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ระเบียบวาระการประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือนกรกฎาคม 2562
ครั้งที่ 7/๒๕๖2
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่องก่อนเข้าวาระการประชุม
มอบเกียรติบัตรผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกร
ดีเด่นระดับจังหวัด ประจาปี 2562 ดังนี้
1. ผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น
1.1 สาขาอาชีพทาสวน
อันดับ 1 ได้แก่ นายทวี คงพันธ์ ตาบลควนทอง อาเภอขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อันดับ 2 ได้แก่ นายบุญเติม ศิริวรรณ ตาบลลานสกา อาเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อันดับ 3 ได้แก่ นางรัชนี ชูแก้ว ตาบลช้างกลาง อาเภอช้างกลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.2 สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม
อันดับ 1 ได้แก่ นายวารินทร์ เจริญสุข ตาบลเขาพังไกร อาเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อันดับ 2 ได้แก่ นายประนอม ปราบแก้ว ตาบลทุ่งโพธิ์ อาเภอจุฬาภรณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อันดับ 3 ได้แก่ นายสมทบ หนูหมื่น ตาบลเชียรเขา อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. ผลการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น
สาขากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
อันดับ 1 ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งนาใหม่ ตาบลยางค้อม อาเภอพิปูน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ประชุม....................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑) ............................................................................................................................. ..........
..............................................................................................................................................................................
ที่ประชุม....................................................................................................................................
2) ............................................................................................................................. ..........
..............................................................................................................................................................................
ที่ประชุม....................................................................................................................................
๓) ........................................................................................................................ .............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ที่ประชุม...................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 2...

-2ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือนมิถุนายน 2562 ครั้งที่ 6/2562
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช อาเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)
ที่ประชุม...............................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
1) สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562
1.1 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ดังนี้
(๑) งบบุคลากร งบดาเนินงาน และงบลงทุน
รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน 39,204,681 บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน
28,019,216.14 บาท ผูกพัน (PO) เป็นเงิน 205,040 บาท
คงเหลือเป็นเงิน 10,980,424.86 บาท ร้อยละเบิกจ่าย 71.46
* เบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมายของมาตรการกรมฯ เป้าหมาย ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ร้อยละ 82.50 *
สานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช เบิกต่ากว่าเป้าหมายเป็นเงิน 4,324,645.68 บาท
(๒) งบเบิกแทนกรมการข้าว
รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน 1,187,400 บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน
906,616.42 บาท คงเหลือเป็นเงิน 280,783.58 บาท
(๓) งบเบิกแทนกรมชลประทาน
รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน 1,298,000 บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน
4,950 บาท คงเหลือเป็นเงิน 1,293,050 บาท
(๔) งบรายจ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐาน
การผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูป รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน
5,000 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
ที่ประชุม....................................................................................................................................
๒) เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 4)
2.1 เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 4 )
โครงการตามตัวชี้วัด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
(๑) สานักงานเกษตรจังหวัด (รายละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุด
ที่ นศ 0009/ว 607 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562)
(๒) สานักงานเกษตรอาเภอ (รายละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุด
ที่ นศ 0009/ว 3442 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562)
ที่ประชุม....................................................................................................................................
๓) ส่งใช้ใบเสร็จรับเงิน (ขบ.02) ตัดยอด ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
มีอาเภอค้างส่งใบเสร็จรับเงิน ดังนี้
3.1 โอนผ่านระบบ KTB เข้าบัญชีผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ดังนี้
อาเภอสิชล...

-3อาเภอสิชล
- นางสาวดรุณี ทองแท้ ขบ 02/903 เงิน 1,000 บาท
- ร้านสุดภูธรไวนิล แอนด์สติกเกอร์ ขบ 02/914 เงิน 320 บาท
- ร้าน ก.กิจการเกษตร ขบ 02/925 เงิน 3,680 บาท
อาเภอเชียรใหญ่
- นายปราโมทย์ ฉิมเมือง ขบ 02/903 เงิน 2,000 บาท
ขบ 02/911 เงิน 1,500 บาท
ขบ 02/915 เงิน 1,500 บาท
ขบ 02/916 เงิน 3,000 บาท
ขบ 02/927 เงิน 3,000 บาท
- ร้านบัวซีร็อค ขบ 02/912 เงิน 650 บาท
- ร้านก้าวหน้าการพิมพ์ ขบ 02/914 เงิน 2,000 บาท
ขบ 02/915 เงิน 500 บาท
- ร้านสองเกษตรพาณิชย์ ขบ 02/925 เงิน 1,650 บาท
- บริษัท อีโค อะโกร จากัด ขบ 02/925 เงิน 4,945 บาท
- ร้านเกษตรไพศาล ขบ 02/925 เงิน 4,000 บาท
อาเภอพิปูน
- นางสาวสุถาพร วุฒิพงศ์ ขบ 02/903 เงิน 1,000 บาท
ขบ 02/911 เงิน 750 บาท
ขบ 02/916 เงิน 1,500 บาท
- ร้านวงศ์สวัสดิ์ครุภัณฑ์ ขบ 02/912 เงิน 1,000 บาท
- บริษัท อีโค อะโกร จากัด ขบ 02/925 เงิน 3,775 บาท
- ร้านเสรีการเกษตร ขบ 02/925 เงิน 3,225 บาท
อาเภอขนอม
- ร้านขวัญมนัสณ์ มาร์เก็ตติ้ง ขบ 02/911 เงิน 500 บาท
- ร้านสหพัฒนกิจภาคใต้ ขบ 02/926 เงิน 1,800 บาท
อาเภอชะอวด
- หจก.เท็น 2009 ขบ 02/912 เงิน 248 บาท
ขบ 02/915 เงิน 400 บาท
ขบ 02/924 เงิน 2,690 บาท
ขบ 02/927 เงิน 600 บาท
ขบ 02/929 เงิน 800 บาท
ขบ 02/929 เงิน 860 บาท
- โรงพิมพ์ชะอวดการพิมพ์ ขบ 02/912 เงิน 250 บาท
ขบ 02/915 เงิน 500 บาท
ขบ 02/929 เงิน 720 บาท
- นายวิโรจน์ บุญวงศ์ ขบ 02/913 เงิน 4,000 บาท
- บริษัท เรืองรินสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ขบ 02/929 เงิน 4,400 บาท
- นายนิยม คงเมฆ ขบ 02/929 เงิน 3,780 บาท
อาเภอพระพรหม...

-4อาเภอพระพรหม
- ไอติมกราฟิกดีไซน์ ขบ 02/914 เงิน 2,000 บาท
- ร้านพงศ์พันธุ์พืช ขบ 02/923 เงิน 2,790 บาท
- นิวเพื่อนเกษตร ขบ 02/926 เงิน 3,992 บาท
อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
- บ้านร้านค้าเอกบูลย์ ขบ 02/923 เงิน 2,800 บาท
ที่ประชุม..................................................................................................................................
๔) อาเภอที่ของบประมาณปรับปรุง ซ่อมแซม สานักงาน
อาเภอที่ส่งมาแล้วจานวน 15 อาเภอ ดังนี้
1. อาเภอพรหมคีรี
งบประมาณ 499,800 บาท
ปรับปรุงอาคารสานักงาน (งบลงทุน)
2. อาเภอถ้าพรรณรา
งบประมาณ 11,500 บาท
เปลี่ยนประตู (งบลงทุน)
งบประมาณ 380,000 บาท
ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสานักงาน
3. อาเภอฉวาง
งบประมาณ 235,300 บาท
ปรับปรุง ต่อเติม เรือนเพาะชาเป็นห้องประชุม
4. อาเภอบางขัน
งบประมาณ 78,000 บาท
เปลี่ยนประตูเหล็ก
5. อาเภอจุฬาภรณ์
งบประมาณ 36,800 บาท
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
6. อาเภอเชียรใหญ่
งบประมาณ 30,000 บาท
ซ่อมแซมประตูสานักงาน
7. อาเภอสิชล
งบประมาณ 32,800 บาท
ทาสีภายนอกและภายในสานักงาน
8. อาเภอปากพนัง
งบประมาณ 250,000 บาท
ปรับปรุงบ้านพัก (งบลงทุน)
9. อาเภอท่าศาลา
งบประมาณ 57,800 บาท
ทาสีห้องประชุม (18,800 บาท)
ทาสีอาคารสานักงาน (39,000 บาท)
10. อาเภอหัวไทร
งบประมาณ 8,700 บาท
ซ่อมประตูห้องน้าและประตูโกดัง
11. อาเภอลานสกา
งบประมาณ 425,500 บาท
ซ่อมแซมอาคารสานักงาน, รั้ว, ติดตั้งแอร์
12. อาเภอนบพิตา
งบประมาณ 20,713.60 บาท
ซ่อมแซมรถยนต์, เปลี่ยนกระจก, เปลี่ยนยางรถยนต์
13. อาเภอขนอม
งบประมาณ 30,200 บาท
ทาสีสานักงาน
14. อาเภอชะอวด
งบประมาณ 1,131,000 บาท (ทารั้ว)
อาเภอร่อนพิบูลย์...

-515. อาเภอร่อนพิบูลย์

งบประมาณ 98,400 บาท
ซ่อมแซมสานักงาน
งบประมาณ 28,275 บาท
(ขอเพิ่มเติมทาสีภายในสานักงาน)
งบประมาณ 21,000 บาท
รื้อถอนและติดตั้งฝ้าเพดานใหม่
ที่ประชุม..................................................................................................................................
๕) อาเภอทีไ่ ด้รับรถยนต์คนั ใหม่และขอส่งคืนรถยนต์ (คันเก่า) จานวน 15 อาเภอ ดังนี้
1. อาเภอร่อนพิบูลย์
9. อาเภอทุ่งใหญ่
2. อาเภอลานสกา
10. อาเภอสิชล
3. อาเภอขนอม
11. อาเภอพรหมคีรี
4. อาเภอบางขัน
12. อาเภอพิปูน
5. อาเภอฉวาง
13. อาเภอถ้าพรรณรา
6. อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
14. อาเภอนาบอน
7. อาเภอหัวไทร
15. อาเภอท่าศาลา
8. อาเภอเชียรใหญ่
ที่ประชุม..................................................................................................................................
๖) อาเภอที่ได้รับรถยนต์คนั ใหม่และไม่ขอส่งคืนรถยนต์ (คันเก่า) จานวน 2 อาเภอ ดังนี้
1. อาเภอชะอวด
2. อาเภอทุ่งสง
ที่ประชุม..................................................................................................................................
3.2 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร สานักงานเกษตรจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจาเดือนกรกฎาคม 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)
ที่ประชุม..................................................................................................................................
3.3 โครงการตามนโยบายที่สาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
การบันทึกผล ตรวจสอบข้อมูลแปลงใหญ่ในระบบและสารวจข้อมูลแปลงปี 2563
ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0009/ว 3748 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอให้อาเภอ
บันทึกผล ตรวจสอบข้อมูลแปลงใหญ่ในระบบและสารวจข้อมูลแปลงปี 2563 จังหวัดขอให้อาเภอดาเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบข้อมูลในระบบ http://co-farm.doae.go.th ให้ถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูลทั้งปี 2559, 2560, 2561 และ 2562 เช่น จานวนแปลง, ข้อมูลสินค้า จานวนพื้นที่ เกษตรกร,
ข้อมูลต้นทุนก่อน – หลัง, ข้อมูลผลผลิตก่อน – หลัง, การรวมกลุ่ม, มาตรฐานสินค้า, ข้อมูลตลาด และข้อมูล
ราคาขาย ให้ปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2562
2. สารวจแปลงที่พร้อมเข้ารับรองเป็นแปลงใหญ่ ปี 2563 เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ ปี 2563 ส่งให้สานักงานเกษตรจังหวัดภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2563
3. บันทึกข้อมูล...

-63. บันทึกข้อมูลแปลงปี 60 แปลงปี 61 โดยบันทึกส่วนที่ 3 ให้ครบทุกแปลง
ทั้งนี้ การบันทึกข้อมูลส่วนที่ 3 เฉพาะแปลงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว และข้อมูลการผลิตเป็นผลผลิตในฤดูกาล
ผลิตปี 61/62 (ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 รอบที่ 2) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562
4. สานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชเสนอกรมส่งเสริมการเกษตร
ใช้ข้อมูลแปลงใหญ่ ปี 2561 และ ปี 2562 ในระบบ co-farm เท่านั้น ในการจัดสรรงบประมาณ
(รายละเอียดแจ้งให้อาเภอทราบแล้วนั้น)
ที่ประชุม..............................................................................................................................
2) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(๑) การรายงานผลการดาเนินงานโครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมส่งเสริมการเกษตร
ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0009/ว 3750 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2562 เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานโครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัด
ให้อาเภอจัดทารูปเล่มสรุปรายงานผลการดาเนินงานโครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ตามแบบฟอร์มที่กาหนด และส่งให้สานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2562
(รายละเอียดแจ้งให้อาเภอทราบแล้วนั้น)
- อาเภอที่ส่งแล้ว จานวน 9 อาเภอ ดังนี้อาเภอเฉลิมพระเกียรติ อาเภอชะอวด
อาเภอเชียรใหญ่ อาเภอถ้าพรรณรา อาเภอท่าศาลา อาเภอทุ่งใหญ่ อาเภอบางขัน อาเภอพระพรหม และ
อาเภอช้างกลาง
- อาเภอที่ยังไม่ส่ง จานวน 14 อาเภอ ดังนี้อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช อาเภอ
สิชล อาเภอพรหมคีรี อาเภอลานสกา อาเภอฉวาง อาเภอพิปูน อาเภอทุ่งสง อาเภอนาบอน อาเภอปากพนัง
อาเภอร่อนพิบูลย์ อาเภอขนอม อาเภอหัวไทร อาเภอจุฬาภรณ์ และอาเภอนบพิตา
(๒) การรายงานผลการจัดงาน Field day
การบันทึกผลการจัดงาน Field day ในระบบ Leamingpoint.doae.go.th
- อาเภอที่รายงานครบแล้ว จานวน 20 อาเภอ ดังนี้อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
อาเภอพรหมคีรี อาเภอลานสกา อาเภอฉวาง อาเภอเชียรใหญ่ อาเภอท่าศาลา อาเภอทุ่งสง อาเภอนาบอน
อาเภอทุ่งใหญ่ อาเภอปากพนัง อาเภอร่อนพิบูลย์ อาเภอสิชล อาเภอหัวไทร อาเภอบางขัน อาเภอถ้าพรรรรา
อาเภอจุฬาภรณ์ อาเภอพระพรหม อาเภอนบพิตา อาเภอช้างกลาง และอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
- อาเภอที่ยังรายงานไม่ครบ จานวน 2 อาเภอ ดังนี้ อาเภอขนอม
และอาเภอชะอวด
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562)
ที่ประชุม...................................................................................................................................

๓) โครงการ...

-73) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Famer
ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้กาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2 1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562)
กาหนให้มีการประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer และมีการบันทึกข้อมูลในระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง
(http://www.thaismartfarmer.net) เท่ากับร้อยละ 100 ของจานวนเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรร และผล
การประเมินเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผ่านเป็น Smart Farmer มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของจานวน
เป้าหมายที่มีการบันทึกในระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง มีผลการบันทึกดังนี้
ปริมำณงำน
ลำดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ชื่อหน่วยงำน
รวมทั้งสิ้น
เมืองนครศรีธรรมรำช
พรหมคีรี
ลำนสกำ
ฉวำง
พิปูน
เชียรใหญ่
ชะอวด
ท่ำศำลำ
ทุ่งสง
นำบอน
ทุ่งใหญ่
ปำกพนัง
ร่อนพิบูลย์
สิชล
ขนอม
หัวไทร
บำงขัน
ถ้ำพรรณรำ
จุฬำภรณ์
พระพรหม
นบพิตำ
ช้ำงกลำง
เฉลิมพระเกียรติ

ผลกำรบันทึกเข้ำสูร่ ะบบ

(รำย)

บันทึก
เข้ำระบบ
(รำย)

460

460

100

87

18.91

373

81.09

32

6.96

20

20

100

9

45

11

55

0

0

20

20

100

2

10

18

90

1

5

20

20

100

0

0

20

100

0

0

20

20

100

1

5

19

95

1

5

20

20

100

14

70

6

30

0

0

20

20

100

1

5

19

95

1

5

20

20

100

9

45

11

55

2

10

20

20

100

8

40

12

60

0

0

20

20

100

3

15

17

85

0

0

20

20

100

2

10

18

90

2

10

20

20

100

0

0

20

100

8

40

20

20

100

1

5

19

95

4

20

20

20

100

7

35

13

65

1

5

20

20

100

5

25

15

75

1

5

20

20

100

0

0

20

100

0

0

20

20

100

4

20

16

80

1

5

20

20

100

0

0

20

100

1

5

20

20

100

0

0

20

100

4

20

20

20

100

7

35

13

65

1

5

20

20

100

1

5

19

95

0

0

20

20

100

7

35

13

65

2

15

20

20

100

2

10

18

90

0

0

20

20

100

4

20

16

80

2

20

เป้ำหมำย

คิดเป็น
คิดเป็น
DSF
ร้อยละ
ร้อยละ
(ร้อยละ) (รำย) (ร้อยละ)

(รำย)

คิดเป็น
ร้อยละ
(ร้อยละ)

(รำย)

คิดเป็นร้อย
ละ
(ร้อยละ)

SF

SFM

ที่ประชุม....................................................................................................................................
3.4 ระบบส่งเสริม...

-83.4 ระบบส่งเสริมการเกษตร
แผนการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจาเดือนสิงหาคม 2562 ดังนี้
คณะที่ 1
วันที่ 6 สิงหาคม 2562
อาเภอชะอวด
วันที่ 7 สิงหาคม 2562
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 8 สิงหาคม 2562
อาเภอลานสกา
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นหัวหน้าคณะนิเทศฯ
คณะที่ 2
วันที่ 2 สิงหาคม 2562
อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
วันที่ 3 สิงหาคม 2562
อาเภอพรหมคีรี
วันที่ 4 สิงหาคม 2562
อาเภอท่าศาลา
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นหัวหน้าคณะนิเทศฯ
คณะที่ 3
วันที่ 2 สิงหาคม 2562
อาเภอนบพิตา
วันที่ 3 สิงหาคม 2562
อาเภอสิชล
วันที่ 4 สิงหาคม 2562
อาเภอขนอม
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นหัวหน้าคณะนิเทศฯ
คณะที่ 4
วันที่ 2 สิงหาคม 2562
อาเภอปากพนัง
วันที่ 3 สิงหาคม 2562
อาเภอเชียรใหญ่
วันที่ 4 สิงหาคม 2562
อาเภอหัวไทร
มีหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เป็นหัวหน้าคณะนิเทศฯ
ที่ประชุม.................................................................................................................................
3.5 รายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือนระดับตาบล (รต.)
ผลการบันทึกข้อมูลการรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือนระดับตาบล (รต.)
ประจาเดือนมิถุนายน 2562 พบว่าอาเภอมีการบันทึกในระบบครบถ้วนทุกอาเภอ
ที่ประชุม..................................................................................................................................
3.6 ผลการดาเนินการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2
ผลการดาเนินการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)
ที่ประชุม........................................................................................................................... ..........
3.7 การประกวดสานักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
ที่ประชุม.....................................................................................................................................
3.8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
ที่ประชุม.....................................................................................................................................
3.9 โครงการงบจังหวัดภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
ที่ประชุม........................................................................................................................... ..........
3.9 ข้อมูลพื้นฐาน...

-93.10 ข้อมูลพื้นฐานการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี ๒๕๖๒
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
ที่ประชุม........................................................................................................................... ..........
3.11 การรายงานสถานการณ์การเก็บเกี่ยวผลไม้
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
ที่ประชุม........................................................................................................................... ..........
3.12 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กาหนดจัดใน
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ เทศบาลตาบลดอนตรอ หมู่ที่ 4 ตาบลดอนตรอ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ประชุม............................................................................................................................ ........
๓.13 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน
ความก้าวหน้าผลการดาเนินงานในขณะนี้เงินช่วยเหลือตามโครงการฯ ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ยังโอนเงินให้เกษตรกรไม่ครบทุกราย
ที่ประชุม........................................................................................................................... .........
3.14 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

ที่ประชุม........................................................................................................................... ........
๓.๑5 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ประจาปี 2562
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งเป้าหมายการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จานวน 14,040 ตัน ขณะนี้
ผลิตได้จานวน 15,002.2 ตัน คิดเป็นร้อยละ 106.8 ของเป้าหมาย
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
ที่ประชุม........................................................................................................................... .........
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ
๔.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป
๑) เลื่อนข้าราชการ
กรมส่งเสริมการเกษตรมีคาสั่งเลื่อนข้าราชการ จานวน ๑ ราย นางวาสนา โกละกะ
ตาแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สานักงานเกษตรอาเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ สานักงานเกษตรอาเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ประชุม........................................................................................................................... .........
๒) ย้ายข้าราชการ
กรมส่งเสริมการเกษตรมีคาสั่งย้ายข้าราชการ นางสาวนริศรา แสนเสนาะ
ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สานักงานเกษตรอาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป สานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ประชุม........................................................................................................................... .........
๓) การฌาปนกิจ...

-10๓) การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร
การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตรขอแจ้งให้สมาชิกเกษียณอายุราชการ
ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมผู้รับเงินสงเคราะห์
การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลของสมาชิกให้ถูกต้องครบถ้วนตรงกับ
ข้อเท็จจริงปัจจุบันอันจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและผู้รับเงินสงเคราะห์ ให้มารับแบบฟอร์มได้ที่หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป เพื่อจะได้รวบรวมส่งการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมฯ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
ที่ประชุม........................................................................................................................... .........
๔.๒ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
1) การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วย Farmbook ตามตัวชี้วัดรอบที่ 2
ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0009/ว 3731 ลงวันที่ 9 กรกฏาคม 2562
เร่งรัดอาเภอดาเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วย Farmbook ตามตัวชี้วัดรอบที่ 2 ให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 31 กรกฏาคม 2562 สามารถสรุปผลการดาเนินงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562)
ที่ประชุม........................................................................................................................... ........
๒) การบันทึก/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตามหมวดกลุ่มพืชที่อนุญาตให้ใช้
สารเคมี 3 ชนิด (ตามตัวชี้วัดรอบที่ 2)
ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0009/ว 3962 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
แจ้งดาเนินการบันทึก/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตามหมวดกลุ่มพืชที่อนุญาตให้ใช้สารเคมี 3 ชนิด
(ตามตัวชี้วัดรอบที่ 2) ข้อที่ 2.9 ทะเบียนเกษตรกร ตัวชี้วัด 2.9.1 ร้อยละของการบันทึกทะเบียนเกษตรกร
ตามหมวดหมู่กลุ่มพืชที่อนุญาตให้ใช้สารเคมี 3 ชนิด ให้อาเภอดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20
สิงหาคม 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562)
ที่ประชุม........................................................................................................................... ........
๓) การบันทึกผลระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กสก.)
ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0009/ว 3753 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
แจ้งดาเนินการบันทึกผลระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กสก.)
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562)
ที่ประชุม........................................................................................................................... ........
๔.๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

ที่ประชุม........................................................................................................................... ........
๔.๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
…………………………………….....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ที่ประชุม.....................................................................................................................................

4.5 กลุ่มอารักขาพืช...

-11๔.๕ กลุ่มอารักขาพืช
1) มาตรการจากัดการใช้สารพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส
ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรตามมาตรการจากัดการใช้พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส
รวมทั้งจัดหาสถานที่และดาเนินการอบรมให้ความรู้และทดสอบในเรื่องการใช้สารพาราควอต ไกลโฟเซต และ
คลอร์ไพริฟอส ที่ถูกต้องและปลอดภัยให้กับเกษตรกร ซึ่งอาเภอได้มีการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
มาตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562 และดาเนินการทดสอบความรู้ให้กับเกษตรกรที่มีความต้องการใช้สารทั้ง
3 ชนิด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นมา
ในการนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้โอนจัดสรรงบประมาณ ให้จังหวัดเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) เพื่อใช้ในการดาเนินการจัดการทดสอบ
เกษตรกรตามมาตรการจากัดการใช้พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส โดยติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
ไร้สาย (Access Point) ให้อาเภอละ 1 จุด (งบลงทุน) ทั้งนี้ขอให้อาเภอแจ้งจุดที่จะให้ติดตั้งอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เพื่อที่จะได้ดาเนินการวางแผน
ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ต่อไป
ในส่วนของการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรตามมาตรการจากัด
การใช้พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส จังหวัดจะดาเนินการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และ
แผ่นพับเผยแพร่ความรู้ตามมาตรการจากัดการใช้พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส สนับสนุนให้แก่
สานักงานเกษตรอาเภอ เพื่อนาไปใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่เกษตรกรต่อไป
(ความก้าวหน้ายอดการอบรมและการทดสอบตามมาตรการจากัดการใช้สารเคมี ทั้ง 3 ชนิด (รายอาเภอ)
รายละเอียดตามเอกสารแจกในที่ประชุม)
ที่ประชุม.....................................................................................................................................
2) การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
เนื่องจากพบการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในแปลงข้าวโพดในพื้นที่
อาเภอร่อนพิบูลย์ อาเภอทุ่งใหญ่ อาเภอชะอวด อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช อาเภอสิชล และอาเภอท่าศาลา
ขอให้มีการเตือนการระบาดของศัตรูพืชดังกล่าวให้เกษตรกรในพื้นที่ทราบ และหากพบการระบาดขอให้
รายงานให้จังหวัดทราบตามแบบฟอร์มที่จังหวัดจัดส่งไปให้อาเภอทราบแล้ว เรื่อง เฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในฤดูปลูกข้าวโพดต้นฤดูฝน ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
รายละเอียดแจ้งให้อาเภอทราบแล้ว
ที่ประชุม.....................................................................................................................................
๔.๖ เกษตรอาเภอทุกอาเภอ
............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
ที่ประชุม.....................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
ที่ประชุม.....................................................................................................................................

-125.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
ที่ประชุม.....................................................................................................................................
๕.๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
...................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
ที่ประชุม.....................................................................................................................................
๕.๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
ที่ประชุม.....................................................................................................................................
๕.๕ กลุ่มอารักขาพืช
............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
ที่ประชุม.....................................................................................................................................
๕.๖ เกษตรอาเภอทุกอาเภอ
............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
ที่ประชุม.....................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ การประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือนครั้งต่อไป ครั้งที่ 8/๒๕๖2 ตรงกับ
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ประชุม................................................................................................................................
เลิกประชุมเวลา .................. นาฬิกา

รายงานการประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือนมิถุนายน 2562
ครั้งที่ 6/๒๕๖2
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้เข้าประชุม
๑. นายสมโชค
2. นายอนุวัต
3. นางอมรรัตน์
4. นางพรทิพย์
5. นางจรัญญา

ณ นคร
พานทอง
สว่างลาภ
ดิษฐศรี
ช่อชั้น

6. นางสาวธิติรัตน์

บุญเต็ม

7. นายจิระ
8. นายพิเชษ
9. นายวินัย
10. นายชรินทร์
11. นายชัยวัต
12. นายเชิดชัย
13. นายกรวิชญ์
14. นายสมโชค
15. นายอุทัย
16. นายประทีป
17. นายถาวร
18. นางเพียงฤดี

ช่วยสงคราม
เชาว์ช่างเหล็ก
ชนะภัย
สุขศิริ
อินทรณรงค์
ขนอม
เชาวลิต
ทองเทพ
หมื่นขา
หนูนุ้ย
เรืองเต็ม
สุขแก้ว

19. นายเสรี
20. นายสุชาติ

มีพฤกษ์
ทองมาก

21. นายวินัย
22. นายชัชชัย
23. นางสาวปราณี
24. นางสมใจ
25. นางสาวขวัญชนก
26. นายสมชาย

วรรธนะนาถ
สุวรรณนิตย์
เพ็งแพ่ง
วงศ์เทพ
บุบผากิจ
พรุเพชรแก้ว

27. นายสุธานิล
28. นางสาวจันทนา
29. นางสาวสุภาพร

หีดสิน
จันทร์แก้ว
ลั่นซ้าย

เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประธาน
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
แทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
แทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
เกษตรอาเภอลานสกา
เกษตรอาเภอพรหมคีรี
เกษตรอาเภอท่าศาลา
เกษตรอาเภอนบพิตา
เกษตรอาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
เกษตรอาเภอขนอม
เกษตรอาเภอปากพนัง
เกษตรอาเภอเชียรใหญ่
เกษตรอาเภอหัวไทร
เกษตรอาเภอชะอวด
เกษตรอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอาเภอสิชล
เกษตรอาเภอพระพรหม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอาเภอนาบอน
เกษตรอาเภอทุ่งสง
เกษตรอาเภอจุฬาภรณ์
เกษตรอาเภอถ้าพรรณรา
เกษตรอาเภอฉวาง
เกษตรอาเภอช้างกลาง
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอาเภอร่อนพิบูลย์
เกษตรอาเภอทุ่งใหญ่
เกษตรอาเภอพิปูน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
ผู้เข้าร่วม...

-๒ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายอนุวัตร
จาปาทอง
2. นางสาวจุฑาทิพย์ ทรงโสภา
3. นายปรมะ
จันธนู
4. นางพรพฤตยพรรณจ์ ศิริโชติ
5. นายไพฑูรย์
ละลา
6. นางธนกาญจน์
รัตโนภาส
7. นางสาวจิราวรรณ คงจันทร์
8. นางสุภาวดี
คงชู
9. นางสาวอรัญญา
กาไรภูมิ
10. นายณฤเบศวร์
เชาวลิต
11. นางสุพรรณวดี
จินดาวงศ์
12. นางกาญจนา
นราฤทธิพันธ์
13. นางสาวรัชนีพร
แนมจันทร์
14. นางสมบุญ
โชติเชย
15. นางสุทธิรา
พงษ์สุวรรณ
16. นางสุภร
ตรีสวัสดิ์วงษ์
17. นางนภาลัย
ใสหนู
18. นางสาวณิชาภัทร ส้มเกตุ
19. นางสุภาภรณ์
รอดแก้ว
20. นางสาววิภาวรรณ กลิ่นโลกัย
21. นายกฤชสร
ธรรมจง
22. นางกิ่งกาญจน์
หนูคง
23. นางสุตาภัทร
ชูแก้ว
24. นางสาวรภัทร
วงศ์สมบูรณ์
25. นายสมชาย
เขียวตี๋
26. นางสาวพิณนภา ธรรมชูโต
27. นางสาวสุลียว์ รรณ จัติกุล
28. นางเสาวรรณี
ซุนอินทร์
29. นางนภัสนันท์
สุขสม
30. นางสาวศรีสุภาพรรณ สุขอนันต์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

เลขานุการ

ผู้ไม่เข้าประชุม
1. นายเสถียร
2. นายสาเริง
3. นายสุภัทธ

พรประสิทธิ์
แก้วศรีนวล
คงด้วง

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ติดราชการ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ติดราชการ
เกษตรอาเภอบางขัน
ติดราชการ
เริ่มประชุม...

-๓เริ่มประชุม เวลา 09.00 นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธาน นายสมโชค ณ นคร เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
เปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้
เรื่องก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม
ประธาน
1. เรื่องย้ายข้าราชการ กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความเห็นชอบโดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ย้ายข้าราชการ ตามคาสั่งลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 จานวน 2 ราย ดังนี้
1.1 นายปรเมศวร์ วัลดาว ตาแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรอาเภอปากพนัง ย้ายไปปฏิบัติงานสานักงานเกษตร
อาเภอเชียรใหญ่
1.2 นางสาวนฏพร ทองบุญชู ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป สานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ย้ายไป
ปฏิบัติงานสานักงานเกษตรอาเภอขนอม
ทีป่ ระชุม รับทราบ
2. กรมส่งเสริมการเกษตร กาหนดนาผู้สื่อข่าวจากส่วนกลางมาทาข่าวประชาสัมพันธ์
งานส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2562 ในเบือ้ งต้นท่านเกษตร
จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการประสานงานกับกรมส่งเสริมการเกษตรในการประชุมผู้บริหารสัญจรที่จังหวัด
นครศรีธรรมราชด้วยแล้ว
ทีป่ ระชุม รับทราบ
3. การประกวดสานักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น ซึ่งมีสานักงานเกษตรจังหวัดที่ส่งเข้า
ประกวด จานวน 18 สานักงานเกษตรจังหวัด และสานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้ารอบ 1 ใน 6
ในระดับเขต โดยคณะกรรมการฯ จะมาทาการตัดสินในวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562 จึงขอเชิญเกษตรอาเภอ
ทุกอาเภอเข้าร่วมการตัดสินการประกวดฯ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ด้วย ซึ่งมีองค์ประกอบในการพิจารณา
4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ด้านการบริหารจัดการสานักงาน
- อาคาร สานักงาน สิ่งปลูกสร้าง และบริเวณบ้านพักอาศัย
- การบริหารจัดระบบภายในของสานักงาน เพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมในการทางาน
- ความพร้อมในการให้บริการ
- เครื่องมือ/อุปกรณ์สนับสนุนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
- การบริหารงบประมาณ/งานคลัง
ส่วนที่ 2 ด้านการพัฒนาองค์กร/ทีมงาน
- การนาองค์กร
- การวางแผนเชิงยุทธ์ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์และการถ่ายทอด
กลยุทธ์ เพื่อนาไปปฏิบัติ
- การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การประชุมเจ้าหน้าที่สานักงาน
- การวัดการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและการจัดการ
ความรู้
- การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
ส่วนที่ 3...

-4ส่วนที่ 3 การขับเคลื่อนงานตามตัวชี้วัดกรมส่งเสริมการเกษตร
ส่วนที่ 4 ผลการปฏิบัติงานดีเด่น
- การให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
(ด้านพืช) อุทกภัยและวาตภัยจากพายุ “ปาบึก” (PABUK)
จังหวัดนครศรีธรรมราช
- การดาเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช
- การดาเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ทีป่ ระชุม รับทราบ
4. การปรับปรุงและตกแต่ง สานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในขณะนี้
สานักงานเกษตรจังหวัดอยู่ในช่วงของการปรับปรุงและตกแต่งบริเวณสานักงาน และขอขอบคุณเกษตรอาเภอ
และเจ้าหน้าที่ของสานักงานเกษตรอาเภอบางขันและอีกหลาย ๆ อาเภอ ที่ได้ช่วยกันปรับปรุงสานักงาน
ทีป่ ระชุม รับทราบ
5. การเบิกเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะที่ไม่เป็นไปตามความเป็นจริง เช่นในการไปราชการ
ในพื้นที่ ในเรื่องของเวลาไม่จาเป็นต้องออกตั้งแต่เวลา 08.05 น. ให้ออกเวลาใดก็ได้แต่ต้องนับเวลาไปให้ได้
6 ชั่วโมง ส่วนในเรื่องของระยะทางก็ขอให้มีความเหมาะสม
ประชุม รับทราบ
6. ระเบียบงานสารบรรณ ในขณะนี้ยังมีบางอาเภอที่ยังทาหนังสือราชการผิดมาอีก
ขอให้เกษตรอาเภอและธุรการ ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ ก่อนส่งมาจังหวัด สาหรับอาเภอไหนที่ส่ง
หนังสือมาจังหวัด หากไม่ถูกต้อง จังหวัดจะส่งกลับให้ไปแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง ยกเว้นที่เกี่ยวข้องกับการเงิน จังหวัด
จะลงรับและจะส่งเฉพาะหนังสือกลับไปให้แก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง
ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 5/2562
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช อาเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
นางสาวสุภาพร ลั่นซ้าย
๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
1) สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562
1.1 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 23
มิถุนายน 2562 ดังนี้
(๑) งบบุคลากร งบดาเนินงาน และงบลงทุน
รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน 38,283,031 บาท เบิกจ่าย
เป็นเงิน 25,312,803.66 บาท ผูกพัน (PO) เป็นเงิน 478,455 บาท คงเหลือเป็นเงิน 12,491,772.34 บาท
ร้อยละเบิกจ่าย 66.12
อาเภอที่...

-5อาเภอที่เบิกสูงกว่าร้อยละ 80 มีจานวน 17 อาเภอ ดังนี้
อาเภอทุ่งใหญ่ อาเภอท่าศาลา อาเภอช้างกลาง อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช อาเภอนาบอน อาเภอขนอม
อาเภอสิชล อาเภอร่อนพิบูลย์ อาเภอพรหมคีรี อาเภอบางขัน อาเภอฉวาง อาเภอพระพรหม อาเภอถ้าพรรณรา
อาเภอปากพนัง อาเภอจุฬาภรณ์ อาเภอลานสกา และอาเภอเฉลิมพระเกียรติ ตามลาดับ
อาเภอ/กลุ่ม ที่เบิกต่ากว่าร้อยละ 80 มีจานวน 6 อาเภอ 4 กลุ่ม
ดังนี้ อาเภอทุ่งสง อาเภอหัวไทร อาเภอพิปูน อาเภอเชียรใหญ่ กลุ่มอารักขาพืช อาเภอนบพิตา อาเภอชะอวด
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
ตามลาดับ
* เบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมายของมาตรการกรมฯ เป้าหมาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ร้อยละ 80 *
สานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช เบิกต่ากว่าเป้าหมายเป็นเงิน 5,313,621.14 บาท
(๒) งบเบิกแทนกรมการข้าว
รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน 1,187,400 บาท เบิกจ่าย
เป็นเงิน 791,740.42 บาท ผูกพัน (PO) เป็นเงิน 28,210 บาท คงเหลือเป็นเงิน 367,449.58 บาท
(๓) งบเบิกแทนกรมชลประทาน
รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน 1,298,000 บาท
ยังไม่มีการเบิกจ่าย
(๔) งบรายจ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
มาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูปรับจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน 5,000 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
ที่ประชุม รับทราบ
นางสาวสุภาพร ลั่นซ้าย
๒) เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ไตรมาส 4)
2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการตามตัวชี้วัดทุกกิจกรรม
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ค่างบติดตามและ
สนับสนุนโครงการ (เบี้ยเลี้ยงโครงการ) ค่าวัสดุ ค่าจ้างตามโครงการ รวมทั้งเงินยืมราชการ ส่งหลักฐาน
ใบสาคัญการเบิกจ่ายและสัญญายืมเงินราชการถึงสานักงานเกษตรจังหวัด (ให้ลงรับที่งานสารบรรณจังหวัด
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562)
ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
2.2 ค่าใช้จ่ายงบเบิกแทนกัน (เบิกแทนกรมการข้าว เบิกแทนกรมชลประทาน)
(๑) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ค่าวัสดุ ค่าจ้างตาม
โครงการ รวมทั้งเงินยืมราชการ ให้ส่งหลักฐานใบสาคัญการเบิกจ่ายและสัญญายืมเงินราชการ ถึงสานักงาน
เกษตรจังหวัด (ให้ลงรับที่งานสารบรรณจังหวัดภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562)
(๒) ค่างบติดตามและสนับสนุนโครงการ (เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ)
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ส่ง
หลักฐานใบสาคัญการเบิกจ่ายถึงสานักงานเกษตรจังหวัด (ให้ลงรับที่งานสารบรรณจังหวัดภายในวันที่ 31
กรกฎาคม 2562)
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2562 ส่ง
หลักฐานใบสาคัญการเบิกจ่ายถึงสานักงานเกษตรจังหวัด (ให้ลงรับที่งานสารบรรณจังหวัดภายในวันที่ 5
กันยายน 2562)
ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
2.3 ค่าใช้จ่าย...

-62.3 ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการและรายจ่ายประจาขั้นต่าที่จาเป็น (งบปกติ)
(๑) ค่าใช้จ่ายสานักงาน (ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมฯ) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก
พาหนะ ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ส่งหลักฐานใบสาคัญการเบิกจ่ายถึงสานักงานเกษตรจังหวัด
(ให้ลงรับที่งานสารบรรณจังหวัดภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562) ถ้าเกิดขึ้นหลังวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ให้ส่งหลักฐานใบสาคัญการเบิกจ่ายถึงสานักงานเกษตรจังหวัด (ให้ลงรับที่งานสารบรรณภายในวันที่ 5
กันยายน 2562)
(๒) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าเช่าบ้าน ของเดือนกันยายน 2562 ส่ง
หลักฐานใบสาคัญเบิกจ่ายถึงสานักงานเกษตรจังหวัด (ให้ลงรับที่งานสารบรรณภายในวันที่ 5 กันยายน 2562)
(๓) ค่าจ้างเหมาบริการ (คนงาน) ของเดือนกันยายน 2562 ให้ส่ง
หลักฐานใบสาคัญเบิกจ่ายถึงสานักงานเกษตรจังหวัด (ให้ลงรับที่งานสารบรรณภายในวันที่ 5 กันยายน 2562)
สาหรับใบส่งมอบงานจ้างและใบตรวจรับพัสดุ ให้ส่งตัวจริงถึงจังหวัดภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 และ
สามารถทาสัญญาต่อเนื่องได้เลย
(๔) ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์) ค่าอินเตอร์เน็ต
ค่าสื่อสารติดตามงาน (มือถือ) ให้ส่งหลักฐานใบสาคัญเบิกจ่ายถึงสานักงานเกษตรจังหวัด (ให้ลงรับที่งาน
สารบรรณภายในวันที่ 24 กันยายน 2562) ทั้งนี้ หากอาเภอใดมีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจังหวัดได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความบกพร่องของอาเภอ เกษตรอาเภอ
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และหากได้รับใบแจ้งหนี้หลังวันที่ 24 กันยายน 2562 ขอให้
ประสานกับจังหวัดโดยด่วน
ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
2.4 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณและเงินเหลือจ่าย
ให้รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณและเงินเหลือจ่ายแต่ละ
กิจกรรมให้สานักงานเกษตรจังหวัดภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ตามแบบฟอร์มที่ส่งให้อาเภอแล้ว
ขณะนี้มีอาเภอที่รายงานมาแล้วจานวน 1 อาเภอ คืออาเภอพรหมคีรี
ที่ประชุม รับทราบและอาเภอที่เหลืออีก 22 อาเภอถือปฏิบัติ
นางสาวสุภาพร ลั่นซ้าย
๓) ส่งใช้ใบเสร็จรับเงิน (ขบ.02) ตัดยอด ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562
มีอาเภอค้างส่งใบเสร็จรับเงิน ดังนี้
3.1 โอนผ่านระบบ KTB เข้าบัญชีผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
เมือ่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
อาเภอถ้าพรรณรา
- นายโกมล เอี่ยมสกุล ขบ02/742 เงิน 1,500 บาท
- บริษัท อีโค อะโกร จากัด ขบ 02/753 เงิน 3,775 บาท
อาเภอร่อนพิบูลย์ สุขการโยธา ขบ 02/754 เงิน 3,000 บาท
อาเภอชะอวด ร้านชนาภัทรโฆษณา ขบ 02/754 เงิน 3,000 บาท
3.2 จ่ายตรงเข้าบัญชีผู้รับจ้าง (ค่าอาหาร)
อาเภอท่าศาลา (โอนเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562)
- นายสานิตย์ แดงนวล ขบ 02/784 เงิน 9,000 บาท
- นางวรวรรณ นิลพัฒน์ ขบ 02/785 เงิน 15,900 บาท
- นางสาวจิตราพร พืชโรจน์ ขบ 02/786 เงิน 15,000 บาท
- นางสาวบุญเรือน ยกย่อง ขบ 02/787 เงิน 12,600 บาท
อาเภอทุ่งสง (โอนเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562)
- นางรวิวรรณ วรานุสาสน์ ขบ 02/788 เงิน 12,000 บาท
อาเภอสิชล...

-7อาเภอสิชล (โอนเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562)
- นางสาวธีรนุช วุฒิยิ่งยง ขบ 02/850 เงิน 12,000 บาท
- นางสาวดรุณี ทองแท้ ขบ 02/849 เงิน 12,000 บาท ขบ 02/849
เงิน 9,000 บาท
ที่ประชุม รับทราบและอาเภอที่ค้างส่งใบเสร็จรับเงินเร่งดาเนินการจัดส่งให้จังหวัดโดยด่วน
นางธนกาญจน์ รัตโนภาส
3.2 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร
สานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาเดือนมิถุนายน 2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562)
ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว (ตามเอกสารแนบ 1) และ
ประธานได้ติดตามโครงการของแต่ละอาเภอที่มีแถบสีแดงและสีเหลือง ดังนี้
ประธาน
กิจกรรมย่อย ติดตามให้คาปรึกษาแนะนาและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น
แปลงปี 2560 มังคุดและทุเรียน
อาเภอพิปูน
ไม่ขอเบิกแล้ว
กิจกรรม ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับอาเภอ
อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช อาเภอฉวาง อาเภอทุ่งสง อาเภอปากพนัง
อาเภอร่อนพิบูลย์ อาเภอสิชล อาเภอพรหมคีรี อาเภอนาบอน อาเภอบางขัน
อาเภอถ้าพรรณรา อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
ดาเนินการ/ส่งแล้ว
อาเภอพิปูน
ส่งวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
อาเภอจุฬาภรณ์
อบรมครั้งสุดท้ายวันนี้
อาเภอช้างกลาง
อยู่ระหว่างขออนุมัติ
อาเภอหัวไทร
อยู่ระหว่างรอส่งเบิก
อาเภอชะอวด
แก้ไขเอกสารเสร็จแล้ว
โครงการสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรชาวสวนทุเรียนไทย
อาเภอนบพิตา อาเภอพิปูน อาเภอสิชล
ส่งแล้ว
กิจกรรมย่อย ประชุมคณะทางานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.
ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอาเภอ
อาเภอฉวาง อาเภอทุ่งสง อาเภอเชียรใหญ่ อาเภอปากพนัง อาเภอพรหมคีรี
อาเภอบางขัน อาเภอนบพิตา อาเภอเฉลิมพระเกียรติ อาเภอหัวไทร
อาเภอชะอวด
ส่งแล้ว
อาเภอพิปูน
ส่งวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
อาเภอนาบอน
รอส่งเบิก
อาเภอจุฬาภรณ์
ประชุมครั้งสุดท้ายวันนี้
อาเภอช้างกลาง
ส่งวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมย่อย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)
อาเภอเมือง อาเภอพรหมคีรี อาเภอนาบอน
ดาเนินการแล้ว
อาเภอนบพิตา อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
ไม่ขอเบิกแล้ว
กิจกรรมย่อย จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นา (อบรม 3 ครั้ง)
อาเภอนบพิตา
ส่งแล้ว
อาเภอท่าศาลา อาเภอเชียรใหญ่
ไม่ขอเบิกแล้ว
อาเภอชะอวด
จังหวัดส่งเอกสารกลับมาแก้ไข
กิจกรรมย่อย...
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อาเภอท่าศาลา อาเภอทุ่งสง อาเภอสิชล
ส่งแล้ว
อาเภอนบพิตา อาเภอหัวไทร
ส่งแล้ว
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
กิจกรรมย่อย ติดตามและประเมินแปลงเบื้องต้น
อาเภอขนอม (มะพร้าว)
เบิกภายในเดือนมิถุนายน
อาเภอพรหมคีรี (มังคุด)
แจ้งคืนจังหวัด
โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
กิจกรรมย่อย ติดตามการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน
ครั้งที่ 2/2562
แผนเดิมดาเนินการถึงสิงหาคม 2562 ประธานขอปรับให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ประเมินศักยภาพและจัดทาแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
อาเภอนบพิตา
ส่งวันนี้
กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการป้องกันกาจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน
สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาเภอ
อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ขอเบิก
อาเภอลานสกา
ไม่ขอเบิกแล้ว
ประธาน
มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการติดตาม/เร่งรัด ให้อาเภอดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ตามแผนต่อไป และขอขอบคุณอาเภอทุ่งใหญ่ที่เบิกจ่ายได้มากที่สุด (95%)
3.3 โครงการตามนโยบายที่สาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอนุวัตร จาปาทอง
๑) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
1.1 ดาเนินการจัดเวทีทาแผน/ปรับปรุงข้อมูล (แปลงปี 60-61-62)
ดาเนินการเสร็จสิ้นทุกแปลงแล้ว
1.2 ถ่ายทอดความรู้ แปลงปี 60-61-62
ดาเนินการเสร็จสิ้นทุกแปลงแล้ว
1.3 สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า
อยู่ระหว่างการดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ งวดที่ 2
1.4 สนับสนุนปัจจัย/วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ (แปลงปี 62)
ดาเนินการเสร็จสิ้นทุกแปลงแล้ว
1.5 การบริหารจัดการโครงการ
- การประชุมเครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่
- ติดตามและประเมินผลโครงการ
- พัฒนาด้านระบบฐานข้อมูลกลางสมาชิกแปลงใหญ่
ปัญหา/อุปสรรค ที่พบ
1. เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับเป็นงบดาเนินงาน จึงทาให้วัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่กลุ่มแปลงใหญ่มีความต้องการ ไม่สามารถจัดซื้อได้
2. ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกัน แต่ต้องมีการ
ประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการแปลงใหญ่และ ศพก.
ที่ประชุม รับทราบ
นายอนุวัตร…
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2) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กาหนดให้มีการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)
โดยได้ให้ความเห็นชอบในการเชิญผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น
ประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2562 ของศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จานวน 18 ศูนย์ ทั้งนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราชกาหนดจัดงาน
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2562 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านเกาะ อาเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งในภาคบ่ายของวันนี้จะมีการประชุมคณะทางาน
เพื่อปรึกษาหารือวางแผนการจัดงานในครั้งนี้
ที่ประชุม รับทราบ
ประธาน
3) Smart Famer
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ตามที่ได้ให้
อาเภอจัดอบรม โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้
เป็น Smart Farmer และได้ให้มีการบันทึกแบบประเมิน Smart Farmer และถอดองค์ความรู้ Smart Farmer
ต้นแบบ นั้น อาเภอได้บันทึก และถอดองค์ความรู้ Smart Farmer ต้นแบบ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

ที่ประชุม

รับทราบ

3.4 ระบบส่งเสริม...

-10ประธาน

3.4 ระบบส่งเสริมการเกษตร
แผนการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจาเดือนกรกฎาคม 2562 ดังนี้
คณะที่ 1
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 อาเภอพระพรหม
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 อาเภอร่อนพิบูลย์
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 อาเภอทุ่งสง
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นหัวหน้าคณะนิเทศฯ
คณะที่ 2
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 อาเภอจุฬาภรณ์
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 อาเภอพิปูน
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 อาเภอถ้าพรรณรา
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นหัวหน้าคณะนิเทศฯ
คณะที่ 3
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 อาเภอฉวาง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 อาเภอช้างกลาง
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 อาเภอนาบอน
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นหัวหน้าคณะนิเทศฯ
คณะที่ 4
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 อาเภอทุ่งใหญ่
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 อาเภอบางขัน
มีหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เป็นหัวหน้าคณะนิเทศฯ
ที่ประชุม รับทราบ
นางธนกาญจน์ รัตโนภาส 3.5 รายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือนระดับตาบล (รต.)
ผลการบันทึกข้อมูลการรายงานข้อมูลภาวการณ์ผลิตพืชรายเดือนระดับตาบล
(รต.) ประจาเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่าอาเภอชะอวด อาเภอทุ่งสง และอาเภอพิปูน ยังไม่มีการบันทึก
ในระบบ (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562)
ที่ประชุม รับทราบ
นางธนกาญจน์ รัตโนภาส 3.6 ผลการดาเนินการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2
ผลการดาเนินการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที2่ (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562)
อาเภอที่ดาเนินการบันทึกแล้วเสร็จและเกินเป้าหมาย มีดังนี้ อาเภอสิชล
อาเภอท่าศาลา อาเภอเชียรใหญ่ อาเภอทุ่งใหญ่ อาเภอขนอม อาเภอหัวไทร สาหรับอาเภอที่ยังบันทึก
ไม่แล้วเสร็จ ขอให้เร่งดาเนินการให้ทันตามกาหนดด้วย
ประธาน
สาหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับตาบลไหน ขอให้เป็นหน้าที่ในความ
รับผิดชอบของตาบลนั้น ๆ ไม่ใช่ผู้ถือแฟ้ม
ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
นางสาวจิราวรรณ คงจันทร์ 3.7 ข้อมูลพื้นฐานการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี ๒๕๖๒
ขอเปลี่ยนหัวข้อการรายงานข้อมูลพื้นฐานการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจจังหวัด
นครศรีธรรมราช ปี 2562 เป็นการรายงานข้อมูลสถานการณ์ผลไม้ ปี 2562 ดังนี้
ตามที่ผู้รับผิดชอบได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาข้อมูลเอกภาพ
เรื่อง การประมาณการไม้ผลเศรษฐกิจล่วงหน้า ภาคใต้ ปี 2562 ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมบ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล อาเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ซึ่งสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5
จังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดภาคใต้รายงานข้อมูลสถานการณ์ผลไม้ ปี 2562 โดยกาหนดให้
จังหวัดส่ง...

-11จังหวัดส่งรายงานก่อนเวลา 14.00 น. ของทุกวัน ตามแบบฟอร์มที่กาหนดให้ โดยเริ่มรายงานตั้งแต่วันที่ 20
มิถุนายน 2562 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ nakhonsri@doae.go.th ทั้งนี้ ขอให้ผู้จัดทาข้อมูลใช้ข้อมูล
คาดคะเนการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ ปี 2562 และข้อมูลคาดคะเนการกระจายผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ ปี 2562
ประกอบการจัดทารายงานด้วย
ประธาน
- ขอกาหนดเวลาส่งรายงานให้ทุกอาเภอทุกรายงานให้จังหวัดก่อน 13.30 น.
เพราะผู้รับผิดชอบต้องส่งรายงานให้สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ 5 จังหวัดสงขลาเวลา 14.00 น.
- ขอฝากการรายงานสถานการณ์มังคุด (รายวัน) ขอให้มีการเพิ่มจุดรับซื้อ
นายพิเชษ เชาว์ช่างเหล็ก
ขณะผลผลิตมังคุดเริ่มออกแล้วแต่ปริมาณยังไม่มาก และจุดรับซื้อในขณะนี้
ตั้งอยู่ที่สี่แยกดอนคา
ที่ประชุม รับทราบและทุกอาเภอที่มีพื้นที่การปลูกไม้ผลถือปฏิบัติ
นางสาวธิติรัตน์ บุญเต็ม 3.8 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
กาหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ เทศบาลตาบลดอนตรอ หมู่ที่ 4 ตาบลดอนตรอ อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายถาวร เรืองเต็ม
จากการประชุมวางแผนเตรียมการจัดโครงการคลินิกฯ เมื่อวันที่ 25
มิถุนายน 2562 และได้ของบประมาณเพิ่มเติมจากเทศบาลตาบลทางพูน จานวน 100,000 บาท เป็น
ค่าใช้จ่ายในการเช่าเต็นท์และการดาเนินกิจกรรม ดังนี้
1. การแข่งขันต่อเรือเล็ก (ใช้เวลา 1 ชัว่ โมง) ทีมละ 2 คน
2. การแข่งขันปอกมะพร้าว – ขูดมะพร้าว – คั้นกะทิ แล้วนากะทิใส่ขวด
3. การแข่งขันการปอกข้าวหลามโดยใช้มีดตอก ทีมละ 2 คน
4. การแข่งขันเย็บจาก
5. การแข่งขันร้อยพวงมาลัยจากดอกมะลิ
6. การประกวดปาล์มน้ามัน (จะขอหารือในวันประชุมกานัน ผูใ้ หญ่บ้านอีกครั้ง)
7. การจับของขวัญ
ซึ่งในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 จะมีการประชุมและติดตามความก้าวหน้างานที่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ไปดาเนินการในครั้งนี้
ที่ประชุม รับทราบ
นายปรมะ จันธนู
๓.9 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน
ความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ยังโอนเงินให้เกษตรกรไม่ครบทุกราย
- กรมฯ จะจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- หลังจากนั้นกรมฯ จะจ่ายให้กับเกษตรกรที่ยื่นอุทรณ์
ประธาน
ขอวกกลับมาในเรื่องของการโอน KTB โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน จังหวัดจะพิมพ์รายชื่อและจัดส่งให้อาเภอเพื่อให้อาเภอไปประสานกับเกษตรกร
เพื่อหาสาเหตุและจะได้ดาเนินการต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
นายปรมะ จันธนู
3.10 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62
(ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้วตามเอกสารแจกในที่ประชุม)
ที่ประชุม รับทราบ
นายอนุวัต...

-12นายอนุวัต พานทอง

๓.๑1 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ประจาปี 2562
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งเป้าหมายการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จานวน 14,040 ตัน
ขณะนี้ผลิตได้จานวน 13,594.6 ตัน คิดเป็นร้อยละ 96.83 ของเป้าหมาย
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ
๔.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป
-ไม่ม-ี
๔.๒ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
นางอมรรัตน์ สว่างลาภ การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้จัดทาประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการทาตัวชี้วัด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 เมษายน 2562 – 30
กันยายน 2562) พร้อมทั้งรายละเอียดตัวชี้วัด (รายละเอียดตามเอกสารแจกในที่ประชุม) ขอให้เกษตรอาเภอ
และเจ้าหน้าที่จัดทาบันทึกข้อตกลงและรายละเอียดตัวชี้วัด
ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
๔.๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
ประธาน
รายงานสถานการณ์การเก็บเกี่ยวผลไม้
(ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้วตามเอกสารแจกในที่ประชุม)
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นางจรัญญา ช่อชั้น
รายงานสรุปจานวนผลการประเมินศักยภาพจาแนกตามผลการประเมิน ดังนี้
- วิสาหกิจชุมชน จานวน 1,760 แห่ง
- เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จานวน 21 แห่ง
- วิสาหกิจชุมชนดีเด่น จานวน 415 แห่ง
- วิสาหกิจชุมชนปานกลาง จานวน 504 แห่ง
- วิสาหกิจชุมชนที่ต้องปรับปรุง จานวน 183 แห่ง
- วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการประเมินแล้ว จานวน 1,123 แห่ง
- วิสาหกิจชุมชนที่ยังไม่ได้รับการประเมิน จานวน 658 แห่ง
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562)
สาหรับการยกเลิก เพิกถอนกลุ่ม อยู่ระหว่างดาเนินการทาหนังสือแจ้งอาเภอเพื่อดาเนินการต่อไป
ประธาน
ขอความร่วมมืออาเภอและผู้รับผิดชอบติดตามและดาเนินการต่อไป
ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
ประธาน
๔.๕ กลุ่มอารักขาพืช
1) ผลการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ระดับจังหวัด ประจาปี 2562
ผลการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ระดับจังหวัด ประจาปี 2562 ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลควนทอง อาเภอขนอม
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลละอาย
อาเภอฉวาง
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลบ้านราม
อาเภอหัวไทร
ที่ประชุม รับทราบ
๒) ผลการคัดเลือก...

-132) ผลการคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจาปี 2562
ผลการคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจาปี 2562 ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตาบลวังหิน อาเภอบางขัน
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตาบลนากะชะ
อาเภอฉวาง
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตาบลควนทอง
อาเภอขนอม
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๖ เกษตรอาเภอทุกอาเภอ
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางพรทิพย์ ดิษฐศรี 1) อาเภอที่ของบประมาณปรับปรุง ซ่อมแซม สานักงาน
อาเภอที่ส่งมาแล้วจานวน 10 อาเภอ ดังนี้
1.1 อาเภอพรหมคีรี
งบประมาณ 499,800 บาท
ปรับปรุงอาคารสานักงาน (งบลงทุน)
1.2 อาเภอถ้าพรรณรา
งบประมาณ 11,500 บาท
เปลี่ยนประตู (งบลงทุน)
งบประมาณ 380,000 บาท
ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสานักงาน
1.3 อาเภอฉวาง
งบประมาณ 235,300 บาท
ปรับปรุง ต่อเติม เรือนเพาะชาเป็นห้องประชุม
1.4 อาเภอบางขัน
งบประมาณ 78,000 บาท
เปลี่ยนประตูเหล็ก
1.5 อาเภอจุฬาภรณ์
งบประมาณ 36,800 บาท
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
1.6 อาเภอเชียรใหญ่
งบประมาณ 30,000 บาท
ซ่อมแซมประตูสานักงาน
1.7 อาเภอสิชล
งบประมาณ 32,800 บาท
ทาสีภายนอกและภายในสานักงาน
1.8 อาเภอปากพนัง
งบประมาณ 250,000 บาท
ปรับปรุงบ้านพัก (งบลงทุน)
1.9 อาเภอท่าศาลา
งบประมาณ 57,800 บาท
ทาสีห้องประชุม (18,800 บาท)
ทาสีอาคารสานักงาน (39,000 บาท)
๒) อาเภอที่ส่งคืนรถยนต์ จานวน 11 อาเภอ ดังนี้
2.1 อาเภอร่อนพิบูลย์
2.2 อาเภอลานสกา
2.3 อาเภอขนอม
2.4 อาเภอบางขัน
2.5 อาเภอฉวาง...
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2.5 อาเภอฉวาง
2.6 อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
2.7 อาเภอหัวไทร
2.8 อาเภอเชียรใหญ่
2.9 อาเภอทุ่งใหญ่
2.10 อาเภอสิชล
2.11 อาเภอพรหมคีรี
- สาหรับอาเภอใดที่มีความประสงค์ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือทาสี ให้แยกทาหนังสือ
แต่ละประเภทมาได้
- ขอฝากให้เกษตรอาเภอกลับไปพิจารณาให้ละเอียดอีกครั้งและส่งให้ถึงจังหวัดภายใน
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
- ขอให้เจ้าหน้าที่ธุรการทุกอาเภอเข้าไปตรวจสอบระบบสินทรัพย์ของอาเภอนั้น ๆ
และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
- ให้ตรวจสอบว่ามีอาเภอใดที่ทาขายทอดตลาดไปแล้วแต่จังหวัดยังไม่ได้ตัดในระบบ
- มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปดาเนินการตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันต่อไป
ทีป่ ระชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
5.2 กลุม่ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
โครงการงบจังหวัดภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กิจกรรมโครงการนครอาหารปลอดภัยและงบเหลือจ่าย
1. จัดสัมมนาและฝึกอบรมเกษตรกรโครงการนครอาหารปลอดภัย กิจกรรม
การจัดการมังคุดอย่างครบวงจรเพื่อป้องกันราคามังคุดตกต่า กาหนดวันจะแจ้ง
ให้อาเภอทราบอีกครั้ง
2. การจัดซื้อกล่องบรรจุมังคุด ขนาด 5 กิโลกรัม และ 10 กิโลกรัม ขอให้อาเภอที่มี
ความประสงค์ขอรับการสนับสนุนโดยทาหนังสือราชการแจ้งความประสงค์ขอรับการ
สนับสนุนมาจังหวัดและมอบหมายนางพรพฤตยพรรณจ์ ศิริโชติ เป็นผู้รับผิดชอบ
จัดสรรให้อาเภอ
3. การจัดซื้อตะกร้าบรรจุมังคุด ขอให้อาเภอแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนโดย
ทาหนังสือราชการแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนมาจังหวัดและมอบหมาย
นางพรพฤตยพรรณจ์ ศิริโชติ เป็นผู้รับผิดชอบจัดสรรให้อาเภอ

๕.๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
-ไม่มี๕.๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
-ไม่ม-ี
๕.๕ กลุ่มอารักขาพืช
-ไม่ม-ี
๕.๖ เกษตรอาเภอทุกอาเภอ
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 3...

-15ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ การประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือนครั้งต่อไป ครั้งที่ 7/๒๕๖2 ตรงกับ
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.35 นาฬิกา
ศรีสุภาพรรณ สุขอนันต์
(นางสาวศรีสุภาพรรณ สุขอนันต์)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ผู้จดรายงานการประชุม
อมรรัตน์ สว่างลาภ
(นางอมรรัตน์ สว่างลาภ)
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

