหนองโดน หนองแซง มีขอมูลเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน
- อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ดอนพุด มีขอมูล พฤษภาคม – สิงหาคม
- อําเภอเมือง เสร็จสิ้นแลว
2.2 ระบบขอมูลพื้นฐานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
การจัดทําขอมูลพื้นฐานการเกษตร ป 2552 มีอําเภอแกงคอย หนองแค วิหารแดง หนองแซง และวัง
มวง ยังไมไดดําเนินการ
2.3 ระบบขอมูลสถาบันเกษตรและการตอทะเบียนวิสาหกิจชุมชนซึ่งตองดําเนินการ
ภายใน 15 กุมภาพันธ 2553 ขอใหอําเภอตรวจสอบรายชื่อองคกรที่จะตองดําเนินการในสวนขอมูล
สถาบันเกษตรกรใหจัดทําแบบจัดเก็บขอมูลเปนรายกลุม จัดเก็บและสงมอบใหเจาหนาที่บันทึกขอมูล
ดําเนินการตอไป สําหรับวิสาหกิจชุมชนขอใหดูที่ระเบียบปฏิบตั ิและดําเนินการใหเปนไปตามที่กาํ หนด
เนื่องจากขอมูลทั้ง 4 ระบบ มีความสําคัญกับการใชงานในแตละดาน ขอความ
อนุเคราะหอําเภอในการบริหารจัดการใหเปนไปตามวัตถุประสงคมีความสมบูรณถูกตองใหประโยชนได
และเปนไปตามกําหนดระยะเวลาตอไป
3. ผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเดนระดับเขต ป 2552 เขตที่ 1 จังหวัด
ชัยนาท
3.1 เกษตรกรดีเดนสาขาอาชีพทํานา อันดับ 2 นายพานทอง สิงหแกว อําเภอเสาไห
3.2 เกษตรกรดีเดนสาขาอาชีพทําไร อันดับ 3 นายวิทยา แสนใจ อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติฯ
3.3 กลุมแมบานเกษตรดีเดน อันดับ 3 กลุมแมบานเกษตรกรดอนทอง อําเภอดอนพุด
3.4 ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชนประเภทอื่น ๆ อันดับ 1 ศูนยฯขาวตําบล
มวงงาม อําเภอเสาไห
3.5 ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชนประเภทขาวหอมมะลิ อันดับ 1 ศูนยฯขาว
ตําบล หนองแก อําเภอพระพุทธบาท
4. แผนการปฏิบัติงานและแผนการติดตามนิเทศงานประจําเดือนมกราคม 2553 (เอกสารแนบ)

แผนปฏิบัตงิ านประจําเดือน มกราคม 2553
สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
วัน เดือน ป
7 มกราคม 2553

16 มกราคม 2553
20 มกราคม 2553
21 มกราคม 2553
22 มกราคม 2553
25 มกราคม 2553

กิจกรรม
รวมประชุมประจําปวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตเมล็ด
พันธุขาวหวยขมิ้น
ประชุมผูรับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกร
ติดตามงานแหลงเรียนรูวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมัน
สําปะหลัง
ประชุมคลื่นลูกใหม
DW สาย 1
DW สาย 2
นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร
นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร

26 มกราคม 2553

นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร

27 มกราคม 2553

นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร

28 มกราคม 2553
29 มกราคม 2559

ประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดประจําเดือน
ประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน

12 มกราคม 2553
13 มกราคม 2553

มติที่ประชุม รับทราบ

สถานที่
อ.หนองแค

ผูรับผิดชอบ
ศิริทรัพย

หองประชุม สนง.เกษตร
จังหวัด
อ. วังมวง

วันทนัย
พรรณาราย/วันทนัย

วันทนัย/พรรณาราย
สวนวาสนาฟารม อ.หนองแค ลัดดา
ลัดดา
ทีมนิเทศที่ 2
ทีมนิเทศที่ 1
อ.เมือง
ทีมนิเทศที่ 2
อ.หนองแค
ทีมนิเทศที่ 3
อ.หนองแซง
ทีมนิเทศที่ 4
อ.บานหมอ
ทีมนิเทศที่ 1
อ. แกงคอย
ทีมนิเทศที่ 2
อ. พระพุทธบาท
ทีมนิเทศที่ 3
อ.มวกเหล็ก
ทีมนิเทศที่ 4
อ. วิหารแดง
ทีมนิเทศที่ 1
อ. เสาไห
ทีมนิเทศที่ 2
อ. วังมวง
ทีมนิเทศที่ 3
อ. เฉลิมพระเกียรติฯ
ทีมนิเทศที่ 4
อ. หนองโดน
สุจิตรา
อ.ดอนพุด
สุจิตรา
หองประชุมสนง.เกษตร
จังหวัด
หองประชุมสนง.เกษตร
จังหวัด

4.4 เรื่องแจงจากฝายบริหารทั่วไป
นางสุจิตรา นาคลําภา หัวหนาฝายบริหารทั่วไป ไดชี้แจง ดังนี้
4.4.1 การแตงตั้งโยกยายขาราชการ ในรอบเดือนที่ผานมา มีดังนี้
- ตามคําสั่งกรมสงเสริมการเกษตร ที่ 937/2552 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2552 ได
แตงตั้งขาราชการใหนายสมศักดิ์ วรรณะ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
กลุ มสงเสริ มและพัฒ นาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจั งหวั ดสระบุรี ไปดํา รงตํ าแหนง เกษตรจั งหวั ด
(ผูอํานวยการเฉพาะดานวิชาการสงเสริมการเกษตร) สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแตวันที่
15 ธันวาคม 2552 เปนตนไป
- ตามคําสั่งกรมสงเสริมการเกษตร ที่ 916/2552 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ได
ยายขาราชการ (ยายออก-ยายเขา) ของจังหวัดสระบุรี รวมจํานวน 4 ราย ตั้งแตวันที่ 11 ธันวาคม 2552
เปนตนไป ไดแก
1. นางรัตดา คงสีไพร ตําแหนง เกษตรอําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ยาย
ไปปฏิบัติราชการที่ สํานักงานเกษตรอําเภอไพรบึง จังหวัดศรีษะเกษ
2. นายชัยวัฒน ศรีสวัสดิ์ ตําแหนง เกษตรอําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง ยาย
มาปฏิบัติราชการที่ สํานักงานเกษตรอําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
3. นายก อ เกี ย รติ รั ช นิ พ นธ ตํ า แหน ง เกษตรอํ า เภอนบพิ ตํ า จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชยายมาปฏิบัติราชการที่ สํานักงานเกษตรอําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี
4. นายสุรัตน แยมศรี ตําแหนง เกษตรอําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย ยายมา
ปฏิบัติราชการที่สํานักงานเกษตรอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี และขณะนี้ทุกคนไดเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการตามคําสั่งเรียบรอยแลว
- คําสั่งกรมสงเสริมการเกษตรที่ 986/2552 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 ไดยาย
ข า ราชการให น ายวิ บู ล ย เจี ย มพั น ธ ตํ า แหน ง นั ก วิ ช าการส ง เสริ ม การเกษตรชํ า นาญการพิ เ ศษ
สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการเกษตรมาปฏิบัติงานในตําแหนง
เดียวกันที่วางอยูสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ตั้งแตวันที่ 18 มกราคม 2553 เปนตนไป
4.4.2 แนวทางปฏิ บั ติ ก รณี ส ว นราชการข า ราชการและเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ถู ก ฟ อ ง
ดําเนินคดี เนื่องมาจากปจจุบันมีการดําเนินคดีฟองรองสวนราชการและเจาหนาที่ของรัฐเปนคดีความ
อาญาความแพงคดีปกครองและคดีความอื่นตอศาลอาญา ศาลแพง ศาลจังหวัดและศาลอื่นๆ เปน
จํานวนมาก ซึ่งคดีความดังกลาวมีมูลมาจากการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ในการนี้จังหวัดสระบุรีได
พิจารณาแลว เห็นวาพนักงานอัยการเปนทนายแผนดินมีหนาที่ดูแลปกปองสิทธิผลประโยชนของรัฐบาล
และเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่และผูทรงคุณวุฒิมีความรูทางกฎหมายมีประสบการณสูง
ทางดานการพิจารณารวบรวมพยานหลักฐานและการนําสืบพิสูจนและแกตางในชั้นศาลรวมทั้งมีศิลปการ
วาความ ดังนั้น เรื่องที่เกี่ยวกับกรณีดังกลาวใหสวนราชการและเจาหนาที่ของรัฐประสานพนักงาน
อัยการโดยแจงเปนหนังสือเพื่อใหเปนผูดําเนินการตอสูคดีหรือแกตางหรือดําเนินการแทนสวนราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐตั้งแตเริ่มเกิดมูลคดีในสวนราชการและเจาหนาที่ของรัฐเปนผูใหขอมูลและประสาน
กับพนักงานอัยการที่ไดรับมอบหมายอยางใกลชิด

4.4.3 การจัดลําดับการหักเงินเดือนเพื่อชําระหนี้ในระบบจายตรงเงินเดือน ดวยกอง
การเจาหนาที่ กรมสงเสริมการเกษตรไดแจงอนุมัติหลักการจัดลําดับการหักเงินเดือน เพื่อชําระหนี้ใน
ระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา ตามลําดับความสําคัญเรียงตามลําดับ 1 – 9 ดังนี้
1. หนี้สินราชการ
2. สินเชื่อธนาคารออมสิน
3. ทุนเรือนหุนสหกรณอาคารออมทรัพย
4. สินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห
5. ณาปนกิจสงเคราะห
6. สินเชื่อสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร
7. คาเบี้ยประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท เอ.ไอ.เอ ประกันชีวิต
8. สินเชื่อธนาคารกรุงไทย
9. สินเชื่อาวุธปน
4.4.4 กําหนดแนวทางปฏิบัติการขอยายของขาราชการ ดวยกรมสงเสริมการเกษตรได
แจ ง กํ า หนดแนวทางปฏิ บั ติ ก ารขอย า ย การพิ จ ารณาและวิ ธี ทํ า คํ า ร อ งขอย า ยของข า ราชการะบบ
สารสนเทศทางดานการบริหารจัดการองคกร โดยไดยกเลิกระบบเดิมใหใชระบบใหมเปนการทําคํารอง
ขอยายดวยตรงเขาระบบสารสนเทศทางดานการบริหารจัดการองคกร ตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2552
เปนตนไป รายละเอียดตามหนังสือดวนที่สุดที่ กษ 1002/ว1496 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2552 จึงขอแจง
ใหทราบและขอใหทางกลุม/ฝายฯ และอําเภอไดแจงใหเจาหนาที่ในสังกัดไดทราบเพื่อถือปฏิบัติตอไป ใน
การนี้ไดแจงเปนหนังสือใหทราบอีกทางหนึ่งดวยแลว
4.4.5 แจงกําหนดการรับเรื่องขาราชการขอยายครั้งที่ 1/2553 ดวยกรมฯ ไดแจง
กําหนดการรับเรื่องขาราชการขอยายตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ และ
ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน ครั้งที่ 1/2553 รายละเอียดตามหนังสือดวน
ที่สุด กษ 1002/ว1497 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2552 จึงขอแจงใหทราบและขอใหทางกลุม/ฝายฯ และ
อําเภอไดแจงใหเจาหนาที่ในสังกัดไดทราบเพื่อถือปฏิบัติตอไป ในการนี้ไดแจงเปนหนังสือใหทราบอีก
ทางหนึ่งดวยแลว ทั้งนี้ กําหนดใหทําคํารองขอยายถึงกรมฯ ภายในวันที่ 18 มกราคม 2553
4.4.6 สรุปขาวสาร ความเคลื่อนไหวการดําเนินกิจกรรมของสหกรณออมทรัพยกรม
สงเสริมการเกษตร จํากัด เดือนธันวาคม 2552 รายละเอียดไดแจกใหทราบแลว ขอแจงเพิ่มเติมการ
ประชุมใหญสามัญประจําป 2552 กําหนดจัดประชุมในวันเสารที่ 6 กุมภาพันธ 2553 ณ หองมารวย
บอลลรูมโรงแรมมารวยการเด็น กรุงเทพฯ ใหผูแทนสมาชิกเขารวมประชุมใหญ สมาชิกสหกรณทั่วไป
และสมาชิกสมทบนี้ตองการเขารวมสังเกตการณ ไมมีสิทธิออกเสียงไมนับเปนองค ประชุมตองเสี ย
คาใชจายในการเดินทางและที่พักเองและใหแจงสหกรณฯ ทราบลวงหนากอนภายในวันที่ 8 มกราคม
2553 ขอแจงใหทราบโดยทั่วกันตอไป
4.4.7 การจัดสรรอัตราขาราชการพลเรือนจากผลการเกษียณอายุป 2551 กรมไดแจง
คปร. ไดมีมติอนุมัติจัดสรรอัตราขาราชการพลเรือนจากผลการเกษียณอายุเมื่อสิ้นปงบประมาณ 2551

คืนใหกรมสงเสริมการเกษตร จํานวน 11 อัตราไมจัดสรรคืนและใหยุบเลิก 43 อัตรา สําหรับตําแหนง
ลู ก จ า งประจํ า ให ยุ บ เลิ ก ตํ า แหน ง ที่ ว า งจากการเกษี ย ณอายุ แ ละว า งระหว า งป จํ า นวน 56 อั ต รา
โดยตรวจสอบในสวนของจังหวัดสระบุรี มีอัตราขาราชการที่สํานักงานเกษตรอําเภอดอนพุด ตําแหนง
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ตําแหนงที่ 9482 ไมจัดสรรคืนใหยุบเลิก 1 อัตรา สวนลูกจางประจําไมมี
จึงขอแจงใหทราบ
4.4.8 การก อ สร า งมณฑปพระบรมสารี ริ ก ขธาตุ ด ว ยจั ง หวั ด สระบุ รี ไ ด แ จ ง ว า
คณะกรรมการชุมชนวัดทับกวางไดจัดทําโครงการกอสรางมณฑปพระบรมสารีริกขธาตุ ณ วัดทับกวาง
อํ า เภอแก ง คอย เพื่ อ เป น ที่ สั ก การบู ช าขอพระบารมี แ ก ป ระชาชนผู มี จิ ต รศรั ท ธาทั่ ว ไป จึ ง ขอได
ประชาสัมพันธใหผูมีจิตศรัทธาทราบและรวมบริจาคเงินสมทบในการกอสราง ไดที่สํานักงานจังหวัด
สระบุรี ฝายอํานวยการภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2553
4.4.9 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวย วิถีธรรม วิถีไทย เพื่อสรางความมีวินัย
มีน้ําใจ จังหวัดสระบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อใหขาราชการและประชาชนไดฝกปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐาน ตาม
หลักธรรมคําสั่ง – สอนของพระพุทธศาสนา นําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอชีวิตประจําวันทําใหมี
วินัย มีน้ําใจ สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี โดยจัดอบรมรวม 5 รุน ณ ศูนยปฏิบัติธรรมสิริธรรมมุนี (ขาง
สนามกอลฟ) อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยทานพระอาจารยกิตติสาโร และคณะเปนวิทยากรจึงของ
ประชาสัมพันธใหผูที่สนใจเขารวมโครงการฯ ไดที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี แตละรุนอบรม
ระหวางวันที่ ดังนี้
รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 18 – 24 มกราคม 2553
รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 25 – 31 มกราคม 2553
รุนที่ 3 ระหวางวันที่ 1 – 7 กุมภาพันธ 2553
รุนที่ 4 ระหวางวันที่ 8 – 4 กุมภาพันธ 2553
รุนที่ 5 ระหวางวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ 2553
4.4.10 เหรียญเสมาที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดวยกระทรวงมหาดไทยได
จัดสราง เหรียญเสมาที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสฉลองศิริราช
สมบัติครบ 50 ปเมื่อป 2539 ถึงปจจุบันยังมีวัตถุมงคลดังกลาวคงเหลืออยูบางสวนจึงไดเปดใหมีการเชา
บูชาเหรียญเสมาที่ระลึกฯ ในราคาเหรียญละ 900 บาท ซึ่งสามารถเชาไดที่ สํานักงานจังหวัดสระบุรี
ฝายอํานวยการ ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2553 จึงขอไดประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกันตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติ
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ

5.2 การดําเนินการงานโครงการประจําป 2552
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 การเบิกจายงบประมาณ
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
5.4 การเรงรัดติดตามหนี้สินกลุมเกษตรกร กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร
ไดแจงเพื่อทราบแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
5.5
ระบบรายงาน ของเดือน ธันวาคม 2552 ไดแจกรายงานที่ใชวัดผลและ
ใหคะแนนตามระบบ การ จัดสงรายงานของ สํานักงานเกษตรอําเภอ ประจําเดือน ธันวาคม 2552
เพื่อพิจารณาทบทวนรวมกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
5.6 ผลการติดตามนิเทศงาน
- สําหรับเดือนมกราคม 2553 ไดมีการชี้แจงประเด็นปญหาในที่ประชุม
รับทราบรวมกัน
5.7 ปญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.

(ลงชื่อ) ....................................................... ผูจดรายงานการประชุม
(นางสุจิตรา นาคลําภา)

