รายงานการประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ครั้งที่ 5/๒๕๖1
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้เข้าประชุม
๑. นายชลินทร์
๒. นายจานงค์
3. นายเสถียร
4. นายสาเริง
5. นายอนุวัตร
6. นายประหยัด
7. นางอมรรัตน์
8. นายกรวิชญ์

ประพฤติตรง
เพชรอนันต์
พรประสิทธิ์
แก้วศรีนวล
พานทอง
รักมาก
สว่างลาภ
เชาวลิต

9. นายถาวร
10. นายสมโชค
๑1. นายประทีป
๑2. นายอุทัย

เรืองเต็ม
ทองเทพ
หนูนุ้ย
หมื่นขา

๑3. นายอดิศักดิ์
๑4. นายสนไชย

ตาเมือง
เมียงเมิน

๑5. นายเสรี
๑6. นายชัยวัต

มีพฤกษ์
อินทรณรงค์

๑7. นายวินัย
๑8. นางสมใจ
๑9. นายพิเชษ
20. นายศุภชัย

ชนะภัย
วงศ์เทพ
เชาว์ช่างเหล็ก
หมื่นหนู

๒1. นายจิระ
๒2. นายชัชชัย

ช่วยสงคราม
สุวรรณนิตย์

๒3. นายชรินทร์
๒4. นายเชิดชัย
๒5. นางสาวจันทนา

สุขศิริ
ขนอม
จันทร์แก้ว

26. นางสาวปราณี
27. นายสุธานิล
28. นายวินัย
๒9. นายสุภัทธ

เพ็งเพ่ง
หีดสิน
วรรธนะนาถ
คงด้วง

เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประธาน
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
เกษตรอาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
เกษตรอาเภอนบพิตา
รักษาราชการแทนเกษตรอาเภอปากพนัง
เกษตรอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
เกษตรอาเภอเชียรใหญ่
เกษตรอาเภอชะอวด
เกษตรอาเภอพิปูน
รักษาราชการแทนเกษตรอาเภอหัวไทร
เกษตรอาเภอจุฬาภรณ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการพิเศษ
รักษาราชการแทนเกษตรอาเภอนาบอน
เกษตรอาเภอพระพรหม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอาเภอสิชล
เกษตรอาเภอท่าศาลา
เกษตรอาเภอฉวาง
เกษตรอาเภอพรหมคีรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอาเภอนบพิตา
เกษตรอาเภอลานสกา
เกษตรอาเภอนาบอน
รักษาราชการแทนเกษตรอาเภอร่อนพิบูลย์
เกษตรอาเภอช้างกลาง
เกษตรอาเภอขนอม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอาเภอพิปูน
เกษตรอาเภอถาพรรณรา
เกษตรอาเภอทุ่งใหญ่
เกษตรอาเภอทุ่งสง
เกษตรอาเภอบางขัน
/ผู้เข้าร่วม...

-๒ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายภูวเดช

วุฒิวงศ์วฒ
ั

๒. นายอนุวัตร
จาปาทอง
3. นางพรพฤตยพรรณจ์ ศิริโชติ
4. นายไพฑูรย์
ละลา
5. นางสาวธนกาญจน์ สุวรรณรัตน์
6. นางสาวณิชาภา
บางพงษ์
7. นางสาวศริธร
สงดา
8. นางสาวเยาวลักษณ์ ทองมิตร
9. นางสาวสุภาพร
ลั่นซ้าย
10. นายนฤเบศวร์
เชาวลิต
11. นางสาวศรีสุภาพรรณ สุขอนันต์
ผู้ไม่เข้าประชุม
-ไม่ม-ี

ผู้อานวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4
จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

เริ่มประชุม เวลา 09.00 นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธาน นายชลินทร์ ประพฤติตรง เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
เปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามวาระ ดังนี
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ประธาน
๑) การจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึนธาตุ ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่ 25
กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 – 1 มี น าคม 2561 ณ วั ด พระมหาธาตุ วรมหาวิ ห าร วั ด บุ ญ นารอบ วั ด ศาลามี ชั ย
อาเภอปากพนัง สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ศาลาประดู่หกและตลาดริ มนาเมืองลิกอร์ โดยจัด ให้ มี
กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา กิจกรรมกวนข้าวมธุปายาส กิจกรรมสมโภชและถวาย
ผ้าพระบฏ กิจกรรมแห่ผ้าขึนธาตุ กิจกรรมทาบุญตักบาตรและเวียนเทียน
ที่ประชุม รับทราบ
๒) การย้ายข้าราชการ
กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร มี ค าสั่ ง ที่ 168/2561 ลงวั น ที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561
เรื่อง ย้ายข้าราชการ ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีข้าราชการย้ายไปต่างจังหวัด จานวน 6 ราย และ
ย้ายมา จานวน 1 ราย ทังนี ตังแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ดังนี
1. ย้ายไปต่างจังหวัด
1.1 นางสาววิไ ลวรรณ ถานอาดนา ตาแหน่ง นักวิชาการส่ง เสริ มการเกษตร
ปฏิบัติการ สานักงานเกษตรอาเภอทุ่ งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ย้ายไปดารงตาแหน่งนักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรปฏิบัติการ สานักงานเกษตรอาเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
1.2 นายเอกศักดิ์ ดุลยพัชร์ ตาแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรอาเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ย้ายไปดารงตาแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการ สานักงานเกษตรอาเภอฉวี จังหวัดชุมพร
1.3 นางสาวอัญชลี สุวรรณ ตาแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติก าร
สานักงานเกษตรอาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ย้ายไปดารงตาแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ สานักงานเกษตรอาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
/1.4 นายสิทธิพล...

-31.4 นายสิทธิพล กลับคุณ ตาแหน่ง นักวิชาการส่ง เสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สานักงานเกษตรอาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ย้ายไปดารงตาแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ สานักงานเกษตรอาเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
1.5 นายอัครเดช ศิริไพรวัน ตาแหน่งนักวิ ชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรอาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ย้ายไปดารงตาแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการ สานักงานเกษตรอาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
1.6 นายคมกฤช พวงเดช ตาแหน่ง นักวิชาการส่ง เสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สานักงานเกษตรอาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ย้ายไปดารงตาแหน่งนักวิชาการส่ง เสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ สานักงานเกษตรอาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. ย้ายมาจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. นางสาวชญาณ์พิมพ์ พรหมจันทร์ ตาแหน่ง นักวิชาการส่ง เสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สานักงานเกษตรจัง หวัดพังงา ย้ายมาดารงตาแหน่งนักวิช าการ
ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สานักงานเกษตรอาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ประชุม รับทราบ
๓) กรมส่งเสริมการเกษตร มีคาสั่งที่ 102/2561 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561
เรื่อง บรรจุและแต่งตังผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จานวน 4 ราย ดังนี
3.1 นางเครื อ วั ล ย์ นวลณรงค์ แต่ ง ตั งให้ ด ารงต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการส่ ง เสริ ม
การเกษตรปฏิบัติการ สานักงานเกษตรอาเภอนบพิตา จังหวัดนครศรีธรรมราช
3.2 นางสาวนิ ษ า จรณโยธิ น แต่ ง ตั งให้ ด ารงต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการส่ ง เสริ ม
การเกษตรปฏิบัติการ สานักงานเกษตรอาเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
3.3 นายฮารอไม หลี เ ร็ ม แต่ ง ตั งให้ ด ารงต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการส่ ง เสริ ม
การเกษตรปฏิบัติการ สานักงานเกษตรอาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
3.4 นายปกป้ อ ง ยะกั ณ ฐะ แต่ ง ตั งให้ ด ารงต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการส่ ง เสริ ม
การเกษตรปฏิบัติการ สานักงานเกษตรอาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ประชุม รับทราบ
4) กรมส่งเสริมการเกษตร มีคาสั่งที่ 182/2561 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง บรรจุและแต่งตังผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จานวน 3 ราย ดังนี
4.1 นางสาวเยาวลักษณ์ ทองมิตร แต่งตังให้ดารงตาแหน่งนักวิชาการส่ง เสริม
การเกษตรปฏิบัติการ สานักงานเกษตรอาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
4.2 นางสาวศริ ธ ร สงด า แต่ ง ตั งให้ ด ารงต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการส่ ง เสริ ม
การเกษตรปฏิบัติการ สานักงานเกษตรอาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
4.3 นางสาวณิ ช าภา บางพงษ์ แต่ ง ตั งให้ ด ารงต าแหน่ ง นัก วิ ช าการส่ ง เสริม
การเกษตรปฏิบัติการ สานักงานเกษตรอาเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ประชุม รับทราบ
๓) ได้รับการประสานงานจากบริษัท Modern Trade ต้องการผลผลิตทางการเกษตร
ที่ตลาดมีความต้องการ ซึ่งมีห้องเย็นอยู่ที่อาเภอปากพนัง จานวน 36 ชนิดพืช ดังนี กวางตุ้ง คะน้า ยอดคะน้า
ผักบุ้ง จีน ผักกาดหอม ผักโขม ชะอม ฟิลเล่ย์ กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค บัตเตอร์เฮด สลัดคอส ต้นหอม สาระแหน่
คื่นช่าย กระเพรา โหระพา ใบมะกรูด กระชาย ข่า พริกขีหนู พริกชีฟ้า ขิงแก่ เห็ดหูหนู เห็ดนางฟ้า มะนาว
บวบ ฟักทอง ฟักเขียว มะละกอ มะเขือเปราะ มะเขือพวง กระเจี๊ยบเขียว ถั่วฝักยาว แตงกวา มะเขือเทศ
เมล่อน และทุเรียนเทศ ทังนี ต้องมีเอกสารรับรอง GAP หรือ Organic Thailand อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งบริษัท
/จะให้ราคา...

-4จะให้ราคาที่สูงกว่าโดยทั่วไป และฝากเกษตรอาเภอทุกอาเภอประสานและประชาสัมพันธ์ต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕๖1
ประธาน มอบหมายเลขานุการนาเสนอรายงานการประชุมครังที่ 4/๒๕๖1
เมื่อวันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561 มีจานวน 12 หน้า
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครังที่ 4/2561
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
นางสาวสุภาพร ลั่นซ้าย ๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

๑) สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS ตัดยอด ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
1.1 จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จากกรมส่งเสริมการเกษตร ดังนี
- งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน เป็นเงิน 26,274,570 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 13,143,879.30 บาท ผูกพัน (PO) 4,551,995.15 บาท คงเหลือ 8,578,695.55 บาท
ภาพรวมร้อยละเบิกจ่าย 50.02
- งบเบิกแทนกรมการข้าว เป็นเงิน 823,400 บาท เบิกจ่ายแล้ว
172,698 บาท ผูกพัน (PO) 27,260 บาท คงเหลือ 623,442 บาท ร้อยละเบิกจ่าย 20.97
1.2 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้องดาเนินการเบิกจ่าย
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2561 มีดังนี
1. ก่ อสร้ างอาคารส านั กงานเกษตรอ าเภอชะอวด งบลงทุ น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณ 3,104,000 บาท เบิกแล้ว 2,172,800 บาท คงเหลือ 931,200 บาท
เหลืออีก 1 งวด ครบกาหนดสัญญาวันที่ 24 มีนาคม 2561
2. โครงการป้องกันกาจัดศัตรูมะพร้าวฯ งบกลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น งบดาเนินงาน เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
- จังหวัดขอกัน เป็นเงิน 55,040 บาท เบิกจ่ายแล้ว 17,930 บาท
คงเหลือ 37,110 บาท (จังหวัดดาเนินการ) ให้ส่งหลักฐานใบส าคัญ เบิ กจ่ ายทังหมดถึงห้องการเงินภายใน
วันที่ 12 มีนาคม 2561
- กรมส่ ง เสริ มการเกษตร โอนเงิ นเพิ่ มเติ ม เป็ นเงิ น 72,440 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 67,020 บาท คงเหลือ 5,420 บาท (จังหวัดดาเนินการ) ให้ส่งหลักฐานใบสาคัญเบิกจ่ายทังหมด
ถึงห้องการเงินภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561
3. โครงการส่ ง เสริ ม ระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่
หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 เบิกแทนกรมการข้าว งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
งบดาเนินงาน เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เป็นเงิน 95,400 บาท เบิกจ่ายแล้ว 18,000 บาท
4. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.) งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ ได้รับงบประมาณ 2,408,900 บาท เบิกจ่ายแล้ว 519,335 บาท ผูกพัน (PO) 1,748,318 บาท
คงเหลือ 141,247 บาท ให้ส่งหลักฐานใบสาคัญเบิกจ่ายถึงห้องการเงินภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
/2) สรุปผลการ...

-52) สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสานักงานเกษตรจังหวัดและอาเภอ
ตัดยอด ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
(ได้ชีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้วตามเอกสารแจกในที่ประชุม)
ที่ประชุม รับทราบ
นายอนุวัตร จาปาทอง 3.2 การดาเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561
1. เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการดาเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ ตามหนั ง สื อ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ที่ นศ 0009/ว 933 ลงวั น ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561
เรื่อง เร่ง รัดการบันทึกข้อมูลการดาเนินงานโครงการระบบส่ง เสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่ง จัง หวัดให้
อาเภอตรวจสอบข้อมูลแปลงใหญ่ ปี 2559 และ ปี 2560 ในระบบ http://bigfarm60.doae.go.th และ
จั ด เก็ บข้ อ มู ล โคร ง ก าร ร ะ บบส่ ง เสริ ม ก าร เก ษตร แบบแป ลง ใหญ่ แ ละ บั น ทึ ก ข้ อ มู ลใน ร ะ บ บ
http://bigfarm60.doae.go.th โดยแปลงใหญ่ ปี 2559 และ ปี 2560 บันทึกส่วนที่ 1, 2 และ 3 ให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และแปลงใหญ่ ปี 2561 บันทึกส่วนที่ 1 และ 2 ให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ทังนี ยกเว้นอาเภอทุ่งสงและอาเภอพระพรหม
(ได้ชีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้วตามเอกสารแจกในที่ประชุม)
ประธาน
เร่งรัดให้ดาเนินการให้ทันตามเวลาที่กาหนด
ที่ประชุม รับทราบ
2. การจัดชันคุณภาพของแปลงใหญ่ ประจาปี 2561
ตามหนั ง สื อ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ที่ นศ 0009/ว 719 ลงวั น ที่ 6
กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การจัดชันคุณภาพของแปลงใหญ่ ประจาปี 2561 ซึ่งจังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริม
การเกษตรว่ า กรมส่ ง เสริ ม การเกษตรในฐานะประธานคณะท างานขั บ เคลื่ อ นระบบส่ ง เสริ ม การเกษตร
แบบแปลงใหญ่ข องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดาเนินงานระบบส่ง เสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่
ปี 2559 จ านวน 10 แปลง และแปลงใหญ่ ปี 2560 จ านวน 42 แปลง ซึ่ ง กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร
จะปรับปรุงฐานข้อมูลการ จัดชันคุณภาพแปลงใหญ่ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อทราบการพัฒนาของแปลงใหญ่แต่ละ
แปลง และเพื่อให้การดาเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในเบืองต้น
จั ง หวั ด จึ ง ขอให้ อ าเภอด าเนิ น การจั ด ชั นคุ ณ ภาพของแปลงใหญ่ ปี 2559 และแปลงให ญ่ ปี 2560
ตามแนวทางการจัดชันคุณภาพของแปลงใหญ่ ประจาปี 2561 พร้อมหลักฐานการดาเนินงานต่าง ๆ ส่งให้
จัง หวัดภายในวัน ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อจัง หวัดจะได้รวบรวมส่ง ให้กั บ คณะกรรมการอ านวยการ
ขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัดทราบและพิจารณาตามแบบประเมินต่อไป
อาเภอที่จัดส่งให้จังหวัดแล้วมีเพียง 2 อาเภอ คืออาเภอทุ่งใหญ่และอาเภอพรหมคีรี
(ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.)
ประธาน
เร่งรัดให้ดาเนินการให้ทันตามเวลาที่กาหนด
ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
นายอนุวัตร จาปาทอง 3.3 โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ตามหนั ง สื อ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ที่ นศ 0009/ว 7668 ลงวั น ที่ 21
ธั นวาคม 2560 เรื่ อง อนุ มั ติ งบประมาณโครงการเพิ่มศั กยภาพศู นย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) โดยให้อาเภอดาเนินการ ดังนี
1. ให้อาเภอจัดทาวีดีทัศน์แนะนา ศพก. พร้อมองค์ความรู้ประจา ศพก. และนาขึน
You Tube แล้วแจ้ง URL ของไฟล์ที่นาเสนอ ศพก. ในเล่มสรุปผลการดาเนินงานโครงการ ฯ ของอาเภอ สาหรับ
อาเภอที่ยังไม่จัดส่งให้จังหวัด มีจานวน 11 อาเภอ ดังนีอาเภอนบพิตา อาเภอสิชล อาเภอปากพนัง อาเภอชะอวด
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ อาเภอร่อนพิบูลย์ อาเภอทุ่งสง อาเภอจุฬาภรณ์ อาเภอบางขัน อาเภอช้า งกลาง และ
อาเภอพิปูน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.)
/2. การจัดทา...

-62. จั ด ท าเล่ ม สรุ ป ผลการด าเนิ น งานโครงการเพิ่ มศั ก ยภาพศู น ย์ เ รี ยนรู้ ก ารเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของอาเภอ พร้อมกิจกรรมก่อน ระหว่าง ผลการดาเนินการ และ URL ของไฟล์
วีดีทัศน์แนะนา ศพก. จานวน 1 เล่ม ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สาหรับอาเภอทีย่ ังไม่จัดส่ง
ให้จังหวัด มีจานวน 12 อาเภอ ดังนีอาเภอนบพิตา อาเภอสิชล อาเภอขนอม อาเภอปากพนัง อาเภอชะอวด
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ อาเภอร่อนพิบูลย์ อาเภอทุ่งสง อาเภอจุฬาภรณ์ อาเภอบางขัน อาเภอช้างกลาง และ
อาเภอพิปูน ขอให้อาเภอที่ยังไม่จัดส่งให้จังหวัด ดาเนินการจัดส่งให้ จังหวัดภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
เพื่อจังหวัดจะได้รวบรวมข้อมูลส่งกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.)
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้า จังหวัดนครศรีธรรมราช (ได้ชีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้วตามเอกสารแนบ 1)
ประธาน
เร่งรัดให้ดาเนินการให้ทันตามเวลาที่กาหนด
ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
นายจานงค์ เพชรอนันต์ 3.๔ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล (ศบกต.)
การรายงาน ศ.02 ประจ าเดื อนมกราคม 2561 ขอขอบคุ ณทุ กอ าเภอที่ ให้
ความร่วมมือรายงานครบทุกกิจกรรมและครบทุกอาเภอ และจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ในลาดับที่ 1 ของประเทศ
ประธาน
ขอให้มีการรายงานให้ทันตามกาหนดทุกเดือนด้วย
ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
นางพรพฤตยพรรณจ์ ศิริโชติ 3.5 โครงการงบจังหวัด ปี ๒๕๖๑ และโครงการภายใต้แนวทางการสร้าง
ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
จังหวัดนครศรีธรรมราช งบกลุ่มจังหวัด (เพิ่มเติม)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สรุปความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการงบจังหวัด ปี ๒๕๖๑ และ
โครงการภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบกลุ่ม
จังหวัด (เพิ่มเติม) ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2560
(ได้ชีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้วตามเอกสารแนบ 2)
ที่ประชุม รับทราบ
นางสาวธนกาญจน์ สุวรรณรัตน์ 3.6 การรายงานผลการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตร
(E-project Management System)
รายงานผลการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตร
(E-project Management System) สรุปผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณประจาปี 2561
งาน 81.84 เงิน 78.14 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น.)
ที่ประชุม รับทราบ
นายอนุวัตร พานทอง 3.7 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ปี 2561
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเป้าหมายการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ทุกอาเภอ
จานวน 12,100 ตัน ขณะนีได้รายงานผลแล้ว 19 อาเภอ ผลิตได้จานวน 4,443.75 ตัน คิดเป็นร้อยละ
36.72 ของเป้าหมาย (ได้ชีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้วตามเอกสารแนบ 3)
ประธาน
เร่งรัดให้อาเภอดาเนินการให้ทันตามเวลาที่กาหนด
ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

/ระเบียบวาระที่...

-7ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ
๔.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป
นายประหยัด รักมาก 1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ให้ อ าเภอส่ งรายงานผลการปฏิ บั ติ ราชการ รอบที่ 1 ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบ ปป.1 ปป.2 และ ปป.3 พร้อมหลักฐานตัวชีวัดทุกตัวของข้าราชการทุกคนให้ฝ่ายบริหาร ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561
ประธาน
เร่งรัดให้อาเภอดาเนินการให้ทันตามเวลาที่กาหนด
ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
๔.๒ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
นายจานงค์ เพชรอนันต์ ๑) การปรับปรุงการนิเทศงานตามตามระบบส่งเสริมการเกษตร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ได้ชีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้วตามเอกสารแนบ 4)
ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
นายจานงค์ เพชรอนันต์ ๒) แผนการนิเทศงานประจาเดือนมีนาคม 2561
(ได้ชีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้วตามเอกสารแนบ 4) และขอเลื่อนการนิเทศงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 เป็นวันที่ 27 มีนาคม 2561 เนื่องจากในวันที่ 6 มีนาคม 2561 จังหวัด
ได้กาหนดจัดสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. ครังที่ 2 – 3 /2561
ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
นางพรพฤตยพรรณจ์ ศิริโชติ 3) การสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลือ่ น ศพก.
ครั้งที่ 2 – 3/2561
จังหวัดกาหนดจัดสัมมนาฯ ในวันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561
ณ โรงแรม อีโค่ อินน์ นครศรีธรรมราช ถนนพัฒนาการคูขวาง ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
นางพรพฤตยพรรณจ์ ศิริโชติ 4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด รอบที่ 1
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. แบบรายงานผลตัวชีวัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนการดาเนินการ การจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบล
ปี 2562 การประสานงานกับ อปท. เพื่อบูรณาการแผนงาน/โครงการ และชีแจงการดาเนินงานให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติทราบและดาเนินการ ขอให้อาเภอดาเนินการตามที่กรมฯ แจ้งและส่งภายในกาหนด
(ได้ชีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบตามเอกสารแนบ 5)
ประธาน
เร่งรัดให้อาเภอดาเนินการให้ทันตามเวลาที่กาหนด
ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
2. การด าเนิ น งานตามระบบส่ ง เสริ ม การเกษตร ให้ อ าเภอส่ ง แผน
การด าเนิ น งานตามระบบส่ ง เสริ ม การเกษตรทั ง 5 ระบบย่ อ ย (การถ่ า ยทอดความรู้ การเยี่ ย มเยี ย น
การสนับสนุน การนิเทศงาน และการจัดการข้อมูล) และผลการดาเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรทัง 5
ระบบย่อย (การถ่ายทอดความรู้ การเยี่ยมเยียน การสนับสนุน การนิเทศงาน และการจัดการข้อมูล) ให้ครบ
ทุกอาเภอ ซึ่งได้แจ้งไปแล้วในรายละเอียดตัวชีวัดการประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือนมกราคม 2561 ให้ส่ง
ถึงจังหวัดภายในวันที่ 1 มีนาคม 2561 เพื่อจังหวัดรวบรวมหลักฐานตัวชีวัดส่งกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
(ได้ชีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้วตามเอกสารแนบ 6)
ประธาน
เร่งรัดให้อาเภอดาเนินการให้ทันตามเวลาที่กาหนด
ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
/5) แนวทางการ...

-8นายจานงค์ เพชรอนันต์ 5) แนวทางการปฏิบัติงานของ Operation Team
แนวทางการปฏิบัติงานของคณะทางานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญและ
การแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอาเภอ ประกอบด้วย 6 ขันตอน ดังนี
๑. การเตรียมการ
1.1 รวบรวมรายชื่อผู้แทนตามคาสั่งแต่งตังคณะฯ OT
- ประสานสานักงานเกษตรจังหวัด/รวบรวมรายชื่อผู้แทนของทุกหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามคาสั่งแต่งตังคณะฯ OT
- ตรวจสอบ/ยืนยันรายชื่อ และจัดทาบัญชีรายชื่อแนบท้ายคาสั่งแต่งตัง
คณะฯ OT
- แจ้งคาสั่งและรายชื่อผู้แทนในคณะฯ OT
1.2 ชีแจงทาความเข้าใจแก่คณะฯ OT
- จัดประชุมชีแจง/ทาความเข้าใจแก่คณะฯ OT โดยเชื่อมโยงและบูรณาการ
กับการดาเนินงานของ ศพก.
- ประเด็นในการชีแจง ได้แก่
- คาสั่งแต่งตังคณะกรรมการ/คณะทางานทุกระดับ และบทบาทหน้าที่
- คู่มือการปฏิบัติงานของ CoO และ OT
- สาระสาคัญของนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดาเนินการ
ในพืนที่อาเภอ
1.3 เตรียมความพร้อมของเครือข่ายการปฏิบัติงานในพืนที่
- รวบรวมและตรวจสอบเครือข่ายในพืนที่ เช่น ศพก. ศบกต. อกม.
Smart Farmer และ Young Smart Farmer
- จัดให้มีชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาในการณีที่เกิดเหตุการณ์
เร่งด่วน/ฉุกเฉิน
- ชีแจงทาความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานแก่เครือข่าย
1.4 สื่อสาร/สร้างการรับรู้แนวทางการปฏิบัติงาน
- สื่อสารและสร้างการรับรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ทังคณะฯ OT เครือข่าย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ตอบข้อซักถาม/ให้คาอธิบายเพิ่มเติมในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
แนวทางการปฏิบัติงาน
ผลสาเร็จ คณะทางานปฏิบัติงานนโยบายสาคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับอาเภอ OT และ
เครือข่ายมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
2. วิเคราะห์ข้อมูล/สถานการณ์
- ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา และสถานการณ์การเกษตรของอาเภอ
- กาหนดทิศทาง/เป้าหมายการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาการเกษตรของอาเภอ
ผลสาเร็จ มีข้อมูลความต้องการสินค้าเกษตร ปริมาณผลผลิต และปัญหาการเกษตรของอาเภอ
3. จัดทาแผนการขับเคลื่อน
- จัดทาแผนบูรณาการการขับเคลื่อนงานนโยบาย
- จัดทาแผน/มาตรการแก้ไขปัญหาการเกษตรของอาเภอ
- จัดระบบติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ในพืนที่
ผลสาเร็จ มีแผนบูรณาการขับเคลื่อนงานนโยบายและแผน/มาตรการแก้ไขปัญหาการเกษตรของอาเภอ
/4. ดาเนินการ...

-94. ดาเนินการตามแผน
- ดาเนินการตามแผนขับเคลื่อนนโยบาย
- ดาเนินการตามแผน/มาตรการแก้ไขปัญหาการเกษตร
- ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจดาเนินการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ผลสาเร็จ การดาเนินงานตามนโยบาย และการแก้ไขปัญหาการเกษตรของอาเภอเป็นไปตามแผนที่กาหนด
5. ติดตาม สนับสนุน และแก้ไขปัญหา
- ติดตามและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือข่าย
- ออกเยี่ยมเยียน ดูแล และการแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร
ผลสาเร็จ เกษตรกรดาเนินการตามคาแนะนา และปัญหาของเกษตรกรได้รับการแก้ไข
6. การรายงาน
- รายงานผลการดาเนินการ
- สรุปบทเรียนเพื่อนาไปขยายผลและปรับปรุงการดาเนินงาน
ผลสาเร็จ 1. งานตามนโยบาบในความรับผิดชอบของอาเภอบรรลุตามเป้าหมาย
2. เกษตรกรได้รับการดูแล ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที
(ได้ชีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้วตามเอกสารแนบ 7)
ที่ประชุม รับทราบ
นางสาวธนกาญจน์ สุวรรณรัตน์ 6) การรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือน (รต.)
ตามที่ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลภายในวันที่ 1-5 ของทุก
เดือนนัน พบว่าทุกอาเภอมีการบันทึกข้อมูลครบ 100%
ที่ประชุม รับทราบ
นางสาวธนกาญจน์ สุวรรณรัตน์ 7) โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2560
ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0009/ว 44 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561

เรื่ อ ง เร่ ง รั ด การด าเนิ น งานโครงการฯ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานโครงการฯเป็ น ไปตามเป้ า หมาย
จัง หวัดนครศรีธรรมราชจึง ขอให้อ าเภอเร่ง รั ดการขึนทะเบียน/ปรั บปรุง ทะเบียนเกษตรกร และวาดพื น ที่
เพาะปลูก ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 และขอรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 ดังนี
(ได้ชีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้วตามเอกสารแนบ 8)
ประธาน
เร่งรัดให้อาเภอดาเนินการให้ทันตามเวลาที่กาหนด
ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
๔.๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
นายเสถียร พรประสิทธิ์ 1) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับอาเภอขนอมและสานักงานเกษตรอาเภอขนอม ได้
จัดทาโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในไตรมาสที่ 2 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนขนอมพิทยา
หมู่ที่ 12 ตาบลขนอม อาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี (นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี) รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ แ ละหน่ ว ยงานอื่ น ๆ เข้ า ร่ ว มบริ ก ารทั งหมด 15 หน่ ว ยงาน ภาคเอกชน กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เข้าร่วมจาหน่ายสินค้าของกลุ่ม จานวน 7 กลุ่ม มีเกษตรกรเข้ารับบริการ จานวน 363 ราย
ที่ประชุม รับทราบ
/2) โครงการจังหวัด...

-10นายเสถียร พรประสิทธิ์ 2)โครงการจังหวัดอาเภอเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กาหนดแผนการออกปฏิบัติงานโครงการจังหวัดอาเภอ
เคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครังที่ 2 ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ วัดพังยอม ตาบลสวนหลวง
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีกิจกรรมที่สาคัญ ดังนี
1. กิจกรรมทางศาสนา (ทอดผ้าป่า) โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
เป็นเจ้าภาพ
2. กิจกรรมสังคมสงเคราะห์
3. กิจกรรมพบปะเยี่ยมเยียน
ในการนี จังหวัดได้ขอความร่วมมือหน่วยงาน/ส่วนราชการ จัดบริการประชาชนในเชิงรุก ในลักษณะเคาน์เตอร์
บริการ (Counter Service) และให้สารวจวิเคราะห์ข้อมูลพืนที่ เพื่อทราบปัญหาความต้องการและจัดเตรียม
ข้อมูลแนวทางการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพืนที่ด้วย
ที่ประชุม รับทราบ
นายเสถียร พรประสิทธิ์ 3) การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาข้อมูลเอกภาพ เรื่อง การประมาณการไม้ผล
เศรษฐกิจล่วงหน้า ปี 2561
จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งจากสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5
จังหวัดสงขลา ว่าได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการเกษตรให้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาข้อมูลเอกภาพ
เรื่องการประมาณการไม้ผลเศรษฐกิจล่วงหน้า ปี 2561 ครังที่ 1 ในระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2561
ณ โรงแรม ณ ทับเที่ยง บูติค รีสอร์ท อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เพื่อให้คณะทางานสารวจข้อมูลไม้ผล
เศรษฐกิจภาคใต้ ได้ทราบสถานการณ์การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2561
ประธาน
ให้เข้าร่วมและปฏิบัติตามรวมถึงการรายงานผลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นายสาเริง แก้วศรีนวล แผนการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช
(ได้ชีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้วตามเอกสารแนบ 9)
ที่ประชุม....................................................................................................................................
๔.๕ กลุ่มอารักขาพืช
นายอนุวัต พานทอง 1. การคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด (ศจช.) ประจาปี 2561
ด้วยสานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช จะดาเนินการคัดเลือกศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือก ศจช. ที่มีผลงานดีเด่นนาไปเผยแพร่ และใช้เป็นแบบอย่างในการ
ขยายผลการส่งเสริมด้านการจัดการศัตรูพืช โดยขอให้อาเภอสรุปผลการดาเนินงาน ศจช. ดีเด่นระดับอาเภอ
จานวน 1 ศูนย์ ส่งจังหวัดภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
นายอนุวัต พานทอง 2. การคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ประจาปี 2561 (ศดปช.)
สานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช จะดาเนินการคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด (ศดปช.) เพื่อคัดเลือก ศดปช. ที่มีผลงานดีเด่นนาไปเผยแพร่และเป็นตัวแทนของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งเข้ารับการคัดเลือกในระดับเขตต่อไป โดยขอให้อาเภอสรุปผลงานของ ศดปช. ส่งให้
จังหวัดภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
๔.๖ เกษตรอาเภอทุกอาเภอ
-ไม่มี/ระเบียบวาระที่...

-11ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป
-ไม่มี๕.๒ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
1) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
รัฐบาลมีนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
กาหนดกรอบหลักในการดาเนินการ 10 กรอบ ดาเนินการครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชน โดยใช้ทีมขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตาบล จัดเวที 4 ครัง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้จัดทาเมนูทางเลือกรายจังหวัด นาเสนอในเวทีประชาคมด้วย สานักงานเกษตรจัง หวัดนครศรีธรรมราช
ขอให้เกษตรอาเภอติดตาม กากับ ให้เกษตรตาบลที่เป็นทีมขับเคลื่อนฯ ร่วมปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
และรวบรวมความต้ องการตามเมนู ท างเลือกส่ง ให้ ส านักงานเกษตรจัง หวั ดนครศรีธ รรมราชด้ว ย สาหรั บ
รายละเอียดและขันตอนการดาเนินงานจะขอไปชีแจงในเวทีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อน ศพก. ครังที่ 2 – 3/2561 ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ นครศรีธรรมราช
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10)
ที่ประชุม รับทราบ
๕.๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
-ไม่มี๕.๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
-ไม่มี๕.๕ กลุ่มอารักขาพืช
-ไม่มี๕.๖ เกษตรอาเภอทุกอาเภอ
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ การประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือนครังต่อไป ครังที่ 6/๒๕๖๑ ตรงกับ
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ประชุม รับทราบ
6.2 การตัดเสือบาติก (ทีม) อาเภอไหนที่ยังไม่ได้ไปตัด ขอให้ไปตัดได้ที่ร้านสาเภาทอง
อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 14.15 นาฬิกา
ศรีสุภาพรรณ สุขอนันต์
(นางสาวศรีสุภาพรรณ สุขอนันต์)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ผู้จดรายงานการประชุม
จานงค์ เพชรอนันต์
(นายจานงค์ เพชรอนันต์)
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

