
 
รายงานการประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

คร้ังที่ 5/๒๕๖1 
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ผู้เข้าประชุม 
๑.  นายชลินทร์     ประพฤติตรง  เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช     ประธาน 
๒.  นายจ านงค์  เพชรอนันต์  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
3.  นายเสถียร   พรประสิทธิ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
4. นายส าเริง  แก้วศรีนวล  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
5. นายอนุวัตร  พานทอง  หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 
6. นายประหยัด  รักมาก   หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 
7. นางอมรรัตน ์  สว่างลาภ  เกษตรอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
8. นายกรวิชญ ์  เชาวลิต   เกษตรอ าเภอนบพิต า 
      รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอปากพนัง 
9. นายถาวร  เรืองเต็ม   เกษตรอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
10. นายสมโชค  ทองเทพ   เกษตรอ าเภอเชียรใหญ่ 
๑1. นายประทีป  หนูนุ้ย   เกษตรอ าเภอชะอวด 
๑2. นายอุทัย  หมื่นข า   เกษตรอ าเภอพิปูน 
      รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอหัวไทร 
๑3. นายอดิศักดิ์  ต าเมือง     เกษตรอ าเภอจุฬาภรณ์ 
๑4. นายสนไชย  เมียงเมิน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการพิเศษ 
      รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอนาบอน  
๑5. นายเสรี  มีพฤกษ์   เกษตรอ าเภอพระพรหม 
๑6. นายชัยวัต  อินทรณรงค์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
      รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอสิชล 
๑7. นายวินัย  ชนะภัย   เกษตรอ าเภอท่าศาลา 
๑8. นางสมใจ  วงศ์เทพ   เกษตรอ าเภอฉวาง 
๑9. นายพิเชษ  เชาว์ช่างเหล็ก  เกษตรอ าเภอพรหมคีรี 
20. นายศุภชัย  หมื่นหนู   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอนบพิต า 
๒1. นายจิระ  ช่วยสงคราม  เกษตรอ าเภอลานสกา 
๒2. นายชัชชัย  สุวรรณนิตย์  เกษตรอ าเภอนาบอน 
      รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอร่อนพิบูลย์ 
๒3. นายชรินทร์  สุขศิริ   เกษตรอ าเภอช้างกลาง 
๒4. นายเชิดชัย  ขนอม   เกษตรอ าเภอขนอม 
๒5. นางสาวจันทนา จันทร์แก้ว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
      รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอพิปูน 
26. นางสาวปราณี เพ็งเพ่ง   เกษตรอ าเภอถ  าพรรณรา 
27. นายสุธานิล  หีดสิน   เกษตรอ าเภอทุ่งใหญ่ 
28. นายวินัย  วรรธนะนาถ  เกษตรอ าเภอทุ่งสง  
๒9. นายสุภัทธ  คงด้วง   เกษตรอ าเภอบางขัน  

                                                                                                                /ผู้เข้าร่วม... 



                                                         -๒-                                                                              

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายภูวเดช  วุฒิวงศ์วฒั  ผู้อ านวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชท่ี 4  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  
๒. นายอนุวัตร  จ าปาทอง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
3. นางพรพฤตยพรรณจ์  ศิริโชติ   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
4. นายไพฑูรย ์  ละลา   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
5. นางสาวธนกาญจน ์ สุวรรณรัตน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
6. นางสาวณิชาภา บางพงษ ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
7. นางสาวศริธร  สงด า   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
8. นางสาวเยาวลักษณ์ ทองมิตร   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
9. นางสาวสุภาพร ล่ันซ้าย   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
10. นายนฤเบศวร์ เชาวลิต   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
11. นางสาวศรีสุภาพรรณ สุขอนันต์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
-ไม่มี- 

เร่ิมประชุม  เวลา 09.00 นาฬิกา 
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธาน นายชลินทร์  ประพฤติตรง  เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช   

เปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามวาระ ดังนี  

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
ประธาน     ๑) การจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ นธาตุ ประจ าปี 2561 ระหว่างวันท่ี 25 
กุมภาพันธ์ 2561 – 1 มีนาคม 2561 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร วัดบุญนารอบ วัดศาลามีชัย      
อ าเภอปากพนัง สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ศาลาประดู่หกและตลาดริมน  าเมืองลิกอร์ โดยจัดให้มี
กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา กิจกรรมกวนข้าวมธุปายาส กิจกรรมสมโภชและถวาย  
ผ้าพระบฏ กิจกรรมแห่ผ้าขึ นธาตุ กิจกรรมท าบุญตักบาตรและเวียนเทียน 

ที่ประชุม     รับทราบ 
 ๒) การย้ายข้าราชการ 
  กรมส่งเสริมการเกษตร มีค าส่ังท่ี 168/2561 ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2561      
เรื่อง ย้ายข้าราชการ ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีข้าราชการย้ายไปต่างจังหวัด จ านวน 6 ราย และ
ย้ายมา จ านวน 1 ราย ทั งนี  ตั งแต่วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ดังนี  
  1. ย้ายไปต่างจังหวัด 
     1.1 นางสาววิไลวรรณ  ถานอาดนา  ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ย้ายไปด ารงต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 
     1.2 นายเอกศักด์ิ  ดุลยพัชร์  ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ย้ายไปด ารงต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ช านาญการ ส านักงานเกษตรอ าเภอฉวี จังหวัดชุมพร 
     1.3 นางสาวอัญชลี  สุวรรณ  ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ย้ายไปด ารงต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 
                                                                                                           /1.4 นายสิทธิพล... 
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     1.4 นายสิทธิพล  กลับคุณ  ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ย้ายไปด ารงต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 
     1.5 นายอัครเดช  ศิริไพรวัน  ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ย้ายไปด ารงต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ช านาญการ ส านักงานเกษตรอ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
     1.6 นายคมกฤช  พวงเดช  ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ย้ายไปด ารงต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
  2. ย้ายมาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
     1. นางสาวชญาณ์พิมพ์  พรหมจันทร์  ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ย้ายมาด ารงต าแหน่งนักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที่ประชุม     รับทราบ 
   ๓) กรมส่งเสริมการเกษตร มีค าส่ังท่ี 102/2561 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2561            
เรื่อง บรรจุและแต่งตั งผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จ านวน 4 ราย ดังนี  
     3.1 นางเครือวัลย์  นวลณรงค์ แต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     3.2 นางสาวนิษา  จรณโยธิน แต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     3.3 นายฮารอไม  หลีเร็ม แต่งตั ง ให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริม    
การเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     3.4 นายปกป้อง   ยะกัณฐะ  แต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริม  
การเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที่ประชุม     รับทราบ 
   4) กรมส่งเสริมการเกษตร มีค าส่ังท่ี 182/2561 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2561         
เรื่อง บรรจุและแต่งตั งผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จ านวน 3 ราย ดังนี  
     4.1 นางสาวเยาวลักษณ์  ทองมิตร แต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     4.2 นางสาวศริธร  สงด า แต่งตั ง ให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการส่ง เสริม     
การเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     4.3 นางสาวณิชาภา  บางพงษ์ แต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช   

ที่ประชุม     รับทราบ 
๓) ได้รับการประสานงานจากบริษัท Modern Trade ต้องการผลผลิตทางการเกษตร 

ท่ีตลาดมีความต้องการ ซึ่งมีห้องเย็นอยู่ท่ีอ าเภอปากพนัง จ านวน 36 ชนิดพืช ดังนี  กวางตุ้ง คะน้า ยอดคะน้า 
ผักบุ้งจีน ผักกาดหอม ผักโขม ชะอม ฟิลเล่ย์ กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค บัตเตอร์เฮด สลัดคอส ต้นหอม สาระแหน่ 
ค่ืนช่าย กระเพรา โหระพา ใบมะกรูด กระชาย ข่า พริกขี หนู พริกชี ฟ้า ขิงแก่ เห็ดหูหนู เห็ดนางฟ้า มะนาว 
บวบ ฟักทอง ฟักเขียว มะละกอ มะเขือเปราะ มะเขือพวง กระเจ๊ียบเขียว ถั่วฝักยาว แตงกวา มะเขือเทศ      
เมล่อน และทุเรียนเทศ ทั งนี  ต้องมีเอกสารรับรอง GAP หรือ Organic Thailand อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งบริษัท 
  
                                                                                                                   /จะให้ราคา... 
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จะให้ราคาท่ีสูงกว่าโดยท่ัวไป และฝากเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอประสานและประชาสัมพันธ์ต่อไป 
ที่ประชุม     รับทราบ 

 ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 4/๒๕๖1 
     ประธาน   มอบหมายเลขานุการน าเสนอรายงานการประชุมครั งท่ี 4/๒๕๖1                
เมื่อวันพุธ ท่ี 31 มกราคม 2561  มีจ านวน 12 หน้า   

ที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุมครั งท่ี 4/2561                                   

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
นางสาวสุภาพร ลั่นซ้าย ๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  
                             ๑) สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

                 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS ตัดยอด ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
                 1.1 จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 จากกรมส่งเสริมการเกษตร ดังนี  
    - งบบุคลากร งบด าเนินงาน 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 เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้องด าเนินการเบิกจ่าย  
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2561 มีดังนี  
     1. ก่อสร้างอาคารส านักงานเกษตรอ าเภอชะอวด งบลงทุน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณ 3,104,000 บาท เบิกแล้ว 2,172,800 บาท คงเหลือ 931,200 บาท 
เหลืออีก 1 งวด ครบก าหนดสัญญาวันท่ี 24 มีนาคม 2561 
     2. โครงการป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าวฯ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย 
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น งบด าเนินงาน เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
         - จังหวัดขอกัน เป็นเงิน 55,040 บาท เบิกจ่ายแล้ว 17,930 บาท 
คงเหลือ 37,110 บาท (จังหวัดด าเนินการ) ให้ส่งหลักฐานใบส าคัญเบิกจ่ายทั งหมดถึงห้องการเงินภายใน       
วันท่ี 12 มีนาคม 2561    
         - กรมส่งเสริมการเกษตร โอนเงินเพิ่มเติม เป็นเงิน 72,440 บาท 
เบิกจ่ายแล้ว 67,020 บาท คงเหลือ 5,420 บาท (จังหวัดด าเนินการ) ให้ส่งหลักฐานใบส าคัญเบิกจ่ายทั งหมด 
ถึงห้องการเงินภายในวันท่ี 12 มีนาคม 2561 
      3. โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่
หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 เบิกแทนกรมการข้าว งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น      
งบด าเนินงาน เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เป็นเงิน 95,400 บาท เบิกจ่ายแล้ว 18,000 บาท 
     4. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน    
ใช้สอยและวัสดุ ได้รับงบประมาณ 2,408,900 บาท เบิกจ่ายแล้ว 519,335 บาท ผูกพัน (PO) 1,748,318 บาท 
คงเหลือ 141,247 บาท ให้ส่งหลักฐานใบส าคัญเบิกจ่ายถึงห้องการเงินภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  
 ที่ประชุม     รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
                                                                                                             /2) สรุปผลการ... 
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       2) สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักงานเกษตรจังหวัดและอ าเภอ 
                                        ตัดยอด ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ ์2561  
(ได้ชี แจงรายละเอียดใหท่ี้ประชุมทราบแล้วตามเอกสารแจกในท่ีประชุม) 
  ที่ประชุม     รับทราบ 
นายอนุวัตร จ าปาทอง 3.2 การด าเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561                                                                                                             
                    1. เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี นศ 0009/ว 933 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2561         
เรื่อง เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  ซึ่งจังหวัดให้
อ าเภอตรวจสอบข้อมูลแปลงใหญ่ ปี 2559 และ ปี 2560 ในระบบ http://bigfarm60.doae.go.th และ
จัด เก็ บข้ อมู ล โ คร ง ก าร ระบบ ส่ ง เ สริ มก าร เกษตรแบบแป ลง ใหญ่ แ ละบั น ทึกข้ อมู ล ใน ร ะ บ บ 
http://bigfarm60.doae.go.th โดยแปลงใหญ่ ปี 2559 และ ปี 2560 บันทึกส่วนท่ี 1, 2 และ 3 ให้แล้ว
เสร็จภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561  และแปลงใหญ่ ปี 2561 บันทึกส่วนท่ี 1 และ 2 ให้แล้วเสร็จภายใน
วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561 ทั งนี  ยกเว้นอ าเภอทุ่งสงและอ าเภอพระพรหม  
(ได้ชี แจงรายละเอียดใหท่ี้ประชุมทราบแล้วตามเอกสารแจกในท่ีประชุม) 
ประธาน เร่งรัดให้ด าเนินการให้ทันตามเวลาท่ีก าหนด 
 ที่ประชุม     รับทราบ 
        2. การจัดชั นคุณภาพของแปลงใหญ่ ประจ าปี 2561 
              ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี  นศ 0009/ว 719 ลงวันท่ี  6         
กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การจัดชั นคุณภาพของแปลงใหญ่ ประจ าปี 2561 ซึ่งจังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริม
การเกษตรว่า กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะประธานคณะท างานขับเคล่ือนระบบส่งเสริมการเกษตร        
แบบแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด าเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่         
ปี 2559 จ านวน 10 แปลง และแปลงใหญ่ ปี 2560 จ านวน 42 แปลง ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร            
จะปรับปรุงฐานข้อมูลการ จัดชั นคุณภาพแปลงใหญ่ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อทราบการพัฒนาของแปลงใหญ่แต่ละ
แปลง และเพื่อให้การด าเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในเบื องต้น 
จังหวัดจึงขอให้อ าเภอด าเนินการจัดชั นคุณภาพของแปลงใหญ่ ปี 2559 และแปลงให ญ่ ปี 2560             
ตามแนวทางการจัดชั นคุณภาพของแปลงใหญ่ ประจ าปี 2561 พร้อมหลักฐานการด าเนินงานต่าง ๆ ส่งให้
จังหวัดภายในวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อจังหวัดจะได้รวบรวมส่งให้กับคณะกรรมการอ านวยการ
ขับเคล่ือนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัดทราบและพิจารณาตามแบบประเมินต่อไป 
 อ าเภอท่ีจัดส่งให้จังหวัดแล้วมีเพียง 2 อ าเภอ คืออ าเภอทุ่งใหญ่และอ าเภอพรหมคีรี 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.) 
ประธาน เร่งรัดให้ด าเนินการให้ทันตามเวลาท่ีก าหนด 

ที่ประชุม     รับทราบและถือปฏิบัติ 
นายอนุวัตร จ าปาทอง 3.3 โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
              ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี นศ 0009/ว 7668 ลงวันท่ี 21            
ธันวาคม 2560 เรื่อง อนุมัติงบประมาณโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต      
สินค้าเกษตร (ศพก.) โดยให้อ าเภอด าเนินการ ดังนี    
       1. ให้อ าเภอจัดท าวีดีทัศน์แนะน า ศพก. พร้อมองค์ความรู้ประจ า ศพก. และน าขึ น          
You Tube แล้วแจ้ง URL ของไฟล์ท่ีน าเสนอ ศพก. ในเล่มสรุปผลการด าเนินงานโครงการ ฯ ของอ าเภอ ส าหรับ
อ าเภอท่ียังไม่จัดส่งให้จังหวัด มีจ านวน 11 อ าเภอ ดังนี อ าเภอนบพิต า อ าเภอสิชล อ าเภอปากพนัง อ าเภอชะอวด 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอร่อนพิบูลย์ อ าเภอทุ่งสง อ าเภอจุฬาภรณ์ อ าเภอบางขัน อ าเภอช้างกลาง และ
อ าเภอพิปูน (ข้อมูล ณ วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.) 
                                                                                                                       /2. การจัดท า... 
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  2. จัดท าเล่มสรุปผลการด าเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของอ าเภอ พร้อมกิจกรรมก่อน ระหว่าง ผลการด าเนินการ และ URL ของไฟล์
วีดีทัศน์แนะน า ศพก. จ านวน 1 เล่ม ส่งให้จังหวัดภายในวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2561 ส าหรับอ าเภอท่ียังไม่จัดส่ง
ให้จังหวัด มีจ านวน 12 อ าเภอ ดังนี อ าเภอนบพิต า อ าเภอสิชล อ าเภอขนอม อ าเภอปากพนัง  อ าเภอชะอวด 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอร่อนพิบูลย์ อ าเภอทุ่งสง อ าเภอจุฬาภรณ์ อ าเภอบางขัน อ าเภอช้างกลาง และ
อ าเภอพิปูน ขอให้อ าเภอท่ียังไม่จัดส่งให้จังหวัด ด าเนินการจัดส่งให้จังหวัดภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561 
เพื่อจังหวัดจะได้รวบรวมข้อมูลส่งกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป (ข้อมูล ณ วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.) 
  3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้า จังหวัดนครศรีธรรมราช (ได้ชี แจงรายละเอียดใหท่ี้ประชุมทราบแล้วตามเอกสารแนบ 1) 
ประธาน เร่งรัดให้ด าเนินการให้ทันตามเวลาท่ีก าหนด 

ที่ประชุม     รับทราบและถือปฏิบัติ 
นายจ านงค์ เพชรอนนัต์ 3.๔ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล (ศบกต.) 
                                       การรายงาน ศ.02 ประจ าเดือนมกราคม 2561 ขอขอบคุณทุกอ าเภอท่ีให้            
ความร่วมมือรายงานครบทุกกิจกรรมและครบทุกอ าเภอ และจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ในล าดับท่ี 1 ของประเทศ 
ประธาน  ขอให้มีการรายงานให้ทันตามก าหนดทุกเดือนด้วย  
                    ที่ประชุม     รับทราบและถือปฏิบัติ 
นางพรพฤตยพรรณจ์ ศิริโชติ 3.5 โครงการงบจังหวัด ปี ๒๕๖๑ และโครงการภายใต้แนวทางการสร้าง 
                                         ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ  
                                         จังหวัดนครศรีธรรมราช งบกลุ่มจังหวัด (เพิ่มเติม)  
                                           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
                                           สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการงบจังหวัด ปี ๒๕๖๑ และ
โครงการภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบกลุ่ม
จังหวัด (เพิ่มเติม) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2560  
(ได้ชี แจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมทราบแล้วตามเอกสารแนบ 2) 
   ที่ประชุม     รับทราบ 
นางสาวธนกาญจน์ สุวรรณรัตน์ 3.6 การรายงานผลการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร  
                                                   (E-project Management System) 

                                    รายงานผลการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร  
(E-project Management System) สรุปผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2561                  
งาน 81.84 เงิน 78.14  (ข้อมูล ณ วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น.) 
             ที่ประชุม     รับทราบ 
นายอนุวัตร พานทอง 3.7 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ปี 2561 
               จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเป้าหมายการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ทุกอ าเภอ 
จ านวน 12,100 ตัน ขณะนี ได้รายงานผลแล้ว 19 อ าเภอ ผลิตได้จ านวน 4,443.75 ตัน คิดเป็นร้อยละ 
36.72 ของเป้าหมาย (ได้ชี แจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมทราบแล้วตามเอกสารแนบ 3) 
ประธาน  เร่งรัดใหอ้ าเภอด าเนินการให้ทันตามเวลาท่ีก าหนด 

ที่ประชุม     รับทราบและถือปฏิบัติ        

 

                                                                                       /ระเบียบวาระท่ี... 
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ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
     ๔.๑ ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
นายประหยัด รักมาก    1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
                                ให้อ าเภอส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561        
แบบ ปป.1 ปป.2 และ ปป.3 พร้อมหลักฐานตัวชี วัดทุกตัวของข้าราชการทุกคนให้ฝ่ายบริหาร ภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2561  
ประธาน  เร่งรัดให้อ าเภอด าเนินการให้ทันตามเวลาท่ีก าหนด 

ที่ประชุม     รับทราบและถือปฏิบัติ                            

    ๔.๒ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ   
นายจ านงค์ เพชรอนนัต์ ๑) การปรับปรุงการนิเทศงานตามตามระบบส่งเสริมการเกษตร 
                                 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(ได้ชี แจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมทราบแล้วตามเอกสารแนบ 4) 
  ที่ประชุม     รับทราบและถือปฏิบัติ 
นายจ านงค์ เพชรอนนัต์ ๒) แผนการนิเทศงานประจ าเดือนมีนาคม 2561 
(ได้ชี แจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมทราบแล้วตามเอกสารแนบ 4) และขอเล่ือนการนิเทศงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร ในวันท่ี 6 มีนาคม 2561 เป็นวันท่ี 27 มีนาคม 2561 เนื่องจากในวันท่ี 6 มีนาคม 2561 จังหวัด
ได้ก าหนดจัดสัมมนาเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคล่ือน ศพก. ครั งท่ี 2 – 3 /2561 

ที่ประชุม     รับทราบและถือปฏิบัติ 
นางพรพฤตยพรรณจ์ ศิริโชติ   3) การสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลือ่น ศพก.  
                                         คร้ังที่ 2 – 3/2561 
                                           จังหวัดก าหนดจัดสัมมนาฯ ในวันอังคาร ท่ี 6 มีนาคม 2561  
ณ โรงแรม  อีโค่ อินน์ นครศรีธรรมราช ถนนพัฒนาการคูขวาง ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   ที่ประชุม     รับทราบและถือปฏิบัติ    
นางพรพฤตยพรรณจ์ ศิริโชติ   4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด รอบที่ 1 
                                         ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
                                       1. แบบรายงานผลตัวชี วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนการด าเนินการ การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล           
ปี 2562 การประสานงานกับ อปท. เพื่อบูรณาการแผนงาน/โครงการ และชี แจงการด าเนินงานให้เจ้าหน้าท่ี   
ผู้ปฏิบัติทราบและด าเนินการ ขอให้อ าเภอด าเนินการตามท่ีกรมฯ แจ้งและส่งภายในก าหนด 
(ได้ชี แจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมทราบตามเอกสารแนบ 5) 
ประธาน  เร่งรัดให้อ าเภอด าเนินการให้ทันตามเวลาท่ีก าหนด 
              ที่ประชุม     รับทราบและถือปฏิบัติ 
                         2. การด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ให้อ าเภอส่งแผน         
การด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรทั ง 5 ระบบย่อย (การถ่ายทอดความรู้  การเยี่ยมเยียน               
การสนับสนุน การนิเทศงาน และการจัดการข้อมูล) และผลการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรทั ง 5 
ระบบย่อย (การถ่ายทอดความรู้ การเยี่ยมเยียน การสนับสนุน การนิเทศงาน และการจัดการข้อมูล)  ให้ครบ  
ทุกอ าเภอ ซึ่งได้แจ้งไปแล้วในรายละเอียดตัวชี วัดการประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือนมกราคม 2561 ให้ส่ง
ถึงจังหวัดภายในวันท่ี 1 มีนาคม 2561 เพื่อจังหวัดรวบรวมหลักฐานตัวชี วัดส่งกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป 
(ได้ชี แจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมทราบแล้วตามเอกสารแนบ 6) 
ประธาน  เร่งรัดให้อ าเภอด าเนินการให้ทันตามเวลาท่ีก าหนด 

ที่ประชุม     รับทราบและถือปฏิบัติ 
                                                                                       /5) แนวทางการ... 
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นายจ านงค์ เพชรอนนัต์ 5) แนวทางการปฏิบัติงานของ Operation Team 
                                    แนวทางการปฏิบัติงานของคณะท างานปฏิบัติการขับเคล่ือนงานนโยบายส าคัญและ
การแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอ าเภอ ประกอบด้วย 6 ขั นตอน ดังนี  

๑. การเตรียมการ 
1.1 รวบรวมรายช่ือผู้แทนตามค าส่ังแต่งตั งคณะฯ OT 

- ประสานส านักงานเกษตรจังหวัด/รวบรวมรายช่ือผู้แทนของทุกหน่วยงาน   
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามค าส่ังแต่งตั งคณะฯ OT 
- ตรวจสอบ/ยืนยันรายช่ือ และจัดท าบัญชีรายช่ือแนบท้ายค าส่ังแต่งตั ง
คณะฯ OT 
- แจ้งค าส่ังและรายช่ือผู้แทนในคณะฯ OT 

1.2 ชี แจงท าความเข้าใจแก่คณะฯ OT 
     - จัดประชุมชี แจง/ท าความเข้าใจแก่คณะฯ OT โดยเช่ือมโยงและบูรณาการ 
     กับการด าเนินงานของ  ศพก. 
     - ประเด็นในการชี แจง ได้แก่ 
        - ค าส่ังแต่งตั งคณะกรรมการ/คณะท างานทุกระดับ และบทบาทหน้าท่ี 
        - คู่มือการปฏิบัติงานของ CoO และ OT 
        - สาระส าคัญของนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีด าเนินการ 
          ในพื นท่ีอ าเภอ 
1.3 เตรียมความพร้อมของเครือข่ายการปฏิบัติงานในพื นท่ี 
      - รวบรวมและตรวจสอบเครือข่ายในพื นท่ี เช่น ศพก. ศบกต. อกม. 
        Smart Farmer และ Young Smart Farmer  
      - จัดให้มีชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาในการณีท่ีเกิดเหตุการณ์ 
        เร่งด่วน/ฉุกเฉิน 
      - ชี แจงท าความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานแก่เครือข่าย 
1.4 ส่ือสาร/สร้างการรับรู้แนวทางการปฏิบัติงาน 
      - ส่ือสารและสร้างการรับรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ทั งคณะฯ OT เครือข่าย  
        และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
      - ตอบข้อซักถาม/ให้ค าอธิบายเพิ่มเติมในกรณีท่ีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ 
        แนวทางการปฏิบัติงาน 

ผลส าเร็จ คณะท างานปฏิบัติงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับอ าเภอ OT และ 
             เครือข่ายมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
       2. วิเคราะห์ข้อมูล/สถานการณ์ 
           - ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
           - วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา และสถานการณ์การเกษตรของอ าเภอ 
           - ก าหนดทิศทาง/เป้าหมายการขับเคล่ือนและแก้ไขปัญหาการเกษตรของอ าเภอ 
ผลส าเร็จ  มีข้อมูลความต้องการสินค้าเกษตร ปริมาณผลผลิต และปัญหาการเกษตรของอ าเภอ 
       3. จัดท าแผนการขับเคลื่อน 
          - จัดท าแผนบูรณาการการขับเคล่ือนงานนโยบาย 
          - จัดท าแผน/มาตรการแก้ไขปัญหาการเกษตรของอ าเภอ 
          - จัดระบบติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ในพื นท่ี 
ผลส าเร็จ  มีแผนบูรณาการขับเคล่ือนงานนโยบายและแผน/มาตรการแก้ไขปัญหาการเกษตรของอ าเภอ 
                                                                                                                     /4. ด าเนินการ... 
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       4. ด าเนินการตามแผน 
           - ด าเนินการตามแผนขับเคล่ือนนโยบาย 
           - ด าเนินการตามแผน/มาตรการแก้ไขปัญหาการเกษตร 
           - ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจด าเนินการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ผลส าเร็จ  การด าเนินงานตามนโยบาย และการแก้ไขปัญหาการเกษตรของอ าเภอเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
       5. ติดตาม สนับสนุน และแก้ไขปัญหา 
          - ติดตามและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือข่าย 
          - ออกเยี่ยมเยียน ดูแล และการแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร 
ผลส าเร็จ  เกษตรกรด าเนินการตามค าแนะน า และปัญหาของเกษตรกรได้รับการแก้ไข 
       6. การรายงาน 
         - รายงานผลการด าเนินการ 
         - สรุปบทเรียนเพื่อน าไปขยายผลและปรับปรุงการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จ  1. งานตามนโยบาบในความรับผิดชอบของอ าเภอบรรลุตามเป้าหมาย 
              2. เกษตรกรได้รับการดูแล ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที 
(ได้ชี แจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมทราบแล้วตามเอกสารแนบ 7) 

ที่ประชุม     รับทราบ                                                                                               
นางสาวธนกาญจน์ สุวรรณรัตน์ 6) การรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือน (รต.) 
                                   ตามท่ีให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลภายในวันท่ี 1-5 ของทุก
เดือนนั น พบว่าทุกอ าเภอมีการบันทึกข้อมูลครบ 100%                        

ที่ประชุม     รับทราบ 
นางสาวธนกาญจน์ สุวรรณรัตน์ 7) โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2560  
                                         ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี นศ 0009/ว 44 ลงวันท่ี 4 มกราคม 2561  
เรื่ อง  เร่ งรัดการด า เนินงานโครงการฯ เพื่ อ ให้การด า เนินงานโครงการฯเป็นไปตามเป้ าหมาย  
จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงขอให้อ าเภอเร่งรัดการขึ นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และวาดพื น ท่ี
เพาะปลูก ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 20 เมษายน 2561 และขอรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 ดังนี  
(ได้ชี แจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมทราบแล้วตามเอกสารแนบ 8) 
 ประธาน เร่งรัดให้อ าเภอด าเนินการให้ทันตามเวลาท่ีก าหนด 

ที่ประชุม     รับทราบและถือปฏิบัติ 

๔.๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
นายเสถียร พรประสิทธิ์ 1) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที ่
                               จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับอ าเภอขนอมและส านักงานเกษตรอ าเภอขนอม ได้
จัดท าโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ในไตรมาสท่ี 2 เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนขนอมพิทยา 
หมู่ท่ี 12 ต าบลขนอม อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี (นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี) รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และหน่วยงานอื่น ๆ เข้าร่วมบริการทั งหมด 15 หน่วยงาน ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน            
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เข้าร่วมจ าหน่ายสินค้าของกลุ่ม จ านวน 7 กลุ่ม มีเกษตรกรเข้ารับบริการ จ านวน 363 ราย         
  ที่ประชุม     รับทราบ 
 
 
                                                                                                       /2) โครงการจังหวัด... 
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นายเสถียร พรประสิทธิ์  2)โครงการจังหวัดอ าเภอเคลื่อนที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คร้ังที่ 2 
      จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ก าหนดแผนการออกปฏิบัติงานโครงการจังหวัดอ าเภอ 
เคล่ือนท่ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั งท่ี 2 ในวันท่ี 14 มีนาคม 2561 ณ วัดพังยอม ต าบลสวนหลวง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีกิจกรรมท่ีส าคัญ ดังนี  

1. กิจกรรมทางศาสนา (ทอดผ้าป่า) โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
เป็นเจ้าภาพ 

2. กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ 
3. กิจกรรมพบปะเย่ียมเยียน 

ในการนี  จังหวัดได้ขอความร่วมมือหน่วยงาน/ส่วนราชการ จัดบริการประชาชนในเชิงรุก ในลักษณะเคาน์เตอร์
บริการ (Counter Service) และให้ส ารวจวิเคราะห์ข้อมูลพื นท่ี เพื่อทราบปัญหาความต้องการและจัดเตรียม
ข้อมูลแนวทางการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื นท่ีด้วย 

ที่ประชุม     รับทราบ 
นายเสถียร พรประสิทธิ์  3) การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลเอกภาพ เร่ือง การประมาณการไม้ผล 
เศรษฐกิจล่วงหน้า ปี 2561 
     จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งจากส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 
จังหวัดสงขลา ว่าได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการเกษตรให้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลเอกภาพ 
เรื่องการประมาณการไม้ผลเศรษฐกิจล่วงหน้า ปี 2561 ครั งท่ี 1 ในระหว่างวันท่ี 15 – 17 มีนาคม 2561 
ณ โรงแรม ณ ทับเท่ียง บูติค รีสอร์ท อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เพื่อให้คณะท างานส ารวจข้อมูลไม้ผล
เศรษฐกิจภาคใต้ ได้ทราบสถานการณ์การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2561 
ประธาน  ให้เข้าร่วมและปฏิบัติตามรวมถึงการรายงานผลให้ถูกต้อง ครบถ้วน  

ที่ประชุม     รับทราบ 

๔.๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
นายส าเริง แก้วศรีนวล     แผนการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(ได้ชี แจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมทราบแล้วตามเอกสารแนบ 9) 

ที่ประชุม.................................................................................................................................... 

๔.๕ กลุ่มอารักขาพืช 
นายอนุวัต พานทอง  1. การคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด (ศจช.) ประจ าปี 2561 

 ด้วยส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช จะด าเนินการคัดเลือกศูนย์จัดการ 
ศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือก ศจช. ท่ีมีผลงานดีเด่นน าไปเผยแพร่ และใช้เป็นแบบอย่างในการ
ขยายผลการส่งเสริมด้านการจัดการศัตรูพืช โดยขอให้อ าเภอสรุปผลการด าเนินงาน ศจช. ดีเด่นระดับอ าเภอ 
จ านวน 1 ศูนย์ ส่งจังหวัดภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
                     ที่ประชุม     รับทราบและถือปฏิบัติ                                                                                                       
นายอนุวัต พานทอง 2. การคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ประจ าปี 2561 (ศดปช.) 
  ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช จะด าเนินการคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด (ศดปช.) เพื่อคัดเลือก ศดปช. ท่ีมีผลงานดีเด่นน าไปเผยแพร่และเป็นตัวแทนของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งเข้ารับการคัดเลือกในระดับเขตต่อไป โดยขอให้อ าเภอสรุปผลงานของ ศดปช. ส่งให้
จังหวัดภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
  ที่ประชุม     รับทราบและถือปฏิบัติ                                                                                                               

             ๔.๖  เกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ 
                           -ไม่มี- 
                                                                                                            /ระเบียบวาระท่ี... 
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ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
                       ๕.๑ ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
                            -ไม่มี- 

       ๕.๒ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
                            1) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
     รัฐบาลมีนโยบายการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
ก าหนดกรอบหลักในการด าเนินการ 10 กรอบ ด าเนินการครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชน โดยใช้ทีมขับเคล่ือน
การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล จัดเวที 4 ครั ง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้จัดท าเมนูทางเลือกรายจังหวัด น าเสนอในเวทีประชาคมด้วย ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ขอให้เกษตรอ าเภอติดตาม ก ากับ ให้เกษตรต าบลท่ีเป็นทีมขับเคล่ือนฯ ร่วมปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย
และรวบรวมความต้องการตามเมนูทางเลือกส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย  ส าหรับ
รายละเอียดและขั นตอนการด าเนินงานจะขอไปชี แจงในเวทีการจัดสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับจังหวัด    
เพื่อขับเคล่ือน ศพก. ครั งท่ี 2 – 3/2561 ในวันท่ี 6 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ นครศรีธรรมราช  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10)  

ที่ประชุม     รับทราบ 

๕.๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
      -ไม่มี- 

                    ๕.๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
                           -ไม่มี- 

  ๕.๕ กลุ่มอารักขาพืช 
                          -ไม่มี- 

          ๕.๖ เกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ 
                -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ ๖  เร่ืองอื่น ๆ 
     ๖.๑ การประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือนครั งต่อไป ครั งท่ี 6/๒๕๖๑ ตรงกับ 
วันศุกร์ท่ี 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.๐๐ น. ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   ที่ประชุม     รับทราบ 
     6.2 การตัดเสื อบาติก (ทีม) อ าเภอไหนท่ียังไม่ได้ไปตัด ขอให้ไปตัดได้ท่ีร้านส าเภาทอง 
อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที่ประชุม     รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  14.15  นาฬิกา 
                                                       ศรีสุภาพรรณ  สุขอนันต์ 
                                      (นางสาวศรีสุภาพรรณ  สุขอนันต์) 
                                                 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
                                                    ผู้จดรายงานการประชุม 

 
       จ านงค์  เพชรอนันต์ 
  (นายจ านงค์  เพชรอนันต์) 

                                          หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 


