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ระเบียบวาระการประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือนมกราคม 2561 

   ครั้งที่ 4/๒๕๖๑ 
วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวดันครศรีธรรมราช 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1) ข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่ง จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1. นายจ านงค์ เพชรอนันต์ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ย้ายมาจากศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 
(ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ตามค าสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร              
ที่ 39/2561 ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 

2. นายส าเริง  แก้วสีนวล  ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัด
นครศรีธรรมราช ย้ายมาจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ตามค าสั่ง      
กรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 1312/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560 

ที่ประชุม................................................................................................................................... 
๒) จังหวัดนครศรีธรรมราช ก าหนดแผนการออกปฏิบัติงานโครงการจังหวัด/อ าเภอ 

เคลื่อนที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีในการออกปฏิบัติงาน ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบ้านวังตลับ    
หมู่ที่ 4 ต าบลถ้ าพรรณรา อ าเภอถ้ าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยน าเงินร่วมเป็นเจ้าภาพส่งให้
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 

ที่ประชุม................................................................................................................................... 
   3)   เรื่องจากการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ 

และเอกชน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561 ดังนี้ 
  1. การมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลากลางจังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการด าเนินการ
เป็นอย่างดี และให้ทุกภาคส่วนราชการวางแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณส านักงานและอาคารบ้านพัก 
  2. การย้ายหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังนี้ 
      - หวัหน้าส่วนราชการย้ายเข้า 
        1. นายไพศาล  เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
        2. นางสาวสภุากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
        3. นายวรวิทย์  ช้อนทอง นายอ าเภอนาบอน 
        4. นายสมยศ   กันแตง นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 
        5. นายจักกฤช  อุเทนสุต นายด่านศุลกากรสิชล 
        6. นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ สรรพสามิตพ้ืนที่นครศรีธรรมราช 
        7. นายไตรรงค์  สมเชื้อ หัวหน้าตรวจสอบบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช 
      8. นายศักดิ์ดา  อยู่เดช ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา 
      นครศรีธรรมราช 

      9. นายเสนอ  ทองจีน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 
                                                                                    /10. นายวิรัตน์... 
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    10. นายวริัตน์  ไกรแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
    11. นางธัญมน ชุตาภรณ ์ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 
      นครศรีธรรมราช 
    12. นายวิทยา ก่วนสกุล ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
    13. พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผู้บังคับการต ารวจท่องเที่ยว 3 
    14. นายโสภล  คงจังหวัด ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมอง 
      จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  - หัวหน้าส่วนราชการย้ายออก 
      1. นายแพทย์บัญชา  ค้าของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
      2. นายสมจิต   รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช 
      3. นายจิรโรจน์  ส าแดง นายอ าเภอนาบอน 
      4. เรืออากาศโทสมพร ปานด า ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
ที่ประชุม................................................................................................................................... 

 4) เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าประชุมโครงการสัมมนาสานสัมพันธ์ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 19 -20 มกราคม 2561 ณ ขนอม ซันไรส์ บีช รีสอร์ท อ าเภอขนอม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีที่ท าการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพ เพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ ความร่วมมือ และหารือ แลกเปลี่ยน ระหว่างผู้บริหารจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าเอกชน 
นายอ าเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง น าสู่การท างานเป็นทีมบูรณาการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในเชิง 
Agenda Function และ Area Based เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาส าคัญของจังหวัด ที่ตอบโจทย์พ้ืนที่ได้อย่าง
เหมาะสมและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
                    ที่ประชุม............................................................ ....................................................................... 
                         5) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงาน 
นโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) และคณะท างานปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอ าเภอ (Operation Team) ตามค าสั่งกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ที่ 9/2561 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 

ทีป่ระชุม................................................................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕๖1 
     ประธาน   มอบหมายเลขานุการน าเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๖1                
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม ๒๕๖๐  มีจ านวน 12 หนา้   

ที่ประชุม   มีมติ....................................................................................................................                                     

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  
                             ๑) สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

                 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS ตัดยอด ณ วันที่ 26 มกราคม 2561 
                 1.1 จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 จากกรมส่งเสริมการเกษตร ดังนี้ 
    - (งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน) เป็นเงิน 26,081,290 บาท 
เบิกจ่ายแล้ว 10,713,905.42 บาท ผูกพัน (PO) 92,636 บาท คงเหลือ 15,367,384.58 บาท ภาพรวม
ร้อยละเบิกจ่าย 41.08 
                                                                                                               /- งบเบิกแทน... 



                                                            -3- 

     - งบเบิกแทนกรมการข้าว เป็นเงิน 823,400 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
        1.2 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้องด าเนินการเบิกจ่าย  
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2561 มีดังนี้ 
     1. ก่อสร้างอาคารส านักงานเกษตรอ าเภอชะอวด งบลงทุน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณ 3,104,000 บาท เบิกแล้ว 776,000 บาท คงเหลือ 2,328,000 บาท 
เหลืออีก 3 งวด ครบก าหนดสัญญาวันที่ 24 มีนาคม 2561 
     2. โครงการป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าวฯ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น งบด าเนินงาน เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
         - จังหวัดขอกัน เป็นเงิน 55,040 บาท เบิกจ่ายแล้ว 7,890 บาท 
คงเหลือ 47,190 บาท 
         - กรมส่งเสริมการเกษตร โอนเงินเพ่ิมเติม เป็นเงิน 72,440 บาท ผูกพัน 
(PO) เงิน 72,440 บาท ตามข้อ 2 และ 3 ด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มีนาคม 2561  
     3. โครงการเพ่ิมศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น งบรายจ่ายอ่ืน เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน    
ใช้สอยและวัสดุ ได้รับงบประมาณ 2,408,900 บาท เบิกจ่ายแล้ว 11,250 บาท คงเหลือ 2,397,650 บาท ให้ส่ง
หลักฐานใบส าคัญเบิกจ่ายถึงห้องการเงินภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  
     4. โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่
หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 เบิกแทนกรมการข้าว งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น      
งบด าเนินงาน เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เป็นเงิน 95,400 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
       2) สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักงานเกษตรจังหวัด ตัดยอด         
ณ วันที่ 19 มกราคม 2561 (รายละเอียดตามเอกสารแจกในที่ประชุม) 
  ที่ประชุม..................................................................................................................... ................ 
       3) เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 
(1 มีนาคม 2561)   
           เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561        
ในไตรมาสที่ 2 เป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2561 ของส านักงานเกษตรจังหวัด ภาพรวมร้อยละ 54 งบด าเนินงานร้อยละ 56 จึงขอให้ทุกอ าเภอ
ด าเนินการส่งหลักฐานใบส าคัญเบิกจ่ายโครงการตามตัวชี้วัดถึงจังหวัด ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 
จังหวัดจะตัดยอดงบประมาณให้ในไตรมาสที่ 2 (1 มีนาคม 2561) ถ้าหลังก าหนดดังกล่าวจะตัดยอดใน     
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561)  
 ที่ประชุม...............................................................................................................................                                                                                                                  
  3.2 การด าเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561                                                                                                             
      แนวทางการด าเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 ตามที่จังหวัด
ได้ขอให้อ าเภอจัดท าแผนปฏิบัติงานรายแปลงประจ าปีงบประมาณ ปี 2561 แบบบูรณาการทุกแปลง โดยเน้น
การวางแผนที่เป็นรูปธรรม เป็นรายสัปดาห์ ทั้งแปลงใหญ่ ปี 2559 แปลงใหญ่ ปี 2560 และแปลงใหญ่      
ปี 2561 โดยขอให้จัดท าข้อมูลพื้นฐาน รายชื่อสมาชิก ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาแปลง เพ่ือน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จให้ความเห็นชอบนั้น และเพ่ือให้
การด าเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จังหวัดจึงขอให้อ าเภอ
ด าเนินการ ดังนี้ 
 
                                                                                                             /1. ตรวจสอบ... 
 
 



                                                          -4- 
   1. ตรวจสอบข้อมูลแปลงใหญ่ ปี 2559 และ ปี 2560 พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูล
แปลงใหญ่ เช่น ชื่อแปลงใหญ่ ข้อมูลพ้ืนฐาน และเป้าหมาย ในระบบ http://bigfarm60.doae.go.th          
ให้มีความครบถ้วน  
   2. จัดเก็บข้อมูลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และบันทึกข้อมูล  
ในระบบ http://bigfarm60.doae.go.th ให้แล้วเสร็จ ดังนี้ 
       - แปลงใหญ่ ปี 2559 และ ปี 2560 บันทึกส่วนที่ 1,2 และ 3 ให้แล้วเสร็จ   
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
        - แปลงใหญ่ ปี 2561 บันทึกส่วนที่ 1 และ 2 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
ทั้งนี้ จังหวัดได้แจ้งเป็นหนังสือราชการให้อ าเภอทราบแล้วตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0009/ว 193 
ลงวันที่ 11 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการด าเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
 ที่ประชุม............................................................. .................................................................. 
 3.3 โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
       ๑) ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายด าเนินงานโครงการเพ่ิม
ศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพ่ือพัฒนาให้ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) มีความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
อนุมัติหลักการเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ซึ่งจังหวัดได้ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จากงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นให้กับอ าเภอ เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเพ่ิมศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยเบิกจ่าย
ในงบรายจ่ายอ่ืนลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รายละเอียดได้แจ้งให้อ าเภอทราบแล้วตามหนังสือจังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่ นศ 0009/ว 7668 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เรื่อง อนุมัติงบประมาณโครงการเพ่ิม
ศักยภาพศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยให้อ าเภอด าเนินการ ดังนี้    
  1. จัดประชุมเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และจัดส่ง     
ให้จังหวัดภายในวันที่ 15 มกราคม 2560 
  2. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และบันทึกในระบบ EGP ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการ      
ใช้จ่ายงบประมาณ ข้อ 1 ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินภายใต้ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ศพก. ที่จังหวัดจัดสรร
งบประมาณให้และให้ด าเนินการจัดส่งเบิกจ่ายงบประมาณให้จังหวัดให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  
  3. ให้อ าเภอรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการอย่ างต่อเนื่ อง                   
ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ 
  4. ให้อ าเภอจัดท าวีดีทัศน์แนะน า ศพก. พร้อมองค์ความรู้ประจ า ศพก. และน าขึ้น          
You Tube แล้วแจ้ง URL ของไฟล์ที่น าเสนอ ศพก. ในเล่มสรุปผลการด าเนินงานโครงการ ฯ ของอ าเภอ 
  5. จัดท าเล่มสรุปผลการด าเนินงานโครงการเพ่ิมศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของอ าเภอ พร้อมกิจกรรมก่อน ระหว่าง ผลการด าเนินการ และ URL ของไฟล์
วีดีทัศน์แนะน า ศพก. จ านวน 1 เล่ม ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 
  โดยขอให้อ าเภอใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างโปร่งใส คุ้มค่า 
รวมทั้งด าเนินการตามประกาศ หรือค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามข้ันตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้
ถูกต้อง ครบถ้วน โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นส าคัญ 
  อ าเภอที่มีการเบิกจ่ายกิจกรรมการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพ งบประมาณ 
3,000 บาท อ าเภอที่ส่งเบิกแล้ว จ านวน 15 อ าเภอ ดังนี้ อ าเภอขนอม อ าเภอพรหมคีรี อ าเภอลานสกา อ าเภอ
ท่าศาลา อ าเภอถ้ าพรรณรา อ าเภอบางขัน อ าเภอนบพิต า อ าเภอฉวาง อ าเภอทุ่งใหญ่ อ าเภอนาบอน อ าเภอ    
ปากพนัง อ าเภอช้างกลาง อ าเภอสิชล อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
                                                                                                                      /ส าหรับอ าเภอ... 
 



                                                           -5- 

ส าหรับอ าเภอที่ยังไม่ส่ง จ านวน 8 อ าเภอ คือ อ าเภอพิปูน อ าเภอเชียรใหญ่ อ าเภอชะอวด อ าเภอทุ่งสง อ าเภอ
ร่อนพิบูลย์ อ าเภอหัวไทร อ าเภอจุฬาภรณ์ และอ าเภอพระพรหม ขอให้รีบด าเนินการจัดส่งให้จังหวัดภายใน    
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 รวมถึงกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ศพก. งบประมาณ 100,000 บาท ให้ส่งเบิก
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เท่านั้น 

             ที่ประชุม................................................................................................................................  
      ๒) แผนการจัดงาน Field Day ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)                                                                                                                  

  3.๔ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล (ศบกต.) 
                            1) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2543 ได้เห็นชอบในหลักการและ
อนุมัติให้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล (ศบกต.) ทั่วประเทศ เพ่ือ
เป็นศูนย์กลางในการให้บริการแก่เกษตรกร การวางแผนพัฒนาการเกษตรในระดับต าบล และมีบทบาทตามมติ
คณะรัฐมนตรีที่รับทราบตามความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 
27 มิถุนายน 2555 จ านวน 3 ด้าน คือ การบูรณาการงานถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้กับชุมชน การท า
หน้าที่บริการและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชน และบริหารจัดการงบประมาณที่อุดหนุน/สนับสนุน
โครงการผ่าน ศบกต. สู่ชุมชน โดยมีคณะกรรมการบริหาร ศบกต. เป็นผู้ด าเนินการภายใต้การสนับสนุนจากภาครัฐ
และ อปท. แต่เนื่องจากในขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร โยกย้าย และเกษียณอายุราชการ รวมถึงสถานที่ตั้ง
ของ ศบกต. อาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เพ่ือให้ข้อมูลผู้รับผิดชอบและสถานที่ตั้ง ศบกต. เป็นปัจจุบัน จึงขอให้
อ าเภอด าเนินการในเรื่องของข้อมูลดังกล่าว รายละเอียดจังหวัดจะแจ้งเป็นหนังสือราชการให้ทราบอีกครั้ง 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) 
  ที่ประชุม...............................................................................................................................                                                                                                                  
  ๒) การบันทึกข้อมูลในระบบจัดเก็บและน าเสนอข้อมูล ศบกต. (ศ.02) ประจ าเดือนของ
ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอ และการ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ขณะนี้ผู้รับผิดชอบ
ทางจังหวัดด าเนินการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันแล้ว หลังจากนี้ขอให้อ าเภอเข้าไปบันทึกตามระบบให้เป็น          
ไปตามปกติ และให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน เนื่องจากจังหวัดต้องส่งรายงานให้ผู้รับผิดชอบของกรมฯ 
ต่อไป หากส่งหลังจากนี้ระบบจะปรับการส่งข้อมูลของจังหวัดเป็นการส่งล่าช้า 
 ที่ประชุม........................................................................................................... ................... 

3.5 การขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ปี 2561 
                           ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตรด่วนที่สุด ที่ กษ 1006/ว 1757 ลงวันที่ 20 
ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ปี 2561 กรมส่งเสริม
การเกษตรได้มีการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560     
ซึ่งมีการสรุปผลการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2560 และพิจารณาประเด็นเน้นหนักในการ
ขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรในปี 2561 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรขอให้จังหวัดด าเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
      1. เร่งรัดให้มีการใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนงานทุกโครงการในพื้นท่ี 
      2. ปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยน ามาวิเคราะห์เพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาการเกษตรทั้งในระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด และสามารถขับเคลื่อนแผน ฯ สู่การปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
      3. ส านักงานเกษตรจังหวัดต้องสร้างกลไกการเชื่อมโยงกับหน่วยงานวิจัยในพ้ืนที่ 
ในการแก้ปัญหาทั้งด้านการผลิต การจัดการศัตรูพืช และด้านอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับ      
ทีมเยี่ยมเยียนในระดับอ าเภอ 
                                                                                                        /4. ให้ความส าคัญ... 
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      4. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอ ซึ่งเป็นหน่วยที่ปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่ ให้มีความเชี่ยวชาญตามบริบทของพ้ืนที่ โดยใช้ระบบโรงเรียนเกษตรกรเป็นเครื่องมือ 
      5. พัฒนาทีมนิ เทศของจังหวัดให้มีความแข็งแกร่ง และให้มีความเข้าใจ
กระบวนการและวัตถุประสงค์ของการนิเทศ โดยต้องแยกความชัดเจน ไม่ให้การนิเทศไปซ้ าซ้อนกับการติดตามงาน 
เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรได้อย่างถูกต้อง   
      ทั้งนี้ เพ่ือใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร  (T&V System) เป็นกลไกหลักในการ
ด าเนินงานตามบทบาท หน้าที่ และงานนโยบาย และเกิดการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

ที่ประชุม............................................................................................................................ 
  3.6 การรายงานผลการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)   
(การรายงานสรุปผลการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ของระดับอ าเภอ 
ซึ่งอ าเภอต้องส่งรายงานให้จังหวัดทุกวันที่ 1 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ ส านักงานเกษตรจังหวัดจะต้องด าเนินการ
จัดส่ งรายงานให้กับส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่  5 ทุกวันที่  5 ของเดือนและ  
รายงานทาง E-mail ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบทาง doaeresearch20@gmail.com ทุกเดือน 

ที่ประชุม............................................................................................................................ 
3.7 โครงการงบพัฒนาจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และโครงการ           

งบกลุ่มจังหวัด (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2560 
                           ขณะนี้ ได้ด าเนินการโครงการงบพัฒนาจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ขณะนี้ได้ด าเนินการจัดฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วทั้ง 3 โครงการ และจัดส่งครุภัณฑ์ให้กลุ่มเป้าหมาย โดยขอให้
อ าเภอแจ้งกลุ่มเป้าหมายในประเด็นการบริหารจัดการกลุ่มและหากมีปัญหาในการใช้ครุภัณฑ์ขอให้แจ้งจังหวัด
เพ่ือด าเนินการประสานให้บริษัทแก้ไขต่อไป ในส่วนของบรรจุภัณฑ์จังหวัดจะด าเนินการให้อ าเภอและ        
วัสดุเกษตรได้จัดสรรโอนงบประมาณให้อ าเภอจัดซื้อ  (ตามเอกสารแจกในที่ประชุม) 

ที่ประชุม............................................................................................................................ 
                     3.8 โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ปี 2561  
                           จังหวัดก าหนดเป้าหมายการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จ านวน 12,100 ตัน ก าหนดเวลาการผลิต
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนสิงหาคม 2561 โดยแจ้งเป้าหมายการผลิตให้ทุกอ าเภอทราบแล้ว ทุกอ าเภอ
หากมีผลการส่งเสริมแล้วสามารถบันทึกข้อมูลเข้าในระบบได้เลย ขณะนี้ได้ด าเนินการผลิตแล้ว จ านวน 14 อ าเภอ 
ได้ปุ๋ยอินทรีย์ จ านวน 264.3 ตัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
     ๔.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

   ๔.๒ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ   
         ๑) แผนการติดตามนิเทศงานตามตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้ 
   วันที่    6  กุมภาพันธ์ 2561   อ าเภอปากพนัง 
   วันที่    7  กุมภาพันธ์ 2561   อ าเภอเชียรใหญ่ 
   วันที่    8  กุมภาพันธ์ 2561   อ าเภอหัวไทร 
   วันที่  13  กุมภาพันธ์ 2561   อ าเภอชะอวด 
   วันที่  20  กุมภาพันธ์ 2561   อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
  ที่ประชุม............................................................................................................................  
                                                                                                                 /2) ผลการติดตาม... 

mailto:doaeresearch20@gmail.com
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              2) ผลการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประจ าเดือนเดือนมกราคม 2561 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) 

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

  3) การประเมินผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
                   กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดท าตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และขอให้อ าเภอจัดท าตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) โดยศึกษา
รายละเอียดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง จัดท า/รวบรวมหลักฐานประกอบตัวชี้วัด และจัดส่งให้จังหวัด โดยในเบื้องต้น
ขอให้จัดส่งบันทึกข้อตกลงและเกณฑ์การให้คะแนนของเกษตรอ าเภอและเจ้าหน้าที่ทุ กคนให้จังหวัดภายใน  
วันที่ 31 มกราคม 2561 (รายละเอียดจังหวัดได้แนบไฟล์ข้อมูลส่งให้อ าเภอแล้ว) 

             ที่ประชุม............................................................................................................................  
  ๔) การรายงานผลการด าเนนิงานส่งเสริมการเกษตร (E-project Management System) 

              รายงานผลการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร (E-project Management System) 
สรุปผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2561 งาน 66.38% เงิน 73.29% 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2561) 

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

๔.๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
         1) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
                               การจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 2 ก าหนดจัดในวันพฤหัสบดี ที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนขนอมพิทยา ต าบลขนอม อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ส าหรับรายละเอียดจังหวัดจะแจ้งเป็นหนังสือราชการให้อ าเภอทราบอีกครั้ง        
  ที่ประชุม...............................................................................................................................  
        ๒) โอนจัดสรรงบประมาณเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน โครงการระบบ 
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 

  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว 1728 ลงวันที่ 18 
ธันวาคม 2560 กรมส่งเสริมการเกษตรอนุมัติโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)
ปี 2561 ให้จังหวัดด าเนินการและโอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกัน (แทนกรมการข้าว) จ านวน 630,900 บาท 
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดสรรให้ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการจ านวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 

1. จัดท าทะเบียนสมาชิก/บันทึกข้อมูลพ้ืนฐาน/ขอบเขตแปลง  
(ฉพาะแปลงใหม่ ปี 2561)  

2. การจัดเวทีชุมชน 
3. ค่าใช้จ่ายในการติดตามให้ค าแนะน า 

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

๔.๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
      ๑) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการ 

การผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป ปี 2561 อ าเภอปากพนังและอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช ส่งจังหวัดภายใน  
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 

ที่ประชุม............................................................................................................................. ....... 
                                                                                          /๒) รายงานผล

... 
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        ๒) รายงานผลกรด าเนินกิจกรรมประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจ
ชุมชน (ตัวชี้วัดเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช รอบที่ 1) ส่งจังหวัดภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 

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

๔.๕ กลุ่มอารักขาพืช 
      การบริหารจัดการและแก้ปัญหาศัตรูพืชส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามครบวงจร 

............................................................................................................................. .................................................

................................................................................................................................................ ..............................

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

             ๔.๖  เกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ 
............................................................................................................................. ................................................ 
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                   ที่ประชุม............................................................................................................................. ........                                                                                                                 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
                       ๕.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
............................................................................................................................. ................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

       ๕.๒ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
                            1) การรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือน (รต.) 
                       ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลภายในวันที่ 1-5 ของเดือน สรุปผลได้ ดังนี้ 

                      1. เดือนตุลาคม อ าเภอที่ยังไม่บันทึกข้อมูลในระบบ มี 2 อ าเภอ ดังนี้ อ าเภอพิปูน 
และอ าเภอทุ่งสง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น.) 
                       2. เดือนพฤศจิกายน อ าเภอที่ยังไม่บันทึกข้อมูลในระบบ มี 2 อ าเภอ ดังนี้ อ าเภอ 
พิปูน และอ าเภอทุ่งสง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น.) 

                      3. เดือนธนัวาคม อ าเภอที่ยังไม่บันทึกข้อมูลในระบบ มี 2 อ าเภอ ดังนี้ อ าเภอพิปูน 
และอ าเภอทุ่งสง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น.) 

ที่ประชุม...........................................................................................................................  
                           2. โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2560  
                          ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0009/ว 44 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561  
เรื่อง เร่งรัดการด าเนินงานโครงการฯ เพื่อให้การด าเนินงานโครงการฯเป็นไปตามเป้าหมาย  
จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงขอให้อ าเภอเร่งรัดการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และวาดพ้ืนที่
เพาะปลูก ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 และขอรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 ดังนี้  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) 

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

                                                                                     /5.3 กลุ่มส่งเสริม... 
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๕.๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 

............................................................................................................................. ................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

                     ๕.๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
.............................................................................................................. ............................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................. ................................................ 

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

   ๕.๕ กลุ่มอารักขาพืช 
............................................................................................................................. ................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................. ................................................ 

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

           ๕.๖ เกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ 
....................................................................................................... ....................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
  ที่ประชุม...................................................................... .............................................................                                                                 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
     ๖.๑ การประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือนครั้งต่อไป ครั้งที่ 5/๒๕๖๑ ตรงกับ 
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.๐๐ น. ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   ที่ประชุม............................................................................................................................. ... 
   
 เลิกประชุมเวลา .................. นาฬิกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือนธันวาคม 2560 

ครั้งที่ 3/๒๕๖1 
วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ผู้เข้าประชุม 
๑.  นายชลินทร์     ประพฤติตรง  เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช     ประธาน 
๒.  นายเสถียร   พรประสิทธิ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
3. นายสุพร  สมวงศ ์   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มสง่เสริมและพัฒนาเกษตรกร 
4. นายชัยวัต  อินทรณรงค์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
      รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
5. นางสาวจุฑาทิพย์ ทรงโสภา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  

รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 
6. นายประหยัด  รักมาก   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
7. นางอมรรัตน์  สว่างลาภ  เกษตรอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
8. นางสาวขวัญชนก บุปผากิจ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
      รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอปากพนัง 
9. นายถาวร  เรืองเต็ม   เกษตรอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
10. นายสมโชค  ทองเทพ   เกษตรอ าเภอเชียรใหญ่ 
๑1. นายประทีป  หนูนุ้ย   เกษตรอ าเภอชะอวด 
๑2. นายอัครเดช  ศิริไพรวัน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
      รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอหัวไทร 
๑3. นายอดิศักดิ์  ต าเมือง     เกษตรอ าเภอจุฬาภรณ์ 
๑4. นายสนไชย  เมียงเมิน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
      รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอร่อนพิบูลย์  
๑5. นายเสร ี  มีพฤกษ์   เกษตรอ าเภอพระพรหม 
๑6. นายกิตต์ณพงศ์ วงศ์เลี้ยง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 
      รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอสิชล 
๑7. นายวินัย  ชนะภัย   เกษตรอ าเภอท่าศาลา 
๑8. นางสมใจ  วงศ์เทพ   เกษตรอ าเภอฉวาง 
๑9. นายพิเชษ  เชาว์ช่างเหล็ก  เกษตรอ าเภอพรหมคีรี 
20. นายกรวิชญ ์ เชาวลิต   เกษตรอ าเภอนบพิต า 
๒1. นายจิระ  ช่วยสงคราม  เกษตรอ าเภอลานสกา 
๒2. นายชัชชัย  สุวรรณนิตย์  เกษตรอ าเภอนาบอน 
๒3. นายชรินทร ์ สุขศิริ   เกษตรอ าเภอช้างกลาง 
๒4. นายเชิดชัย  ขนอม   เกษตรอ าเภอขนอม 
๒5. นายอุทัย  หมื่นข า   เกษตรอ าเภอพิปูน 
26. นางสาวปราณี เพ็งเพ่ง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
      รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอถ้ าพรรณรา 
27. นายสุธานิล  หีดสิน   เกษตรอ าเภอทุ่งใหญ่ 
 
 
                                                                                                     /28. นายวินัย... 
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28. นายวินัย  วรรธนะนาถ  เกษตรอ าเภอทุ่งสง    
๒9. นายสุภัทธ  คงด้วง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
      รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอบางขัน  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวธิติรัตน ์ บุญเต็ม   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
๒. นายปรมะ  จันธนู   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
3. นางสาวกัณณิดา บุญยิ่ง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
4. นายอนุวัตร  จ าปาทอง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
5. นายเอกสิทธิ์  นนทผล   เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน 
6. นายไพฑูรย์  ละลา   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
7. นางสาวสุภาพร ลั่นซ้าย   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
8. นางกมนิยา   ทะนันชัย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
9. นางสาวอรัญญา กาไรภูมิ   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
10. นายนฤเบศวร์ เชาวลิต   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
11. นางสาวศรีสุภาพรรณ สุขอนันต์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
๑. นายอนุวัติ พานทอง  หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช   ติดราชการ                                                                                                    

เริ่มประชุม  เวลา 09.00 นาฬิกา 
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธาน นายชลินทร์  ประพฤติตรง  เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช   

เปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน      ๑) เกษตรจังหวัดเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตร ตลอดจนการบริหารจัดการ        
ด้านการเกษตร เพ่ือสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและมั่นคงแก่เกษตรกร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคาร      
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

ที่ประชุม     รบัทราบ 
๒) ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานโครงการคลินิกเกษตร 

เคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ อ าเภอนบพิต า โดยส านักงานเกษตรจังหวัด
นครศรีธรรมราชจัดร่วมกับอ าเภอนบพิต าในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมอ าเภอนบพิต า 
หมูท่ี่ 1 ต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรธีรรมราช ไปเรียบร้อยแลว้ เป้าหมายเกษตรกรจ านวน 150 คน 
แต่มีเกษตรกรเข้าร่วมถึง 371 คน 

ที่ประชุม     รับทราบ 
3) กรมส่งเสริมการเกษตรมีค าสั่งที่ 1243/2560 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560  

เรื่อง ย้ายข้าราชการ ดังนี้ 
1. นายภูวเดช วุฒิวงศ์วัฒ ต าแหน่งเกษตรอ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. นางอมรรัตน์  สว่างลาภ ต าแหน่งเกษตรอ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช   

ย้ายไปด ารงต าแหน่งเกษตรอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
3. นายประทีป  หนูนุ้ย  ต าแหน่งเกษตรอ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ย้ายไปด ารงต าแหน่งเกษตรอ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  ที่ประชุม     รับทราบ 
                                                                                                         /๔) เรื่องจากการ... 
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4) เรื่องจากการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและ 
เอกชน ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ดังนี้ 

(๑) หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน มาด ารงต าแหน่งใหม่ในพ้ืนที่ ดังนี้ 
- หัวหน้าส่วนราชการย้ายเข้า ดังนี้ 
  1. นายชาตรี    เกตุเรน สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  2. นายอดุล     ศาสนมิตร ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับ 
       และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
    จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- หัวหน้าส่วนราชการย้ายออก ดังนี้ 
  1. นายสมบัติ   น้อยนงเยาว์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช 

     (๒) ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนราชการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม “การสวดมนต์ข้ามปี วิ่งข้ามปีราตรีเมืองนคร” ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560  
     (๓) การเบิกจ่ายงบประมาณ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เน้นย้ าถึงการ
เบิกจ่ายงบประมาณงบพัฒนาจังหวัด ประธานขอความร่วมมือเกษตรอ าเภอและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีโครงการ
งบพัฒนาจังหวัดให้ความส าคัญในเรื่องนี้มากและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันตามก าหนดในแต่ละไตรมาส 
                    ที่ประชุม     รับทราบ  
 4) การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ในสีชมพู
และรับผิดชอบในส่วนของการแสดงบนเวที การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล และสนับสนุนอาหารในครั้งนี้คือ
ส้มโอและฝรั่ง ส าหรับเกษตรอ าเภอท่านใดที่มีความสนใจที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ขอให้แจ้ง
ชื่อได้ที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
  ที่ประชุม     รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕๖1 
     ประธาน   มอบหมายเลขานุการน าเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 2/๒๕๖1                
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓0 พฤศจิกายน ๒๕๖๐  มีจ านวน 9 หน้า   

ที่ประชุม   มีมตริับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561                                 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
นางสาวสุภาพร ลั่นซ้าย ๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  
                              ๑) สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

                  1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS ตัดยอด ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2560 
                  1.1 จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร  

(งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน) เป็นเงิน 26,247,980 บาท เบิกจ่ายแล้ว 8,085,526.43 บาท 
ผูกพัน (PO) 230,460 บาท ภาพรวมร้อยละเบิกจ่าย 30.80 
        1.2 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้องด าเนินการเบิกจ่าย  
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2561 มีดังนี้ 
     1. งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น งบด าเนินงาน 
เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ โครงการป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว ฯ ได้รับงบประมาณเป็นเงิน 
จ านวน 127,480 บาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 2,570 บาท ผูกพัน (PO) 72,440 บาท 
      2. งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น งบรายจ่ายอ่ืน 
เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ โครงการเพ่ิมศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) ได้รับงบประมาณ 2,408,900 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
                                                                                                                   /๒) สรุปผลการ... 
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  2) สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักงานเกษตรจังหวัด ตัดยอด ณ วันที่ 
12 ธันวาคม 2560 (รายละเอียดได้ชี้แจงให้ทราบตามเอกสารแจกในที่ประชุม) 
นางสาวสุภาพร  ลั่นซ้าย      1. ส าหรับเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินฯ ของส านักงาน
เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช (ภาพรวม) ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ดังนี้ 
        1. รายจ่ายภาพรวมร้อยละเบิกจ่าย  32 
        2. งบด าเนินงานร้อยละเบิกจ่าย      34 
        3. รายจ่ายลงทุนร้อยละเบิกจ่าย     25 
ซึ่งกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเบิกจ่ายได้สูงกว่าร้อยละ 34 ที่เหลือเบิกจ่ายได้ต่ ากว่าร้อยละ 34 
       2. ในการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการที่มีรหัสกิจกรรมหลักเดียวกันและของที่จะซื้อ
หรือจ้างนั้นสามารถเก็บไว้ได้ไม่เน่าไม่เสีย ให้ท ารายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการในครั้งเดียวกัน 
นายประหยัด  รักมาก       ในส่วนของการจัดซื้อวัสดุขอให้เป็นไปตามระเบียบวัสดุ ฝากเกษตรอ าเภอให้
ประสานกับธุรการอ าเภอที่จะซื้อวัสดุการเกษตรถ้าเกิน 1 ล้านบาท ให้ศึกษาตามกฎของ ก.พ. ว่าซื้อโดยวิธีไหน 
หรือก่อนจัดซื้อให้ปรึกษาจังหวัดก่อนได้ 
ประธาน      ขอให้ทุกอ าเภอเร่งรัดการด าเนินงานและเบิกจ่ายเงินโครงการต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ
ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนดโดยเคร่งครัด และให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโนบายของรัฐบาลและสามารถน านโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ และประธานได้ติดตามการยืมเงินราชการ (อบรม) ของอ าเภอจุฬาภรณ์ อ าเภอ 
หัวไทร อ าเภอทุ่งสง และได้เน้นย้ าให้ทุกอ าเภอมีการด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการที่มีรหัสกิจกรรม
หลักเดียวกันและของที่จะซื้อหรือจ้างนั้นสามารถเก็บไว้ได้ไม่เน่าไม่เสีย ให้ท ารายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัด
จ้างทุกโครงการในครั้งเดียวกัน 
  ที่ประชุม     รับทราบ 
นายชัยวัต อินทรณรงค์ ๓.๒ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตร 
อย่างยั่งยืน 
             ๑) ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0009/ว 5665 ลงวันที่ 20 กันยายน 2560 
เรื่อง แจ้งขั้นตอนการจัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี      
เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งจังหวัดได้แจ้งให้อ าเภอด าเนินการจัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินโครงการ 
9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน                                                                                                                
             ส าหรับอ าเภอที่ยังไม่จัดส่งเอกสารโครงการฯ ให้กับจังหวัดมีจ านวน 3 อ าเภอ 
ดังนี้ อ าเภอช้างกลาง อ าเภอบางขัน และอ าเภอลานสกา  
ประธาน       ขอให้ทั้ง 3 อ าเภอ เร่งด าเนินการจัดส่งให้จังหวัดโดยด่วนด้วยและก าหนด 
ให้ส่งให้ทันภายในเดือนนี้  
               ที่ประชุม     รับทราบ  
           ๒) ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0009/6306 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560                  
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการ
เกษตรอย่างยั่งยืน จังหวัดได้ส่งรายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้        
ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และกลุ่มเกษตรกรสมาชิกในชุมชนของส านักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์นครศรีธรรมราชให้ส านักงานเกษตรอ าเภอทราบและแจ้งคณะกรรมการระดับชุมชนและกลุ่มเกษตรกร
สมาชิกในชุมชนทราบ เพ่ือด าเนินการตามข้อสังเกตของส านักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช 
พร้อมทัง้รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตให้จังหวัดทราบด้วยนั้น 
 ส าหรับอ าเภอท่ียังไม่จัดส่งเอกสารข้อสังเกตฯ ให้กับจังหวัดมีจ านวน 8 อ าเภอ ดังนี้ 
อ าเภอจุฬาภรณ์ อ าเภอทุ่งสง อ าเภอบางขัน อ าเภอพระพรหม อ าเภอพิปูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
อ าเภอลานสกา และอ าเภอหัวไทร 
                                                                                                                  /ประธาน... 
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ประธาน       ขอให้ทั้ง 8 อ าเภอ เร่งด าเนินการจัดส่งให้จังหวัดโดยด่วนด้วย  
    ทีป่ระชุม     รับทราบ                                                       
นายอนุวัตร  จ าปาทอง        3.๓ การด าเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561                                                                                                             
                    ข้อมูลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช ปี 2559 – 2561 รวมทั้งหมด 75 แปลง (รายละเอียดได้ชี้แจงให้ทราบแล้วตามเอกสารแนบ 1) 
ประธาน        ขอให้อ าเภอด ามีการด าเนินการจัดท าแผนที่ชัดเจน ต้องมีข้อมูลรายแปลงและพิกัด
ทุกแปลงด้วย 
นายเสถียร  พรประสิทธิ์          จากการที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดประชุมการด าเนินงานระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 โดยมีหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม โดยเน้นให้ความส าคัญในเรื่อง การลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนที่ และ
ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด มีการผลิตร่วมกันเป็นกลุ่มและมีการเชื่อมโยงกับ
ตลาดเพ่ือบริหารจัดการให้เกิดสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ของสินค้า แก้ปัญหาเรื่องสินค้าล้นตลาดและราคา
สินค้าเกษตรตกต่ า เพ่ือเข้าสู่นวัตกรรมต่อไป และให้มีการจัดชั้นแปลงใหญ่รวมไปถึงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ภาคี โดยให้มีการเชื่อมโยงการด าเนินงานในทิศทางเดียวกัน โดยให้มีการประชาสัมพันธ์/ชี้แจงให้เกษตรกรเห็นถึง
ผลประโยชน์ ความส าคัญและวิธีการด าเนินงานให้ชัดเจน และมีการจัดท าทะเบียนสมาชิกแล้วบันทึกข้อมูลในระบบ
bigfarm60.doae.go.th ส าหรับการจัดท าข้อมูลสมาชิกให้ใช้ข้อมูลเกษตรกร (ทบก.) ข้อมูลการผลิตการตลาดของ
เกษตรกรและข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการจัดเวทีวิเคราะห์และวางแผนร่วมกันของสมาชิกเพ่ือวางแผนการ
ผลิตเป็นรายบุคคล แผนบริหารจัดการกลุ่มในการลดต้นต้นและยกระดับรายได้ต่อไป 
ประธาน   ให้มีการจัดประชุมประธานแปลงใหญ่และประธาน ศพก. ร่วมกัน เพ่ือจะได้
ก าหนดทิศทางในการด าเนินงานร่วมกันต่อไป 
 ที่ประชุม     รับทราบ                                                                                                                
นายชัยวัต อินทรณรงค์         3.๔ การบันทึกข้อมูลในระบบจัดเก็บและน าเสนอข้อมูล ศบกต. (ศ.02) 
                                             การบันทึกข้อมูลในระบบจัดเก็บและน าเสนอข้อมูล ศบกต. (ศ.02) 
ประจ าเดือนของส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอ และการ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
ขณะนี้ผู้รับผิดชอบทางจังหวัดด าเนินการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันแล้ว หลังจากนี้ขอให้อ าเภอเข้าไปบันทึกตาม
ระบบให้เป็นไปตามปกติ และให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน เนื่องจากจังหวัดต้องส่งรายงานให้ผู้รับผิดชอบ
ของกรมฯ ต่อไป หากส่งหลังจากนี้ระบบจะปรับการส่งข้อมูลของจังหวัดเป็นการส่งล่าช้า 
 ที่ประชุม     รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
นายประหยัด  รักมาก          ๔.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
                        ๑) เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้ เป็นไปตามมาตรการ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายละเอียดได้ชี้แจงให้ทราบแล้ว
ตามเอกสารแนบ 2) ทั้งนี้ งานการเงินได้ท าหนังสือเร่งรัด ฯ แจ้งเวียนกลุ่ม/ฝ่าย และทุกอ าเภอทราบแล้ว โดย
ให้กลุ่ม/ฝ่าย/อ าเภอถือปฏิบัติ ดังนี้ 
           1. ถือปฏิบัติตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด ณ สิ้นไตรมาส 1 (ธันวาคม 2560) ดังนี้ 
     - รายจ่ายภาพรวม เบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 30.29 ของงบประมาณที่ได้รับ 
     - งบด าเนินงาน เบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 33 ของงบด าเนินที่ได้รับ 
     - งบลงทุน รายการที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้ก่อหนี้ผูกพันและ
เบิกจ่ายในระบบ GFMIS ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ยกเว้นรายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือต้องจัดหาจาก 
 
                                                                                                                                     /ต่างประเทศ... 
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ต่างประเทศให้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ส่วนรายการที่มี
วงเงินเกิน 2 ล้านบาท ให้ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS ภายในไตรมาสที่ 1 และเบิกจ่ายตามงวดงาน 
     - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และกระบวนการเบิกจ่ายใน
ระบบ GFMIS ให้ได้มากที่สุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
             2. ให้เร่งรัดการด าเนินงานและเบิกจ่ายเงินโครงการต่าง ๆ  ที่รับผิดชอบ ให้
เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินที่กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนดโดยเคร่งครัด 

    ที่ประชุม     รับทราบ                                                                                            
           ๒) การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนขึ้นด ารง 

ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้เปิดรับสมัครและพิจารณา
คัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนขึ้นด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ
พิเศษ โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ http://www.person.doae.go.th หรือ
คิวอาร์โค้ด โดยให้ข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.       
กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558 และประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 12                                                       
ตุลาคม 2560 ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในต าแหน่งดังกล่าว จัดท าเอกสารประกอบการ
คัดเลือก จ านวน 6 ชุด ต่อต าแหน่ง (และสมัครได้ไม่เกิน 3 ต าแหน่ง) ส่งกรมส่งเสริมการเกษตรตั้งแต่วันที่ 27 
ธันวาคม 2560 – 12 มกราคม 2561 โดยนับวันที่ส านักงานเลขานุการกรมประทับเรื่อง  ทั้งนี้ ขอให้
ข้าราชการที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในต าแหน่งดังกล่าว ให้จัดท าเอกสารประกอบการ
คัดเลือกฯ และส่งเอกสารให้ฝ่ายบริหารทั่วไปภายในวันที่ 9 มกราคม 2561 เพ่ือจังหวัดจะได้รวบรวมส่งกรม
ส่งเสริมการเกษตรต่อไป ส าหรับในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีต าแหน่งว่าง จ านวน 5 ต าแหน่ง คือ 
ต าแหน่งเกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) สังกัดส านักงานเกษตรอ าเภอสิชล 
ต าแหน่งเกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) สังกัดส านักงานเกษตรอ าเภอปากพนัง 
ต าแหน่งเกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) สังกัดส านักงานเกษตรอ าเภอหัวไทร 
ต าแหน่งเกษตรอ าเภอ(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)สังกัดส านักงานเกษตรอ าเภอร่อนพิบูลย์ 
ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเกษตรอ าเภอปากพนัง 
 ที่ประชุม     รับทราบ  

    ๔.๒ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ   
นายชัยวัต อินทรณรงค์  ๑) แผนการติดตามนิเทศงานตามตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจ าเดือนมกราคม 2561 ดังนี้ 
   วันที่    9  มกราคม 2561   อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
   วันที่  10  มกราคม 2561   อ าเภอพรหมคีร ี
   วันที่  11  มกราคม 2561   อ าเภอท่าศาลา 
   วันที่  16  มกราคม 2561   อ าเภอนบพิต า 
   วันที่  17  มกราคม 2561   อ าเภอสิชล 
   วันที่  18  มกราคม 2561   อ าเภอขนอม 
ประธาน ขอให้ทุกอ าเภอยึดถือ/ปฏิบัติตามแผนให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

   ที่ประชุม     รับทราบ 
นายชัยวัต  อินทรณรงค์     2) ผลการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประจ าเดือนเดือนธันวาคม 2560 (รายละเอียดแจ้งให้ทราบแล้วตามเอกสารแนบ 3) 
                         ที่ประชุม     รับทราบ 
 
                                                                                                                          /นายชัยวัต... 
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นายชัยวัต อินทรณรงค์   ๓) การขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ปี 2561 
     ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตรด่วนที่สุด ที่ กษ 1006/ว 1757 ลงวันที่ 20 

ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ปี 2561 กรมส่งเสริม
การเกษตรได้มีการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560     
ซึ่งมีการสรุปผลการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2560 และพิจารณาประเด็นเน้นหนักในการ
ขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรในปี 2561 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรขอให้จังหวัดด าเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
      1. เร่งรัดให้มีการใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนงานทุกโครงการในพื้นท่ี 
      2. ปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยน ามาวิเคราะห์เพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาการเกษตรทั้งในระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด และสามารถขับเคลื่อนแผน ฯ สู่การปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
      3. ส านักงานเกษตรจังหวัดต้องสร้างกลไกการเชื่อมโยงกับหน่วยงานวิจัยในพ้ืนที่ 
ในการแก้ปัญหาทั้งด้านการผลิต การจัดการศัตรูพืช และด้านอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับ      
ทีมเยี่ยมเยียนในระดับอ าเภอ                                                                                                         
      4. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอ ซึ่งเป็นหน่วยที่ปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่ ให้มีความเชี่ยวชาญตามบริบทของพ้ืนที่ โดยใช้ระบบโรงเรียนเกษตรกรเป็นเครื่องมือ 
      5. พัฒนาทีมนิ เทศของจังหวัดให้มีความแข็งแกร่ง และให้มีความเข้าใจ
กระบวนการและวัตถุประสงค์ของการนิเทศ โดยต้องแยกความชัดเจน ไม่ให้การนิเทศไปซ้ าซ้อนกับการติดตามงาน 
เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรได้อย่างถูกต้อง   
      ทั้งนี้ เพ่ือใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร  (T&V System) เป็นกลไกหลักในการ
ด าเนินงานตามบทบาท หน้าที่ และงานนโยบาย และเกิดการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ประธาน      ขอความร่วมมือเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ 

1. มีการประชุม/บันทึกผลการประชุมทุกวันจันทร์ (ซึ่งสามารถปรับได้ตามความ
เหมาะสม) เพ่ือเป็นเวทีถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบปะ พูดคุย ในประเด็น
ต่าง ๆ เพ่ือร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วางแผนการท างาน แลกเปลี่ยนปัญหา 
อุปสรรคในการด าเนินงาน และเพ่ือหาแนวคิดในการปรับปรุงพัฒนางาน
ส่งเสริมการเกษตรต่อไป 

2. ให้มีการจัดทีมเยี่ยมเยียนให้ชัดเจน โดยในระดับจังหวัดจะมีทีมเกษตรจังหวัด/
หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย ลงนิเทศงานฯ อ าเภอ และในระดับอ าเภอให้มีทีม
ของเกษตรอ าเภอและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต าบล 

3. การเยี่ยมเยียน ให้มีการจัดท าแผน/ผลการเยี่ยมเยียนให้ชัดเจน โดยเน้นการ
เยี่ยมเยียนเป็นกลุ่มเพ่ือสร้างการรับรู้ร่วมกัน ซึ่งในวันอังคาร เป็นการติดตาม
งานเน้นหนักของกรมส่งเสริมการเกษตร วันพุธ เป็นการติดตามงานปกติของ
กรมส่งเสริมการเกษตรและงานยุทธศาสตร์ และในวันพฤหัสบดี ติดตามงาน
ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบบูรณาการ (ศพก./แปลงใหญ่)  

4. ให้มีการจัดการข้อมูลและน าข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้เป็นสื่อกลางในการ
เชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการวางแผน
และพัฒนาด้านการเกษตรให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกรและ
ศักยภาพของพ้ืนที่ มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีการสร้าง
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ ได้มาตรฐาน เช่น การจัดท าแผนพัฒนา
การเกษตรระดับต าบล การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับอ าเภอ เพ่ือ 
                                                                      /น ามาวิเคราะห์... 
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น ามาวิเคราะห์และจัดท าเป็นแผนพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัดต่อไป การ
จัดท ารายงานระบบภาวะการณ์ผลิตพืชรายต าบล (รต.) การจัดท ารายงาน
ระบบภาวะการผลิตพืชรายอ าเภอ (รอ.) ซึ่งต้องรายงานสถานะความ
เคลื่อนไหวของการผลิตพืชทุกเดือน โดยให้มีการประสานงานกับ อกม. และ
ให้อ าเภอมีการจัดท าแบบฟอร์มการรายงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน แล้วขอ
ความร่วมมือให้ อกม. รายงานความเคลื่อนไหวสถานการณ์การผลิตพืชใน
หมู่บ้านของตนเอง โดยมีการรายงานทาง Line ของทุกต าบล แล้วให้อ าเภอมี
การสรุปเป็นรายงานประจ าเดือนและรายงานประจ าปี แล้วให้รายงานให้
นายอ าเภอทราบทุกเดือนด้วยรวมไปถึงการน าเข้าที่ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการในระดับอ าเภอต่อไป และการรายงานการจัดท าแผน - ผล             
การถ่ายทอดฯ การจัดท าแผน - ผล การปฏิบัติ งานของ เจ้าหน้าที่               
เป็นรายบุคคลในระบบ (ศ.02) ทุกเดือน 

5. ให้มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
ที่ประชุม     รับทราบ 

นายชัยวัต  อินทรณรงค์   ๔) การรายงานผลการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)   
(การรายงานสรุปผลการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ของระดับอ าเภอ 
ซึ่งอ าเภอต้องส่งรายงานให้จังหวัดทุกวันที่ 1 ของเดือนถัดไป 
      1. รายงานประจ าเดือนตุลาคม 2560 อ าเภอที่ส่งรายงานให้จังหวัดมีเพียง        
1 อ าเภอ คือ อ าเภอฉวาง  
      2. รายงานประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 อ าเภอที่ส่งรายงานให้จังหวัดมีเพียง 
1 อ าเภอ คือ อ าเภอฉวาง 

 ทั้งนี้ ส านักงานเกษตรจังหวัดจะต้องด าเนินการจัดส่งรายงานให้กับส านักงานส่งเสริม 
และพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 ทุกวันที่ 5 ของเดือนและรายงานทาง E-mail ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ
ทาง doaeresearch20@gmail.com ทุกเดือน 
ประธาน  ขอให้ทุกอ าเภอด าเนินการส่งให้จังหวัดครบทุกอ าเภอด้วย 

ที่ประชุม     รับทราบ 
นายชัยวัต อินทรณรงค์ 5) โครงการงบพัฒนาจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

               ความก้าวหน้าโครงการงบพัฒนาจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1. วันที่ 15 – 16 มกราคม 2561 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 

ร่วมกับกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จัดฝึกอบรมเกษตรกรในหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรูปข้าว โครงการแก้ไขปัญหาความต้องการประชาชนระดับพ้ืนที่ด้าน
การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมย่อยที่ 2 การเพ่ิมศักยภาพการแปรรูปข้าวโดยใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    - วันที่ 15 มกราคม 2561 จัดฝึกอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อน้ าซับ 
หมู่ที่ 1 ต าบลขุนทะเล อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรกรเป้าหมายจ านวน 50 ราย 
    - วันที่ 16 มกราคม 2561 จัดฝึกอบรม ณ ที่ท าการวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เกษตรกรบ้านสี่กั๊กพัฒนา หมู่ที่ 12 ต าบลท่าขึ้น อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรกรเป้าหมายจ านวน 50 ราย 
        2. วันที่ 17 – 18 มกราคม 2561 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตร่วมกับ 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จัดฝึกอบรมเกษตรกรในหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรูปมังคุด โครงการแก้ไขปัญหาความต้องการประชาชนระดับพ้ืนที่       
ด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมย่อยที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการแปรรูปมังคุดโดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
                                                                                                      /- วันที่ 17 มกราคม... 

mailto:doaeresearch20@gmail.com
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    - วันที่ 17 มกราคม 2561 จัดฝึกอบรม ณ ที่ท าการวิสาหกิจชุมชน      
กลุ่มผู้ผลิตไม้ผลแปลงใหญ่ต าบลสวนขัน หมู่ที่ 9 ต าบลสวนขัน อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เกษตรกรเป้าหมายจ านวน 50 ราย 
    - วันที่ 18 มกราคม 2561 จัดฝึกอบรม ณ ที่ท าการวิสาหกิจชุมชนไม้ผล
พรหมคีรี หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรกรเป้าหมายจ านวน 50 ราย 
    ส านักงานเกษตรจังหวัด ได้แจ้งให้ส านักงานเกษตรอ าเภอเตรียมความพร้อม
และแจ้งกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเตรียมความพร้อมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนด้านวิทยากร อาหารกลางวัน 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม และเอกสารประกอบการฝึกอบรม จังหวัดจะด าเนินการจัดเตรียมทั้งหมด 
    ในส่วนครุภัณฑ์ที่มีการด าเนินการส่งให้กลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว จังหวัด
ขอให้อ าเภอก าชับและสร้างความเข้าใจกับกลุ่มในเรื่องการบริหารจัดการเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และเงินทุน
หมุนเวียนกลุ่ม เพื่อให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ากับการลงทุนของรัฐ และให้ด าเนินการจัดท ารายงานกลุ่มส่งมา 
ให้จังหวัดทราบถึงขั้นตอนการด าเนินงานกลุ่มทุก 3 เดือน และครุภัณฑ์ที่จะส่งมอบเพ่ิมเติมคือเครื่ องซีล
สุญญากาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดจ้างและจะด าเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ให้กับอ าเภอต่อไป 
ประธาน  ขอความร่วมมือให้เกษตรอ าเภอทุกอ าเภอที่มีโครงการงบพัฒนาจังหวัด ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ให้มีการติดตาม/ส ารวจ ทุกโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณในการด าเนินงาน และ
ให้ค าแนะน าพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  

2. หากกลุ่มไหนที่ไม่มีการด าเนินกิจกรรมแล้วให้น าเครื่องมือ/อุปกรณ์ ไปให้กลุ่มที่มีการ
ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

นายวินัย  ชนะภัย    เครื่องนวดแป้งการท าขนมจีนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านสี่กั๊กพัฒนา หมู่ที่ 12 
ต าบลท่าขึ้น อ าเภอท่าศาลา ไม่ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ซึ่งของเดิมก าหนดเป็นสแตนเลสแต่เครื่องมือที่
ได้มาไม่เป็นสแตนเลส 
ประธาน  ให้ผู้รับผิดชอบโครงการลงไปติดตามและด าเนินการต่อไปด้วย และเน้นย้ าในเรื่องของบุคคลที่
เข้าร่วมโครงการขอให้มาจากความสมัครใจ และหากมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้เข้าร่วมโครงการขอให้อ าเภอ
แจ้งให้จังหวัดทราบด้วย 

ที่ประชุม     รับทราบ 
นายอนุวัตร จ าปาทอง 6) โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
         ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายด าเนินงานโครงการเพ่ิม
ศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพ่ือพัฒนาให้ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) มีความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
อนุมัติหลักการเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ซึ่งจังหวัดได้ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จากงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นให้กับอ าเภอ เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเพ่ิมศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยเบิกจ่าย
ในงบรายจ่ายอ่ืนลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รายละเอียดได้แจ้งให้อ าเภอทราบแล้วตามหนังสือจังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่ นศ 0009/ว 7668 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เรื่อง อนุมัติงบประมาณโครงการเพ่ิม
ศักยภาพศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยให้อ าเภอด าเนินการ ดังนี้    
  1. จัดประชุมเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และจัดส่งให้
จังหวัดภายในวันที่ 15 มกราคม 2560 
  2. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และบันทึกในระบบ EGP ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการ      
ใช้จ่ายงบประมาณ ข้อ 1 ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินภายใต้ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ศพก. ที่จังหวัดจัดสรร
งบประมาณให้และให้ด าเนินการจัดส่งเบิกจ่ายงบประมาณให้จังหวัดให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 
                                                                                                                                /3. ให้อ าเภอ... 
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  3. ให้อ าเภอรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการอย่ างต่อเนื่ อง                   
ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ 
  4. ให้อ าเภอจัดท าวีดีทัศน์แนะน า ศพก. พร้อมองค์ความรู้ประจ า ศพก. และน าขึ้น          
You Tube แล้วแจ้ง URL ของไฟล์ที่น าเสนอ ศพก. ในเล่มสรุปผลการด าเนินงานโครงการ ฯ ของอ าเภอ 
  5. จัดท าเล่มสรุปผลการด าเนินงานโครงการเพ่ิมศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของอ าเภอ พร้อมกิจกรรมก่อน ระหว่าง ผลการด าเนินการ และ URL ของไฟล์
วีดีทัศน์แนะน า ศพก. จ านวน 1 เล่ม ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 
  โดยขอให้อ าเภอใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างโปร่ง ใส คุ้มค่า 
รวมทั้งด าเนินการตามประกาศ หรือค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามข้ันตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้
ถูกต้อง ครบถ้วน โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นส าคัญ 
ประธาน ขอความร่วมมือให้ทุกอ าเภอเร่งด าเนินการให้เสร็จทันตามก าหนด 
นางสาวสุภาพร ลั่นซ้าย  ขอให้ทุกอ าเภอมีการประชุมปรึกษาหารือในการจัดซื้อจัดจ้างให้เรียบร้อยก่อน         
อย่าจัดซื้อวัสดุก่อนการประชุม จะท าให้มีปัญหาตามมาได้ 

ที่ประชุม     รับทราบ 

   ๔.๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
นายเสถียร  พรประสิทธิ์   1) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
                                  การจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 1 ในเดือนธันวาคม 2560       
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมอ าเภอนบพิต า หมู่ที่ 1 ต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานน าแจ้งในระเบียบวาระที่ 1 ข้อที่ 2) แล้ว และแผนการจัดครั้งต่อไปใน         
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่อ าเภอขนอม ซึ่งจังหวัดจะแจ้งเป็นหนังสือราชการให้ทราบอีกครั้ง 

ที่ประชุม     รับทราบ    
นายเสถียร พรประสิทธิ์  ๒) โอนจัดสรรงบประมาณเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน โครงการระบบ 
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 

     ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว 1728 ลงวันที่ 18 
ธันวาคม 2560 กรมส่งเสริมการเกษตรอนุมัติโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)
ปี 2561 ให้จังหวัดด าเนินการและโอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกัน (แทนกรมการข้าว) จ านวน 630,900 บาท 
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดสรรให้ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการจ านวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 

1. จัดท าทะเบียนสมาชิก/บันทึกข้อมูลพ้ืนฐาน/ขอบเขตแปลง  
(ฉพาะแปลงใหม่ ปี 2561)  

2. การจัดเวทีชุมชน 
3. ค่าใช้จ่ายในการติดตามให้ค าแนะน า 

(รายละเอียดได้ชี้แจงให้ทราบแล้วตามเอกสารแนบ 5) 
ที่ประชุม     รับทราบ 

นายสุพร  สมวงศ์  ๔.๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
         การด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้พ้ืนที่เกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

งบพัฒนาจังหวัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยเริ่ม
ด าเนินการอบรมตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 สิ้นสุดการอบรมในวันที่ 24 มกราคม 2561 ขณะนี้อยู่
ระหว่างการด าเนินการอบรมตามแผนฯ 

ที่ประชุม     รับทราบ 

                                                                                  /4.5 กลุ่มอารักขาพืช... 
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นายอนุวัต  พานทอง ๔.๕ กลุ่มอารักขาพืช 
      โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ปี 2561 
       จังหวัดนครศรีธรรมราช ก าหนดเป้าหมายการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จ านวน 12,100 ตัน 

ก าหนดเวลาการผลิตตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนสิงหาคม 2561 โดยแจ้งเป้าหมายการผลิตให้       
อ าเภอทราบแล้วทุกอ าเภอ หากมีผลการส่งเสริมแล้วสามารถบันทึกข้อมูลเข้าในระบบได้ตั้งตั้ งแต่               
เดือนธันวาคม 2560 เป็นต้นไป 

ที่ประชุม     รับทราบ  

             ๔.๖  เกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ 
                           -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
                       ๕.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางสาวสุภาพร  ลั่นซ้าย  1. การเบิกเบี้ยเลี้ยงในวันจันทร์ เนื่องจากตามแผนระบบส่งเสริมการเกษตรให้มี
การประชุมทุกวันจันทร์ การเงินจะไม่ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงในวันนี้ หรือถ้ามีการออกพ้ืนที่จริง ๆ ก็ขอให้เบิกในช่วง
หลังเที่ยงไปแล้ว 
    2. ค่าชดเชยให้เขียนเป็นกิโลเมตร ๆ ละ 2 บาท 
    3. กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัวให้เขียนในภาพรวม 
    4. กรณีเบิกค่าน้ ามันให้เขียนเลขไมค์น้ ามันมาด้วย 

ที่ประชุม     รับทราบ  

       ๕.๒ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
นายชัยวัต อินทรณรงค์ 1) การรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือน (รต.) 
                                       การรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือน (รต.) ขอให้เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบบันทึก 
ข้อมูลภายในวันที่ 1 - 5 ของทุกเดือน สรุปผลได้ ดังนี้                                                    

(๑) เดือนตุลาคม 2560 อ าเภอท่ียังไม่บันทึกข้อมูลในระบบ มี 5 อ าเภอ 
ดังนี้อ าเภอพิปูน ท่าศาลา ทุ่งสง ถ้ าพรรณรา และเฉลิมพระเกียรติ  
(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น.)  

(๒) เดือนพฤศจิกายน 2560 อ าเภอที่ยังไม่บันทึกข้อมูลในระบบ มี 9 อ าเภอ 
ดังนี้อ าเภอพรหมคีรี พิปูน ทุ่งสง นาบอน ถ้ าพรรณรา นบพิต า ขนอม เฉลิมพระเกียรติ และท่าศาลา  
(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น.)  
ประธาน  ได้สอบถามอ าเภอที่ไม่สามารถบันทึก/รายงานตามปกติได้ ว่ามีปัญหาหรือขัดข้องอย่างไร 
  ที่ประชุม ในอ าเภอที่ไม่สามารถรายงานได้ตามปกติ มีข้อปัญหาที่เหมือนกัน ดังนี้ 

ระบบไม่ปลดล๊อคในการรายงานในเดือนนี้ จึงไม่สามารถรายงานในเดือนต่อไปได้ 
ที่ประชุม     รับทราบ        

         ๒) ผลการปรับปรุงการท า Website ของส านักงานเกษตรอ าเภอ 
(รายละเอียดได้ติดตามในที่ประชุมแล้วตามเอกสารแนบ 6) 
ประธาน  ขอขอบคุณส าหรับอ าเภอที่ด าเนินการปรับปรุงแล้ว และในส่วนของอ าเภอที่อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงหรือยังไม่ได้ด าเนินการปรับปรุง ขอให้รีบด าเนินการให้แล้วเสร็จ หากมีปัญหาหรือขัดข้องในส่วนไหน 
ขอให้ประสานกับผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด เพ่ือด าเนินการให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ต่อไป 

ที่ประชุม     รับทราบ  
 
                                                                                   /5.3 กลุ่มส่งเสริม... 
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 ๕.๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
      -ไม่มี- 

                     ๕.๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
         -ไม่มี- 

   ๕.๕ กลุ่มอารักขาพืช 
                          -ไม่มี- 

           ๕.๖ เกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ 
                -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายชัยวัต อินทรณรงค์  ๖.๑ การประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือนครั้งต่อไป ครั้งที่ 4/๒๕๖๑ ตรงกับ 
วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.๐๐ น. ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประธาน              6.2 ได้กล่าวขอบคุณเกษตรอ าเภอและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อน
ด าเนินงานโครงการในตลอดปีที่ผ่านมาจนแล้วเสร็จและส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายไปด้วยดี และอวยพรปีใหม่ให้    
ทุกคนมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และมีความสุขตลอดไป 
นายประหยัด  รักมาก      6.3 การจัดกิจกรรมเทศกาลปีใหม่ของส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งใน
ภาคเช้าเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ร่วมพิธีท าบุญส านักงานและถวายอาหารพระสงฆ์ ช่วงบ่ายมีการประชุมประจ าเดือน
เกษตรอ าเภอ และช่วงเย็นได้มีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ในการจัดงานสังสรรค์ของเจ้าหน้าที่ทุกคน ก็ขอเชิญทุกท่าน
ร่วมเลี้ยงสังสรรค์ตามก าหนดการต่อไป 

ที่ประชุม     รับทราบ  

   
เลิกประชุมเวลา 17.10 นาฬิกา 
  
      
                         (นางสาวศรีสุภาพรรณ  สุขอนันต์) 

                                                   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
                                                       ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
                                                       (นายอนุวัตร  จ าปาทอง)                                             
                                            นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ                                    
                                                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม   

 

 

 

 

 



 

                                              

 
ทะเบียนรายชื่อประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือนกรกฎาคม 2560 

ครั้งที่ ๑๐/๒๕60 
วันจันทร์ ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕60  เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายชลินทร์      ประพฤติตรง เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

   ประธาน 

๒ นายเสถียร พรประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
 

  

๓ นายนิพนธ์ สุขสะอาด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
 

  

๔ นายสมโชค ณ นคร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  
 

  

๕ นายอนุวัต พานทอง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 
 

  

๖ นายประหยัด รักมาก หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

  

๗ นายทวิช          วัชรกาฬ เกษตรอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 

  

๘ นายภูวเดช      วุฒวิงศ์วัฒ 
 

เกษตรอ าเภอปากพนัง 
 

  

๙ นายถาวร  เรืองเต็ม เกษตรอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 
 

  

๑๐ นายสมโชค   ทองเทพ เกษตรอ าเภอเชียรใหญ่ 
 

  

๑๑ นายประทีป  หนูนุ้ย เกษตรอ าเภอหัวไทร  
 
 

  

๑๒ นางอมรรัตน์     สว่างลาภ เกษตรอ าเภอชะอวด 
 

  

๑๓ นายอดิศักดิ์      ต าเมือง เกษตรอ าเภอจุฬาภรณ์ 
 
 

  

๑๔ นายเจือ           สิริพร เกษตรอ าเภอร่อนพิบูลย์ 
 
 

  

๑๕ นางจารุณี         รักมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
รักษาราชการในต าแหน่งเกษตรอ าเภอพระพรหม 
 

  



 
 
 
                                     
                                                       -๒- 

ทะเบียนรายชื่อประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือนกรกฎาคม 2560 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕60 

วันจันทร์ ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕60  เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑๖ นายชัยรัตน์   แก้วนวล เกษตรอ าเภอสิชล 
 
 

  

๑๗ นายวินัย   ชนะภัย เกษตรอ าเภอท่าศาลา 
 
 

  

๑๘ นางสมใจ   วงศ์เทพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
รักษาราชการในต าแหน่งเกษตรอ าเภอฉวาง 
 

  

๑๙ นายพิเชษฐ     เชาว์ช่างเหล็ก เกษตรอ าเภอพรหมคีรี 
 
 

  

๒๐ นายกรวิชญ์      เชาวลิต เกษตรอ าเภอนบพิต า 
 
 

  

๒๑ นายจิระ          ช่วยสงคราม เกษตรอ าเภอลานสกา 
 
 

  

๒๒ นายชัชชัย       สวุรรณนิตย์ เกษตรอ าเภอนาบอน 
 
 

  

๒๓ นายชรินทร์      สุขศิริ   เกษตรอ าเภอช้างกลาง 
 
 

  

๒๔ นายเชิดชัย       ขนอม เกษตรอ าเภอขนอม 
 
 

  

๒๕ นายอุทัย         หมื่นข า เกษตรอ าเภอพิปูน 
 
 

  

๒๖ นายเสรี           มีพฤกษ์ เกษตรอ าเภอถ้ าพรรณรา 
 
 

  

๒๗ นายสุธานิล       หีดสิน เกษตรอ าเภอทุ่งใหญ่ 
 
 

  

๒๘ นายวินัย   วรรธนะนาถ เกษตรอ าเภอพระพรหม 
รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอทุ่งสง 

  



                                                  -3- 

ทะเบียนรายชื่อประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือนกรกฎาคม 2560 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕60 

วันจันทร์ ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕60  เวลา 13.00 น. 
                        ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๓๐ นางสาวสุภาพร  ลั่นซ้าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
 

  

๓๑  
 

   

๓๒  
 

   

๓๓  
 

   

๓๔  
 

   

๓๕  
 

   

๓๖  
 

   

๓๗  
 

   

๓๘  
 

   

๓๙  
 

   

๔๐  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 

 

๒๙ นายทรงพล   หนูวรรณ์ เกษตรอ าเภอบางขัน 
 
 
 

  



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระการประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือน 
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ 

วันศุกร์ ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวดันครศรีธรรมราช 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    ๑.๑   เรื่อง....................................................................................................................... ... 

.............................................................................................................................................. ............................... 

............................................................................................................................. ................................................
      ๑.๒   เรื่อง................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    ๑.๓   เรื่อง....................................................................................................................... .... 
................................................................................ ..............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
     ที่ประชุม............................................................................................................................. .. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ 
     ประธาน   มอบหมายเลขานุการน าเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ 
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  มีจ านวน ๑๔ หน้า   
 ที่ประชุม   มีมติ....................................................................................................................  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
   ๓.๑ ผลการเบิก-จ่าย งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
         ๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS  
   ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS ตัดยอด ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับงบประมาณทั้งหมด ..........................  บาท เบิกจ่ายได้ ................................... บาท  
ร้อยละเบิกจ่าย ..................... 

    ที่ประชุม.............................................................................................................................  
            ๒) สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตัดยอด ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 



     - สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม     
(รายละเอียดตามเอกสารแจกในที่ประชุม) 
                         ที่ประชุม............................................................................................................................  

   ๓.๒ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล (ศบกต.)  
         ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล (ศบกต.) การบันทึก 

รายงาน ศ.๐๒ ในระบบ Online          
      ที่ประชุม............................................................................................................................. .                                                                                                           
                       ๓.๓ การด าเนินงานการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่   

           (๑) ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
                                                    ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่          
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการการขับเคลื่อนระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ านวน ๗ แปลง ประกอบด้วย 
 
                                                                                                             /อ าเภอท่าศาลา... 

                          -๒–        

อ าเภอท่าศาลา แปลงใหญ่ : ทุเรียน 
                                                     อ าเภอช้างกลาง แปลงใหญ่ : มังคุด                                                                                              
               อ าเภอเชียรใหญ่ แปลงใหญ่ : ข้าว 
      อ าเภอปากพนัง แปลงใหญ่ : ข้าว 
      อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช แปลงใหญ่ : ข้าว 
      อ าเภอหัวไทร แปลงใหญ่ : ข้าว 
              แปลงใหญ่ : ผัก 

ที่ประชุม............................................................................................................................. ..  
๓.๔ การด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

                          ๑) การติดตามผลการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ 
                                การบันทึกข้อมูลศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ ๐๐๐๙/ว ๑๑๓๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙           
ผลการบันทึกสรุปได้ดังนี้ 

- อ าเภอที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบแล้วในเดือนกรกฎาคม จ านวน ......... อ าเภอ ดังนี้ 
...................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
...................................................................................................................................................................................... 

- อ าเภอที่ไม่มีการบันทึกข้อมูลเข้าในระบบในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ มีจ านวน 
............... อ าเภอ ดังนี้ ............................................................................................................................. ................. 
...................................................................................................... ....................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
(ตัดยอดเมือ่วันที่ ........ กรกฎาคม ๒๕๕๙)                                                       

ที่ประชุม............................................................................................................................. ..                                                           
       ๒) การจัดท าแนวทางการพัฒนาระดับอ าเภอและระดับต าบล และแผนการปฏิบัติงาน 

และข้อมูลความต้องการการสนับสนุนของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งให้อ าเภอด าเนินการและจัดส่งข้อมูลให้จังหวัดภายในวันที่ 

๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ เพ่ือจังหวัดจะได้รวบรวมสรุปและจัดท าเป็นแนวทางการพัฒนาและแผนปฏิบัติงานใน
ระดับจังหวัดต่อไป ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ ๐๐๐๙/ว ๑๘๐๖ ลงวันที ่๒๐ เมษายน ๒๕๕๙     
เรื่องการขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  



   - อ าเภอที่ส่งรายงานมาให้จังหวัดแล้ว จ านวน ........ อ าเภอ ดังนี้ 
....................................................................................................... ...................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- อ าเภอที่ยังไม่ส่งรายงานให้จังหวัด จ านวน ............ อ าเภอ ดังนี้ 
............................................................................................................................. ............................................... 
.............................................................................. ..............................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
(ตัดยอดเมื่อวันที่ ....... กรกฎาคม ๒๕๕๙)                                

ที่ประชุม............................................................................................................................. ..    
 
 
                                                                                   /๓.๕ การด าเนิน... 
                                        -๓–                                                                                                           

๓.๕ การด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน 
เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙  

     การด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน 
เพ่ือบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)   

ที่ประชุม............................................................................................................................. ..                                                                                            
๓.๖ การด าเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 

จากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร   
      การด าเนินโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 

จากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร  ขอขอบคุณเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอและเจ้าหน้าที่
ทุกท่าน ที่ได้ด าเนินโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 
๒๕๕๘/๕๙ และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี ซึ่งขณะนี้จังหวัดได้รับรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการฯ จากอ าเภอครบจ านวน ๒๓ อ าเภอ เรียบร้อยแล้ว  

ที่ประชุม............................................................................................................................. ..                                        
๓.๗ การส่งรายงานต่างๆ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒)   
ที่ประชุม............................................................................................................................. .. 

          3.๘ การรายงานผลระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร ปี ๒๕๕๙   
        ขอให้อ าเภอมีการรายงานผลระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร      
ปี ๒๕๕๙ ทุกราย โดยใช้แบบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติตามของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (แบบ กสก.) 
เป็นเครื่องมือในการประเมินผลผลิตและผลลัพธ์จากการน าความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดย
สามารถดาวน์โหลดแบบ กสก. ได้จากระบบ rbm (http://rbm.doae.go.th)  โดยขอให้อ าเภอด าเนินการบันทึกผล
ข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรให้แล้วเสรจ็สิ้นภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ที่ประชุม............................................................................................................................. .....                                                                                 
                        ๓.๙ การรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในระบบ (e-project Management System) 
                 การรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในระบบ (e-project Management System) 
สรุปผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2559  ซึ่งตัดยอดเม่ือวันที่ ........ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
งาน ...............   เงิน ...................  
    ที่ประชุม........................................................................ ..........................................................                                                                                                    

  ๓.๑๐ โครงการพระราชด าริ 
          (๑) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตภายใต้การพัฒนา 

อาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปี ๒๕๕๙                  

http://rbm.doae.go.th/


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………. 

ที่ประชุม............................................................................................................................. .....                                                                                                 
  ๓.๑๑ ผลการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปี ๒๕๕๙ ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 

                                ๑) ผลการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปี ๒๕๕๙ ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 
                                        จังหวัดนครศรีธรรมราช ด าเนินการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรียแ์ล้ว จ านวน ๒๓ อ าเภอ 
ปริมาณที่ผลิตได้ จ านวน ๑๐,๐๒๙.๙๙ ตัน เพ่ิมข้ึนจากเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ จ านวน ๒๘๕ ตัน           
อ าเภอร่อนพิบูลย์ ผลิตได้มากที่สุด จ านวน ๑,๒๑๗.๕๐ ตัน รองลงมาคืออ าเภอท่าศาลา และอ าเภอหัวไทร 
ผลิตได้จ านวน ๘๕๖.๕ ตัน และ ๘๐๕ ตัน เรียงตามล าดับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓)  

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

                                                                                                         /ระเบียบวาระท่ี ๔... 

                                                        -๔– 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
     ๔.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
     (๑) การย้ายข้าราชการ 
        กรมส่งเสริมการเกษตรมีค าสั่งที่ ๖๗๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
เรื่องย้ายข้าราชการ  คือนายธีระพงษ์  ก าหนด ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตร
อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปด ารงต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตร
อ าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่  ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีหนังสือส่งตัวข้าราชการเดินทางไป
รายงานตัวปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว   

ที่ประชุม............................................................................................................................. ..                                                                                                                  
(๒)  การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 
     กรมส่งเสริมการเกษตรมีค าสั่งที่ 651/2559 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 

เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ คือนางสาวจิราพร  วิบุคศิลป์ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ฝ่ายสนับสนุน กองเผยแพร่และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ ส านักงาน ก.พ.ร. มาด ารง
ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานเกษตรอ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยข้าราชการ
ดังกล่าวได้เดินทางมารายงานตัวปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม 2559 เรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุม.................................................................................................................................. . 
          (๓) การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งที่ ๒  

ประจ าปี 2559 (วันที่ ๑ ตุลาคม 2559)   
                  กรมส่งเสริมการเกษตร มีหนังสือที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๘๘๙ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม 2559 

เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งที่ ๒ ประจ าปี 2559 (วันที่ ๑ ตุลาคม 2559)   
เนื่องจากใกล้ถึงก าหนดเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2559)  โดยให้ด าเนินการดังนี้ 

1. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
1.1 ก าหนดวงเงินงบประมาณส าหรับการเลื่อนเงินเดือนภายในวงเงินร้อยละ 

3 ของอัตราเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559 
    1.2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรณีข้าราชการที่ได้รับมอบหมาย
ให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่นเกินกว่ากึ่งหนึ่งของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
(เกิน 3 เดือน) ให้หัวหน้าหน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการมีหน้าที่ประเมินผล   
การปฏิบัติราชการของข้าราชการดังกล่าว และน าอัตราเงินเดือนของผู้นั้นไปค านวณรวมเป็นวงเงินการเลื่อน
เงินเดือน และบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนในหน่วยงานที่ผู้นั้นไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการ แล้วส่ง   



ผลการพิจารณาให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นผู้ออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ให้ท าเรื่อง   
แจ้งหน่วยงานในการน าอัตราเงินเดือนไปบริหารวงเงินด้วย 
    1.3 กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดโอนหรือย้ายตั้งแต่ 1 กันยายน 2559 
ให้ผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการเดิมก่อนการโอนหรือย้าย เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้นั้น   
แล้วส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดังกล่าวให้ส่วนราชการใหม่ที่รับโอนหรือย้ายไป โดยส่วนราชการใหม่ที่รับโอน
หรือย้ายไปให้น าอัตราเงินเดือนของข้าราชการดังกล่าวไปค านวณรวมเป็นวงเงินการเลื่อนเงินเดอืนและบริหารวงเงิน 
การเลื่อนเงินเดอืน และให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นผู้ออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือน 
    1.4 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแต่ละคนให้เลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 6   
ของฐานในการค านวณและให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนประกาศช่วงคะแนนแต่ละระดับของผล
การประเมินและร้อยละที่ค านวณได้จากการบริหารวงเงิน โดยต้องประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปอย่างช้าที่สุด
พร้อมกับการมีค าสั่งเลื่อนเงินเดือนและเพ่ือให้ระดับผลการประเมินปฏิบัติราชการและคะแนนช่วงการประเมิน 
                                                                                                                    /เป็นไปใน... 
                                                          -๕– 

เป็นไปในแนวทางเดียวกันให้เข้าหลักเกณฑ์ (ข้อ 5) ตามประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 
   1.5 การค านวณจ านวนเงินส าหรับเลื่อนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท 
ส าหรับข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนใกล้ถึงขั้นสูงของระดับต าแหน่ง ให้น าเงินที่ค านวณได้มาพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
จนถึงเงินเดือนสูงสุด ส่วนที่เหลอืให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษไม่ให้ปัดเศษ 
   1.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญของส านักงานเกษตรจังหวัด ประกอบด้วยเกษตรจังหวัดเป็นประธาน และผู้ที่เห็นสมควรไม่
น้อยกว่า 4 คน เป็นกรรมการ ท าหน้าที่เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผล 
   1.7 การประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้
ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงชื่อรับทราบผลการประเมิน ถ้าไม่ยินยอมลงชื่อให้
ข้าราชการในหน่วยงานอย่างน้อย 1 คน ลงชื่อเป็นพยานว่ามีการแจ้งผลการประเมินแล้ว 
          2. การเลื่อนขั้นค่าจา้งลูกจ้างประจ า  
     2.1 การเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจ าครึ่งปีแรกในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 
ก าหนดการจัดสรรโควตาจ านวนผู้มีสิทธิ์ได้เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 1 ขั้น ไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวน
ลูกจ้างประจ า ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559 และเงินตอบแทนพิเศษ (ร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4) ของ
ลูกจ้างประจ าที่ได้รับค่าจ้างเต็มข้ัน จะค านวณรวมอยู่ในวงเงินร้อยละ 6 และให้นับรวมเป็นการใช้เงินซึ่งอยู่ใน
วงเงินดังกล่าวด้วย 
   2.2 ตรวจสอบว่ามีลูกจ้างประจ ารายใดอยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนว่า
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญา ให้รอการเลื่อนขั้นไว้ก่อนและหน่วยงานต้องกันเงินส าหรับ
การเลื่อนข้ันค่าจ้างไว้ด้วย 

ที่ประชุม................................................................................................................................ ... 
   (๔) หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
                                       กรมส่งเสริมการเกษตร มีหนังสือที่ กษ ๑๐๐๓/ว ๙๐๐ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม 2559  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกระทรวงการคลังได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่
ส่วนราชการ โดยจัดท าโครงการน าร่องส าหรับส่วนราชการที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
โดยให้ปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป ดังนี ้
       ๑. ให้ส่วนราชการที่เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส าหรับรับเงิน
งบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าส่งคลัง พ.ศ. 2551  



ขอเปิดใช้บริการโอนเงินผ่านระบบธนาคาร อินเตอร์เน็ต แบงคก์ิ้ง ส าหรับนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ            
KTB Corporate Online 
                                         ๒. การจ่ายเงินของส่วนราชการเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ  
KTB Corporate Online ให้ใชส้ าหรับ 
           2.1 เงินสวสัดิการ ได้แก่ ค่าเล่าเรียนบุตร และค่ารักษาพยาบาล 
           2.2 ค่าตอบแทน เชน่ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนการสอบ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นต้น 
           2.3 เงินยืมราชการตามสญัญายืมเงิน 
 
                                                                                         
                                                                                                                               /3. ส าหรับบัญชี... 
                                                           -๖– 

       3. ส าหรับบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินให้ใช้บัญชี ดังนี้ 
           3.1 ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ในหนว่ยงาน ใหโ้อนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่ใช้ส าหรับรับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน 
           3.2 บุคลากรต่างสังกัดหรือบุคคลภายนอก ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ตามที่ผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งความประสงค์ 
      ๔. ส่วนราชการจัดให้ผู้มีสิทธริับเงินกรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ  
KTB Corporate Online และจัดท าทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบคอมพิวเตอร์ 
      ๕. เมื่อผู้รับเงินได้รับการโอนเงินแล้ว ระบบจะมีการส่งข้อความแจ้งความเตือนผ่าน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ SMS หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
โดยกรมส่งเสริมการเกษตรขอให้หน่วยงานแจ้งข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับโอนเงิน
ผ่านระบบ KTB Corporate Online พร้อมส่งส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารและจัดท าฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
ต่อไป  

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

                        ๔.๒ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
          ๑) ผลการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙  
              ผลการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 

คณะนิเทศไมม่ีการติดตามนิเทศงานตามระบบฯ เนื่องจากเจ้าหน้าที่จากจังหวัดและเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอบางส่วน   
ติดราชการงานเร่งด่วนหลายโครงการ  

ที่ประชุม............................................................................................................................. ....                                                                                 
          ๒) แผนการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ 

วนัที ่๒ สงิหาคม ๒๕๕๙  นิเทศงานอ าเภอชะอวด   โดยคณะนิเทศ คณะที ่๑ 
นิเทศงานอ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช โดยคณะนิเทศ คณะที ่๒ 

    นิเทศงานอ าเภอนบพติ า   โดยคณะนิเทศ คณะที ่๓ 
    นิเทศงานอ าเภอปากพนัง   โดยคณะนิเทศ คณะ
ที ่๔ 
วนัที ่๓ สงิหาคม ๒๕๕๙  นิเทศงานอ าเภอเฉลมิพระเกยีรต ิ โดยคณะนิเทศ คณะที ่๑ 
    นิเทศงานอ าเภอพรหมครี ี   โดยคณะนิเทศ คณะ
ที ่๒ 
    นิเทศงานอ าเภอสชิล   โดยคณะนิเทศ คณะที ่๓ 



    นิเทศงานอ าเภอเชยีรใหญ่   โดยคณะนิเทศ คณะ
ที ่๔ 
วนัที ่๔ สงิหาคม ๒๕๕๙  นิเทศงานอ าเภอลานสกา   โดยคณะนิเทศ คณะ
ที ่๑ 
     นิเทศงานอ าเภอท่าศาลา   โดยคณะนิเทศ คณะที ่๒ 
    นิเทศงานอ าเภอขนอม   โดยคณะนิเทศ คณะที ่๓ 
    นิเทศงานอ าเภอหวัไทร   โดยคณะนิเทศ คณะที ่๔ 

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

          ๓) โครงการการปรบัปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................     

ที่ประชุม............................................................................................................................. ..... 
 
 
                                                                                   /4.3 กลุ่มส่งเสริม... 
                                       -๗–    

๔.๓  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
                 ๑) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร  
                     โครงการคลนิิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร จัดในระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙                                                                                                          
ณ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ ต าบลทุ่งใส อ าเภอสิชล จังหวดันครศรีธรรมราช 

ที่ประชุม..................................................................................................................................    
                  ๒) โครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๕๙/๖๐ 
                      โครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๕๙/๖๐ 

การด าเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ได้ก าหนดให้กรมส่งเสริมการเกษตร เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบ เช่น กิจกรรมการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๕๙/๖๐ ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จะออกติดตามจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย  

๑. การประชุมก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานร่วมกันกับ อปท. และ กทม.  
๒. การประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน 
๓. ชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร 

แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียนของส านักงานเกษตรอ าเภอ/อปท./กทม. 
๔. รับขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
    ๔.๑ รอบท่ี ๑ ปีเพาะปลูก ๒๕๕๙/๖๐ 
    ๔.๒ รอบท่ี ๒ ปีเพาะปลูก ๒๕๕๙/๖๐ 
๕. การตรวจสอบ 
    ๕.๑ การเชื่อมโยงข้อมูลรายแปลงกับกรมที่ดิน 
    ๕.๒ การวาดแปลงในระบบดาวเทียมโดยโปรแกรม GisaGRO ของ Gistda 
๖. การตรวจสอบข้อมูล 
    ๖.๑ รายเดิมหรือแปลงเดิมจะพิมพ์รายชื่อไปติดประกาศในหมู่บ้านเป็นเวลา 

๓ วัน เพ่ือให้ชุมชนตรวจสอบยืนยัน/คัดค้าน 
 6.1.1 รอบท่ี ๑ ปีเพาะปลูก ๒๕๕๙/๖๐ 



           6.1.2 รอบท่ี ๒ ปีเพาะปลูก ๒๕๕๙/๖๐ 
    ๖.๒ รายใหม่หรือเพ่ิมแปลงใหม่จะตรวจสอบวัดพิกัดแปลงหรือวาดขอบเขต 

แปลงทุกแปลง 
 6.2.1 รอบท่ี ๑ ปีเพาะปลูก ๒๕๕๙/๖๐ 
           6.2.2 รอบท่ี ๒ ปีเพาะปลูก ๒๕๕๙/๖๐ 

   ๗. การพิมพ์/ปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร    
    7.1 รอบท่ี ๑ ปีเพาะปลูก ๒๕๕๙/๖๐ 
    7.2 รอบท่ี ๒ ปีเพาะปลูก ๒๕๕๙/๖๐ 
๘. การติดตามผลการปลูกข้าวกับแปลงภาพดาวเทียม 
    8.1 รอบท่ี ๑ ปีเพาะปลูก ๒๕๕๙/๖๐ 
    8.2 รอบท่ี ๒ ปีเพาะปลูก ๒๕๕๙/๖๐ 

และขอให้อ าเภอได้ศึกษาคู่มือการตรวจติดตามแผนการผลิตการตลาดแบบครบวงจรข้าว ตามหนังสือจังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่ นศ ๐๐๐๙/ว ๑๓๐๒ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ที่ประชุม............................................................................................................................. .....  
 
              
                                      -๘–    

                  ๓) โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนไม้ผลที่ประสบภัยแล้ง ปี ๒๕๕๙ 
                       ให้อ าเภอจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรรายบุคคลตามเป้าหมายเกษตรกรและพ้ืนที่จาก 

แบบ ภล ๐๑ ที่อ าเภอได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลไว้แล้ว บันทึกลงในแบบแจ้งความเสียหายของเกษตรกร
ชาวสวนผลไม้ท่ีประสบภัยแล้ง ปี ๒๕๕๙ (ภล ๐๓) และบันทึกลงในระบบช่วยเหลือเกษตรกร 

ที่ประชุม............................................................................................................................. ......   
                            ๔) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการใช้เทคโนโลยีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตผัก 
                                  ผลจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการใช้เทคโนโลยีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตผัก ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน  2559 ณ โรงแรมวังจันทน์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก การไปศึกษาดูงานและมาปรับใช้ในงานส่งเสริมการการปลูกผักของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

1) การศึกษาดูงาน กลุ่มผักปลอดภัยพันเสาฟาร์ม  เทศบาลต าบลพันเสา อ าเภอ 
บางระก า จังหวัดพิษณุโลก  นายสมนึก  เสือคล้าย นายก อบต.พันเสา ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน 
เล่าถึงความเป็นมาของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 3 (กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ) ตั้งอยู่หมู่ที่ 
3 ต าบลพันเสา อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก เริ่มจัดตั้งกลุ่มเมื่อปี 2553 เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกร
ที่มีกฎระเบียบและการบริหารจัดการกลุ่มแบบพึ่งพาอาศัยกัน ใช้ความซื่อสัตย์ ควบคุมดูแลระบบการผลิตให้ได้
มาตรฐานการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี หรือ GAP ( Good Agricultural Practice)  โดยการตรวจรับรอง
จากกรมวิชาการเกษตร  เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่ได้มาตรฐานปลอดภัยและมีคุณภาพที่ถูกใจ  การท าการเกษตรของ
เกษตรกรกลุ่มผักปลอดสารพิษ เป็นการลดการใช้สารเคมีในการท าการเกษตร หันกลับมาสู่ธรรมชาติ ซึ่งจะช่วย
รักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ บ ารุงดินให้มีชีวิต และที่ส าคัญร่างกายแข็งแรงไม่ได้รับสารเคมีอันตรายเข้าสู่
ร่างกาย นายสมนึก เสือคล้าย นายกอบต.พันเสา ซึ่งมองเห็นถึงอาชีพเกษตรกรรมสร้างความแข็งแรง และ
ยั่งยืนของเกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงและสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว พื้นที่ว่างเปล่าของ อบต.พันเสา จ านวน  
16 ไร่ น ามาท าโครงการจัดตั้ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง (กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ) 
                                 การด าเนินงาน 
                                  1. อบต. จะท าการปรับปรุงพ้ืนที่ในรูปแปลงปลูกพืชผัก สร้างแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการท า
การเกษตร (อบต.ลงทุนทั้งหมด) 
                                  2. รับสมัครสมาชิก เกษตรกรไม่มีพ้ืนที่ หรือมีพ้ืนที่น้อย ว่างจากการท านา หันมา
ปลูกผัก มีการจัดสรรแปลงครอบครัวละ 5 แปลง (แปลงขนาด 1.50 เมตร X 20 เมตร) สมาชิกทั้งหมด     



16 ครัวเรือน 
                                  3. ชี้แจงรายละเอียด กฎระเบียบ ข้อตกลงร่วมกัน  
                                  4. มีการท าแผนการผลติทุกสัปดาห์ ผลผลิตราคาค่อนข้างดี มีทั้งมารับซื้อที่แปลงปลูก 
และมีตลาดที่แน่นอน เช่นตลาดสดบ้านคลองมีจ าหน่ายทุกวัน โรงพยาบาลพุทธชินราช ทุกวันจันทร์ พุธ และ
ศุกร์ ของสัปดาห์ และแผนกผักสดของท็อปส์ซุปเปอร์มาเก็ต 

             การน ามาปรับใช้ปลูกพืชผัก ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
                        1. ส ารวจที่ว่างเปล่าในพื้นที่  ถ้าเป็นพื้นที่ภายใต้การดูแลของ อบต. ประสาน 

หน่วยงาน และน าหลักการ/โครงการ น ามาปรับใช้พ้ืนที่เพ่ือการใช้พ้ืนที่เกิดประโยชนส์ูงสุดและประชาชนในพ้ืนที่ 
2. ใช้หลักการรวมกลุ่ม 
3. ควบคุมดูแลระบบการผลิตให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP      

 
 
 
 
                                                                                                             /4.4 กลุ่มส่งเสริม...      
                                                            -๙–          

  ๔.๔  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  
                            ๑) การสัมมนา BOI รุกการลงทุนท้องถิ่น 
    ตามท่ีเกษตรจังหวัดมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร         
เข้าสัมมนากับ BOI เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมลิกอร์ สรุปได้ว่า BOI ส่งเสริมการลงทุนใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชในทุกอ าเภอ ลักษณะของการส่งเสริมการลงทุนมีทั้งแบบให้กู้ยืมและการสนับสนุน CSR 
โครงการที่ส่งเสริม มี 3 แบบ คือ การแปรรูปผลผลิตเกษตร  การจัดตั้งศูนย์จ าหน่ายสินค้าชุมชน  และการ
ท่องเที่ยวเกษตร  การเสนอขอโครงการละไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท คุณสมบัติของผู้ขอตั้งบริษัทจ ากัด          
สหกรณ์การเกษตรและวิสาหกิจชุมชน 

ที่ประชุม............................................................................................................................. ..... 
        ๒) การจ าหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปในงานเปิดห้างเซ็นทรัลพลาซ่า 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงงานประชารัฐ ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2559 
                                วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 ได้จัดประชุม Young Smart Famer และสมาชิก      
กลุ่มผู้ผลิต/แปรรูป ที่สนใจจะน าสินค้ามาจ าหน่ายในงานประชารัฐช่วงวันเปิดห้างเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยทางห้างให้ความส าคัญกับสินค้าของ Young Smart Famer โดยได้กันพ้ืนที่ Zone A 
เพ่ือให้สมาชิกเข้าไปจ าหน่ายสินค้าตามแผนการก าหนดสินค้า ดังนี้ 

1. นางสุพัตรา  อนุรักษ์ สินค้า เหด็, มะละกอเรดเรดี้, กล้วยหอม และก้อนเห็ด 
2. นางสาววิมลรัตน ์ ทองพูลศร ีสนิค้า ไผ่หวานดองชนิดถุง, ไผห่วานต้ม, สมุนไพร 

แช่มือ-เท้า และน้ ามันนวดตัว 
3.  กลุ่มเกษตรกรท านาช้างซ้าย สนิค้า ข้าวกล้องเลบ็นก, ข้าวกลอ้งสังข์หยด, ข้าวกล้อง 

หอมปทุม, มะนาวแปน้พิจิตร, พริกขี้หนูแดง, น้ ามะนาว, น้ าใบเตย และน้ าตะไคร้  
4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเงาะท่าเรือ สินค้า ชะอม, ยอดมะม่วงหิมมะพานต์ 

มันปู และผักเหลียง 
5. นายทวี  ศรีเกตุ สินค้า แชมพูจีไลฟ์, ครีมนวด, สบู่จีไลฟ์ และน้ าผึ้งสด 
6. นางสิริรัตน์  คงเมือง สินค้า ข้าวโพดฝักอ่อน 
7. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมันเทศควนพัง สินค้า มันเทศพันธุ์แครอท, มันเทศญี่ปุ่นม่วง 

และมันเทศหวานญี่ปุ่น 
8. นางสาวเพชรี  ส าเภาแก้ว สินค้า สบู่สครัปกาแฟ, สบู่น้ าผึ้ง, สบู่ฟักข้าวรังไหม,  

สบู่น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น, สบู่นมแพะ, สบู่สมุนไพรรวม, ชาสมุนไพร และน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น 



9. นายประยูร  เจริญขุน สินค้า สละอินโด, มังคุด, เงาะ และข้าวพองไรซ์เบอรี่ 
10. นางสาวก าไร  นาควัชรดิลก สินค้า หัวข่า, ตะไคร้, ผักแผ้ว, ฝรั่งกิมจู, มะนาว, 

ทานตะวันงอก, มะเขือพวง, ชาใบขลู่, ยอดมะขาม, ยิดส้มปอย, มะเขือ, ผักบุ้ง, พริกขี้หนู, โหระพา, กะเพรา, 
ถั่วพู, เมี่ยงค า และใบบัวบก 

11. นางสาวนพมาศ  พรหมศิลป์ สินค้า หมวกคาบอย, พวงกุญแจ และกระจก 
12. นางสาววิลาวรรณ  สุวรรณรัตน์  สินค้า ชาตะไคร้, มะเขือพวง, กล้วยน้ าว้า และ 

ตะกร้าไม้ไผ่          
ที่ประชุม..................................................................................................................................  

   
 
 
 
                                   

                                                                                /๔.๕ กลุ่มอารักขาพืช...                                                                                                                                                     
                                                             -๑๐–         
                 ๔.๕  กลุ่มอารักขาพืช 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................. ................................................. 

ที่ประชุม............................................................................................................................. .......                                                                      
                ๔.๖  เกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ 

............................................................................................................................. ................................................ 
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
     ๕.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
............................................................................................................................. ................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

   ๕.๒ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
    ๑) การน าเสนอผลการด าเนินงานเด่นของส านักงานเกษตรอ าเภอ 
       (๑) อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
       (๒) อ าเภอสิชล 

ที่ประชุม.................................................................................................................................    
                   ๒) การจัดงาน/กิจกรรม ที่ส าคัญของส านักงานเกษตรอ าเภอ 
                                        ขอให้เกษตรอ าเภอแจ้งแผนการจัดงาน/กิจกรรมส าคัญของส านักงานเกษตรอ าเภอ 

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

   ๕.๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 



.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

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

                              ๕.๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
                                 ๑) การรวมหุ้นเพื่อจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด  
                             การรวมหุ้นเพ่ือจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด  
ตามท่ีรัฐบาลก าหนดให้แต่ละจังหวัดระดมทุนซื้อหุ้นเพ่ือจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช 
(วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด จ านวน 4,000 หุ้นๆละ 1,000 บาท เป็นเงินทุนทั้งสิ้น 4 ล้านบาท จังหวัด
นครศรีธรรมราชยังคงเหลือเงินที่ต้องการระดมทุนในขั้นต้นอีกจ านวน 2,610,000 บาท (2,610 หุ้น) จึงขอ
เชิญชวนท่านและบุคคลากรในสังกัดสนับสนุนการระดมทุนซื้อหุ้นเพื่อจัดตั้งบริษัทโดยการกรอกรายละเอียด  
ลงในแบบแสดงความประสงค์ซื้อหุ้นและส่งคืนส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อ าเภอ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) 
  ที่ประชุม............................................................................................................................. .......    

                                                                                                     /๕.๔ กลุ่มอารักขาพืช...    

                                         -๑1–    

 ๕.๕ กลุ่มอารักขาพืช 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................                     
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ที่ประชุม............................................................................................................................. ......                                                             

๕.๖ เกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ที่ประชุม.................................................................................................................................. .                                                                                                        

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
     ๖.๑ การประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือนครั้งต่อไป ครั้งที่ 8/๒๕๕๙ 
ตรงกับวันพุธ  ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกิา  ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

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

เลิกประชุมเวลา ................................. นาฬิกา  
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 ๑) มาตรการเร่งรดัติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ิมเติม 
                                      กรมส่งเสรมิการเกษตรไดก้ าหนดมาตรการเร่งรดัตดิตามการใชจ้่ายเงนิ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิม่เตมิ เพื่อใหก้ารใชจ้่ายเงนิงบประมาณเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพตาม
นโยบายรฐับาล จงึขอใหห้น่วยงานเร่งรดัการเบกิจ่ายเงนิงบด าเนินงานตามระบบ GFMIS ณ สิน้สุดเดอืน
มถุินายน ๒๕๕๙ (สิน้ไตรมาสที ่๓) ใหไ้ดไ้มต่ ่ากว่ารอ้ยละ ๗๖ ของงบด าเนินงานทีไ่ดร้บั หากไม่สามารถ
เบกิจ่ายไดต้ามเป้าหมายทีก่ าหนด ใหห้น่วยงานชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นไปยงักรมส่งเสรมิการเกษตร
พจิารณา หากไม่มเีหตุผลความจ าเป็นเพยีงพอ กรมส่งเสรมิการเกษตรจะพจิารณาตดัเงนิคนืกรมฯ เพื่อน า
เงนิงบประมาณไปใชใ้นกจิกรรมทีม่คีวามจ าเป็นต่อไป 



ท่ีประชุม   รบัทราบ 
 ๒) การขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายลแ์อรเ์วยใ์นการเดินทางไปราชการ
ภายในประเทศ       
                                      กรมส่งเสรมิการเกษตรไดร้บัแจง้จากกรมบญัชกีลางว่า คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่
วนัที ่๒๔ กนัยายน ๒๕๕๙ เหน็ชอบใหบ้รษิทัการบนิไทย จ ากดั (มหาชน) ด าเนินโครงการลงทุนจดัตัง้สายการบนิ
ไทยสมายลแ์อรเ์วย ์โดยจดัตัง้บรษิทัไทยสมายลแ์อรเ์วย ์จ ากดั เป็นบรษิทัยอ่ยในเครอืของบรษิทัการบนิไทยฯ 
ซึง่บรษิทัการบนิไทย     ถอืหุน้ในอตัราส่วนรอ้ยละ ๑๐๐ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหส้ายการบนิไทยสมายล์
แอรเ์วยเ์ป็นสายการบนิภมูภิาค    มเีครอืข่ายการเชื่อมต่อการเดนิทางของผูโ้ดยสารทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ และกระทรวงการคลงัถอืหุน้หลกัรอ้ยละ ๕๑.๐๓ ซึง่มฐีานะเป็นรฐัวสิาหกจิ เมือ่บรษิทัการบนิ
ไทยฯ ถอืหุน้รอ้ยละ ๑๐๐ ในบรษิทัไทยสมายลแ์อรเ์วยต์ามมตคิณะรฐัมนตรดีงักล่าว จงึท าใหบ้รษิทัไทย
สมายลแ์อรเ์วย ์มสีถานะเป็นรฐัวสิาหกจิดว้ย ดงันัน้ เพื่อเป็นการสนับสนุนสายการบนิแห่งชาต ิจงึขอความ
รว่มมอืใหส้่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรฐั พจิารณาเลอืกซือ้บตัรโดยสารจากสายการบนิไทยสมายลแ์อร์
เวยด์ว้ย ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการเกษตร ด่วนทีสุ่ด ที ่กษ ๑๐๐๓/ว ๔๐๗ ลงวนัที ่๒๙ มนีาคม ๒๕๕๙ 
เรือ่ง การขอความรว่มมอืใชส้ายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วยใ์นการเดนิทางไปราชการภายในประเทศ     

ท่ีประชุม   รบัทราบ 
๓) ข้าราชการลาออกจากราชการ 
      จงัหวดันครศรธีรรมราช มคี าสัง่ ที ่๑๔๙๙/๕๙ ลงวนัที ่๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

อนุญาตใหน้ายชาญวทิย ์ สมศกัดิ ์เกษตรอ าเภอปากพนงั ลาออกจากราชการตัง้แต่วนัที ่๒ มถุินายน ๒๕๕๙  
ท่ีประชุม   รบัทราบ 

   ๔) ข้าราชการรกัษาราชการแทน 
      จงัหวดันครศรธีรรมราช มคี าสัง่ ที ่๑๕๐๐/๕๙ ลงวนัที ่๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

แต่งตัง้ใหน้ายภวูเดช  วุฒวิงศว์ฒั ต าแหน่งนกัวชิาการส่งเสรมิการเกษตรช านาญการ กลุ่มส่งเสรมิและ
พฒันาการผลติ ส านกังานเกษตรจงัหวดันครศรธีรรมราช รกัษาราชการแทนเกษตรอ าเภอปากพนงั ส านกังาน
เกษตรอ าเภอปากพนัง จงัหวดันครศรธีรรมราช ตัง้แต่วนัที ่๒ มถุินายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไปจนกว่าจะมคี าสัง่
เปลีย่นแปลง  

ท่ีประชุม   รบัทราบ  
 
                                                                                                /๕) การยื่นแบบ

...     
 

                                                         -๑๐–                                                                 

   ๕) การย่ืนแบบขอรบัเงินบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเอง 
        แจง้ใหข้า้ราชการและลกูจา้งทีเ่กษยีณอายุราชการในวนัที ่๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
บนัทกึการยืน่ขอรบับ าเหน็จบ านาญในระบบบ าเหน็จบ านาญของกรมบญัชกีลางและส่งขอ้มลูใหส้่วน
ราชการผูเ้บกิ   ใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัที ่๑๕ มถุินายน ๒๕๕๙                

ท่ีประชุม   รบัทราบ                                                                                  

๔.๒ กลุ่มยทุธศาสตรแ์ละสารสนเทศ 
นายสมโชค  ณ นคร          ๑) ผลการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ 
                ผลการตดิตามนิเทศงานตามระบบส่งเสรมิการเกษตรเดอืนพฤษภาคม ๒๕๕๙ 



คณะนิเทศทุกคณะไมม่กีารตดิตามนิเทศงานตามระบบฯ เนื่องจากเจา้หน้าทีจ่ากจงัหวดัและเจา้หน้าทีร่ะดบั
อ าเภอบางส่วนตดิราชการงานเรง่ด่วนหลายโครงการ และเจา้หน้าทีใ่นกลุ่มยทุธศาสตรท์ุกคนตดิราชการงาน
เรง่ด่วนโครงการอบรมเพื่อเพิม่ผลผลติของเกษตรกรทีไ่ดร้บัผลกระทบจากภยัแลง้ ปี ๒๕๕๘/๕๙ และจากปัญหา
ราคาสนิคา้เกษตรและ       โครงการตามแผนพฒันาอาชพีเกษตรกรตามความตอ้งการของชุมเพื่อบรรเทาภยัแลง้ ปี 
๒๕๕๘/๕๙     

ท่ีประชุม   รบัทราบ 
นายสมโชค  ณ นคร      ๒) แผนการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร เดือนมิถนุายน 
๒๕๕๙ 

วนัที ่๗ มถุินายน ๒๕๕๙  นิเทศงานอ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช โดยคณะนิเทศ คณะ
ที ่๑ 

นิเทศงานอ าเภอนพพติ า   โดยคณะนิเทศ คณะที ่๒ 
นิเทศงานอ าเภอปากพนัง   โดยคณะนิเทศ คณะ
ที ่๓ 
นิเทศงานอ าเภอชะอวด   โดยคณะนิเทศ คณะที ่๔ 

วนัที ่๘ มถุินายน ๒๕๕๙  นิเทศงานอ าเภอพรหมครี ี   โดยคณะ
นิเทศ คณะที ่๑ 

นิเทศงานอ าเภอสชิล   โดยคณะนิเทศ คณะที ่๒ 
นิเทศงานอ าเภอเชยีรใหญ่   โดยคณะนิเทศ คณะ
ที ่๓ 
นิเทศงานอ าเภอเฉลมิพระเกยีรต ิ โดยคณะนิเทศ คณะที ่๔ 

วนัที ่๙ มถุินายน ๒๕๕๙  นิเทศงานอ าเภอท่าศาลา   โดยคณะนิเทศ คณะ
ที ่๑ 

นิเทศงานอ าเภอขนอม   โดยคณะนิเทศ คณะที ่๒ 
นิเทศงานอ าเภอหวัไทร   โดยคณะนิเทศ คณะที ่๓ 
นิเทศงานอ าเภอลานสกา   โดยคณะนิเทศ คณะที ่๔ 

ประธาน          เดอืนต่อไปใหม้กีารนิเทศงานตามระบบฯ ใหเ้ป็นไปตามแผนปฏทินิ 
ท่ีประชุม   รบัทราบ                                    

๔.๓  กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต 
นายเสถียร  พรประสิทธ์ิ  ๑) โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห ์สมเดจ็พระ
บรมโอรสาธิราช 
สยามมกฎุราชกมุาร  

                               ตามทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช ไดจ้ดังานโครงการคลนิิกเกษตรเคลื่อนทีใ่นพระราชานุ
เคราะห ์

สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวนัคลา้ยวนัประสตูพิระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้ที
ปังกรรศัมโีชต ิ(วนัที ่๒๙ เมษายน ๒๕๕๙) ในระหว่างวนัที ่๓ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ณ บรเิวณหน้าทีว่่า
การอ าเภอฉวาง  
                                                                                                                   /หมูท่ี ่๑ 
... 
                                                           -๑๑–                                                          



หมูท่ี ่๑ ถนนภกัดรีาษฎร ์ต าบลฉวาง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรธีรรมราช ผลการบนัทกึขอ้มลูเกษตรกร
ทีม่า                                                                                                                 
ลงทะเบยีนเพื่อใชบ้รกิารโครงการคลนิิกเกษตรเคลื่อนทีใ่นพระราชานุเคราะหฯ์ จ านวน ๖๘๑ ราย 
ประธาน                       ครัง้ต่อไปจดัทีอ่ าเภอสชิล อ าเภอเตรยีมความพรอ้มไปถงึไหนแลว้ 
นายกิตต์ิณพงศ ์ วงศเ์ล้ียง  ขณะน้ีไดป้ระสานงานและเตรยีมความพรอ้มในเรือ่งของสถานทีเ่รยีบรอ้ย
แลว้   

ท่ีประชุม   รบัทราบ                                                                                                                       
๔.๔  กลุ่มส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร  

นายสพุร  สมวงศ ์       ๑) การน าสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเจ้าหน้าท่ีศึกษาดงูาน 
             ส านกังานเกษตรจงัหวดันครศรธีรรมราช ไดจ้ดัท าโครงการฝึกอบรมและทศันศกึษา    
ดงูานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทีป่ระสบความส าเรจ็และเป็นกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรดเีด่นในจงัหวดัชุมพร จงัหวดั
นครปฐม     จงัหวดัแพร ่จงัหวดักาญจนบุร ีและจงัหวดัเพชรบุร ีในระหว่างวนัที ่๒๑ – ๒๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ โดยใชง้บประมาณจากองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดันครศรธีรรมราช เป้าหมาย จ านวน ๔๖ ราย 
ด าเนินการเสรจ็สิน้เรยีบรอ้ยแลว้ เกษตรกรไดค้วามรูแ้ละไดเ้ชื่อมโยงตลาดกบักลุ่มเป้าหมาย 

ท่ีประชุม   รบัทราบ    
                      ๒) ประกาศจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน 

           ตามทีไ่ดเ้กดิเหตุภยัพบิตักิรณฉุีกเฉินโดยเกดิภยัแลง้ เนื่องจากฝนไมต่กเป็น
ระยะ 

เวลานานและครอบคลุมพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง ท าใหเ้กดิการขาดแคลนน ้าอุปโภค บรโิภค น ้ามไีม่
เพยีงพอส าหรบัท าการเกษตร ท าใหเ้กษตรกรไดร้บัความเดอืดรอ้นเป็นจ านวนมาก ก่อใหเ้กดิความ
เสยีหายต่อพืน้ทีก่ารเกษตรในจงัหวดันครศรธีรรมราช จ านวน ๑๒ อ าเภอ ดงันี้ อ าเภอเมอืง
นครศรธีรรมราช อ าเภอทุ่งใหญ่ อ าเภอปากพนัง อ าเภอเชยีรใหญ่ อ าเภอจฬุาภรณ์ อ าเภอฉวาง อ าเภอ
นาบอน อ าเภอทุ่งสง อ าเภอชะอวด อ าเภอเฉลมิพระเกยีรต ิอ าเภอลานสกา และอ าเภอหวัไทร จงัหวดั
นครศรธีรรมราชจงึไดม้ปีระกาศจงัหวดันครศรธีรรมราช เรือ่ง ประกาศเขตการใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั
พบิตักิรณฉุีกเฉิน (ภยัแลง้) 
(รายละเอยีดไดช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบแลว้ตามเอกสารแนบ ๕)  

        ๓) โครงการ “พฒันากลุ่มและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนไม้ผลในจงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

ให้มีความเข้มแขง็ยัง่ยืน”  
            กลุ่มส่งเสรมิและพฒันาเกษตรกร ไดจ้ดัท าโครงการขอรบัการสนับสนุน

งบประมาณ 
จากองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดันครศรธีรรมราช ชื่อโครงการ “พฒันากลุ่มและเครอืข่ายวสิาหกจิชุมชนไม้
ผล ในจงัหวดันครศรธีรรมราชใหม้คีวามเขม้แขง็ยัง่ยนื” โดยจดัอบรมสมัมนาแกนน าวสิาหกจิชุมชนไมผ้ล
และเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ ในวนัที ่๑๐ มถุินายน ๒๕๕๙ และน าไปทศันศกึษาดงูานในวนัที ่๑๓ – ๑๘ มถุินายน 
๒๕๕๙   ณ จงัหวดัราชบุร ีจนัทบุร ีปราจนีบุร ีพระนครศรอียธุยา และจงัหวดัสมุทรสงคราม 

   จงึขอใหเ้กษตรอ าเภอทีม่เีกษตรกรและเจา้หน้าทีเ่ป้าหมายในการอบรม
สมัมนา/ 



ดงูาน ไดป้ระสานกบักลุ่มเป้าหมายใหค้รบถว้น โดยจดัส่งส าเนาบตัรประชาจ าตวัประชาชน คนละ ๑ ใบ 
ใหก้บัคุณจรญัญา  ช่อชัน้ นักวชิาการส่งเสรมิการเกษตรช านาญการ กลุ่มส่งเสรมิและพฒันาเกษตรกร 
ภายในวนัที ่๖ มถุินายน ๒๕๕๙                                                                                    

ท่ีประชุม   รบัทราบ 
                                                                               /๔.๕ กลุ่มอารกัขาพชื

... 
                                                           -๑๒–                                                       

                 ๔.๕  กลุ่มอารกัขาพืช 
                            -ไม่มี-                                                                                                  

   ๔.๖  เกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ 
                            -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
      ๕.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป       
   -ไม่มี-                                                                               

      ๕.๒ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
นายสมโชค  ณ นคร      ๑) การน าเสนอผลการด าเนินงานเด่นของส านักงานเกษตรอ าเภอ 

(๑) อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
(๒) อ าเภอสิชล 

ประธาน          ขอให้น าเสนอครั้งต่อไป  
ที่ประชุม    รับทราบ        

นายสมโชค  ณ นคร      ๒) การจัดงาน/กิจกรรม ที่ส าคัญของส านักงานเกษตรอ าเภอ 
                                  ขอให้อ าเภอแจ้งแผนการจัดงาน/กิจกรรม ที่ส าคัญของส านักงานเกษตรอ าเภอ 
นายอุทัย  หม่ืนข า                อ าเภอพิปูนจัดงานจังหวัดเคลื่อนที่ในวนัที ่๑๕ มถุินายน ๒๕๕๙ ขอเชิญเจ้าหน้าที่  
จากจังหวัดและเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย 
นายปิยสิษฐ์     บุญช่วย           อ าเภอทุ่งใหญ่ จัดฝึกอบรมเกษตรกรช่างฝีมือกรีดยาง โดยใช้งบประมาณของ กยท.  ระหว่าง
วันที่ ๒ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอทุ่งใหญ่  
  ที่ประชุม    รับทราบ   

นายสมโชค  ณ นคร   ๓) การปรับเปลี่ยนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
         ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการ
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ซึ่งที่
ประชุมได้แจ้งว่า กรณีศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ใด ไม่สามารถขับเคลื่อน
การด าเนินงานได้ ขอให้ Single Command แต่ละจังหวัด เป็นผู้พิจารณาปรับเปลี่ยนศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ โดยให้
ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ปรับเปลี่ยนใหม่ต้องสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิต
สินค้าเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสมส าหรับชุมชน และใช้กลไกคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ระดับจังหวัด เป็นผู้ให้อนุมัติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงขอให้อ าเภอที่
จะปรับเปลี่ยนศูนย์เรียนรู้ จัดท าข้อมูลศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อจะได้น าเสนอ
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนศูนย์
เรียนรู้ฯ ต่อไป (รายละเอียดได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบแล้วตามเอกสารแนบ ๖)  
ประธาน               จังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง การปรับเปลี่ยนศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งไปยังอ าเภอที่มีความประสงค์จะเปลี่ยน         
ศูนย์เรียนรู้ฯ ให้ท าหนังสือชี้แจงเหตุผลมายังจังหวัดโดยด่วน และอ าเภอใดที่ขอเปลี่ยนศูนย์เรียนรู้ฯ จะต้องไป



ชี้แจงเหตุผลให้กับผู้ว่าราชการทราบด้วยตนเอง หากอ าเภอมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนศูนย์เรียนรู้ฯ ขอให้มีการ
พิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจ ใช้ความละเอียดรอบครอบในการตัดสินใจ มีเหตุผลที่ชัดเจน โดยศูนย์เรียนรู้ฯ ใหม่
จะต้องด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆ  

ที่ประชุม    รับทราบ   

                                                                                      /นายสมโชค... 

                                                           -๑๓–     

นายสมโชค  ณ นคร ๔) การประกวดผลผลิตพืชทางการเกษตร ในการจดังานพลงัชุมชน
กระตุ้นเศรษฐกิจนครศรีธรรมราช ประจ าปี ๒๕๕๙ ระหว่างวนัท่ี ๙ – ๑๗ มิถนุายน ๒๕๕๙ 
                ดว้ยจงัหวดันครศรธีรรมราชรว่มกบัทุกภาคส่วน รว่มจดังาน “พลงัชุมชนกระตุ้น
เศรษฐกจินครศรธีรรมราช ประจ าปี ๒๕๕๙” ในระหว่างวนัที ่๙ – ๑๗ มถุินายน ๒๕๕๙ ณ บรเิวณสนามศาลากลาง
จงัหวดันครศรธีรรมราช มวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิเศรษฐกจิ สรา้งอาชพี สรา้งรายได ้ลดค่าครองชพี ส่งเสรมิการ
ท่องเทีย่ว กระตุน้เศรษฐกจิ รวมทัง้เป็นการประชาสมัพนัธส์นิคา้เกษตร ผลติภณัฑช์ุมชน ตลอดจนการบรูณาการ        
การท างานของทุกภาคส่วน ในการพฒันาตามยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดันครศรธีรรมราช และช่วยเหลอื
ประชาชนจากผลกระทบราคาสนิคา้เกษตร/ยางพาราตกต ่า และภยัแลง้ ตามนโยบายเน้นหนักของรฐับาลใหเ้กดิผล
สมัฤทธิต์ามเป้าหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยส านกังานเกษตรจงัหวดันครศรธีรรมราชไดร้บัมอบหมายให้
ด าเนินการประกวดผลผลติดา้นการเกษตร 

                            จากการน าเสนอและหารอืในทีป่ระชุม ไดก้ าหนดชนิดพชืและหลกัเกณฑก์ารส่งผล
ผลติ 

ทางการเกษตรเขา้ประกวด สรุปรายการส่งผลผลติทางการเกษตรเขา้ประกวด ไดจ้ านวน ๑๕ ชนิดพชื 
(รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ย) และแบ่งการประกวดออกเป็น ๒ รอบ โดยรอบที ่๑ ไดแ้ก่ปาลม์
น ้ามนั กลว้ยน ้าวา้ดบิ มะพรา้วผลแก่ มะพรา้วผลอ่อน และมงัคุด ก าหนดส่งผลผลติเขา้ประกวดในวนัที ่๙ มถุินายน 
๒๕๕๙ ตัง้แต่เวลา    ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. และคณะกรรมการตดัสนิการประกวดในวนัที ่๑๐ มถุินายน 
๒๕๕๙ และรอบที ่๒ ไดแ้ก่ ขา้วโพดหวาน มะละกอพรกิขีห้นูสวน พรกิขีห้นูเขยีวมนั ฟักเขยีว มะเขอืเปราะ 
มะละกอ (ฮอนแลนด)์ ฝรัง่ (กมิจ)ู    ฝรัง่ (แป้นสทีอง) บวบเหลีย่ม และมะเขอืยาว (สมีว่ง) ก าหนดส่งผลผลติเขา้
ประกวดในวนัที ่๑๓ มถุินายน ๒๕๕๙   เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น. และคณะกรรมการตดัสนิการประกวดใน
วนัที ่๑๓ มถุินายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
                ส าหรบัการแจกพนัธุไ์มใ้หก้บัผูท้ีม่ารว่มงานไดป้ระสานกบัศูนยส์่งเสรมิและ
พฒันาอาชพีการเกษตรจงัหวดันครศรธีรรมราชเรยีบรอ้ยแลว้ 
ประธาน           สนบัสนุนค่าพาหนะในการส่งผลผลติเขา้ประกวด อ าเภอละ ๑,๐๐๐ บาท 

ที่ประชุม    รับทราบ   

นายสมโชค  ณ นคร       ๕) การจดังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเร่ิมต้นฤดกูาลผลิตใหม่ 
(Field Day)      
       จงัหวดันครศรธีรรมราช จะจดังานในวนัที ่๑๔ มถุินายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์
เรยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร (สม้โอทบัทมิสยาม) ต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนงั 
จงัหวดันครศรธีรรมราช 
ประธาน                 ขอใหทุ้กกลุ่ม/ฝ่าย ใหค้วามรว่มมอืในการจดังานในครัง้นี้ดว้ย                                        
                          ๕.๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 

    -ไม่มี- 

                         ๕.๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 



                               -ไม่มี-                                                                                              

       ๕.๕ กลุ่มอารักขาพืช 
                              -ไม่มี- 

                                                                                              /๕.๖ เกษตรอ าเภอ... 

                                                           -๑๔–                                           

       ๕.๖ เกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ 
            -ไม่มี-   

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
นายสมโชค  ณ นคร   ๑) การประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือนครั้งต่อไป ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ 
ตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที่ประชุม       รับทราบ                                                                                              
ประธาน        ขอบคุณเกษตรอ าเภอและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือช่วยกันท างาน/ผลักดัน 
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง  ๆการเบิกจ่ายงบประมาณ ตลอดทั้งการช่วยเหลือเกษตรกรจนส าเร็จลุล่วง  
ไปด้วยด ี

ที่ประชุม       รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๕๐ นาฬิกา 

                                            (นางสาวนวพร  สุขอนันต์)                                              
                                         นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร                                  
                                             ผู้จดรายงานการประชุม                                              
 
 
 
 
                                              (นายสมโชค  ณ นคร) 
                                    หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
                                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทะเบียนรายชื่อประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือน 

ครั้งที่ 3/๒๕60 
วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม ๒๕60  เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายชลินทร์      ประพฤติตรง เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

   ประธาน 

๒ นายเสถียร พรประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
 

  

๓ นายนิพนธ์ สุขสะอาด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
 

  

๔ นายสมโชค ณ นคร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  
 

  

๕ นายอนุวัต พานทอง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช   



 
                                       
                                                     -๒- 

 
๖ นายประหยัด รักมาก หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
  

๗ นายทวิช          วัชรกาฬ เกษตรอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 
 

  

๘ นายภูวเดช      วุฒวิงศ์วัฒ 
 

เกษตรอ าเภอปากพนัง 
 

  

๙ นายถาวร  เรืองเต็ม เกษตรอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 
 

  

๑๐ นายสมโชค   ทองเทพ เกษตรอ าเภอเชียรใหญ่ 
 

  

๑๑ นายประทีป  หนูนุ้ย เกษตรอ าเภอหัวไทร  
 
 

  

๑๒ นางอมรรัตน์     สว่างลาภ เกษตรอ าเภอชะอวด 
 

  

๑๓ นายอดิศักดิ์      ต าเมือง เกษตรอ าเภอจุฬาภรณ์ 
 
 

  

๑๔ นายเจือ           สิริพร เกษตรอ าเภอร่อนพิบูลย์ 
 
 

  

๑๕ นางจารุณี         รักมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
รักษาราชการในต าแหน่งเกษตรอ าเภอพระพรหม 
 

  

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑๖ นายชัยรัตน์   แก้วนวล เกษตรอ าเภอสิชล 
 
 

  

๑๗ นายวินัย   ชนะภัย เกษตรอ าเภอท่าศาลา 
 
 

  

๑๘ นางศิถินันท์ จิตจาตุรันต์ เกษตรอ าเภอฉวาง 
 

  

๑๙ นายพิเชษฐ     เชาว์ช่างเหล็ก เกษตรอ าเภอพรหมคีรี 
 
 

  

๒๐ นายกรวิชญ์      เชาวลิต เกษตรอ าเภอนบพิต า 
 
 

  

๒๑ นายจิระ          ช่วยสงคราม เกษตรอ าเภอลานสกา 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
                                                  -๓- 

 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๓๐ นางสาวสุภาพร   ลั่นซ้าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
 

  

๓๑  
 

   

๓๒  
 

   

๓๓  
 

   

๓๔  
 

   

๓๕  
 

   

๓๖     

๒๒ นายชัชชัย       สวุรรณนิตย์ เกษตรอ าเภอนาบอน 
 
 

  

๒๓ นายชรินทร์      สุขศิริ   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
รักษาราชการในต าแหน่งเกษตรอ าเภอช้างกลาง 
 

  

๒๔ นายเชิดชัย       ขนอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
รักษาราชการในต าแหน่งเกษตรอ าเภอขนอม 
 

  

๒๕ นายอุทัย         หมื่นข า เกษตรอ าเภอพิปูน 
 
 

  

๒๖ นายเสรี           มีพฤกษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
รักษาราชการในต าแหน่งเกษตรอ าเภอถ้ าพรรณรา 
 

  

๒๗ นายสุธานิล       หีดสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
รักษาราชการในต าแหน่งเกษตรอ าเภอทุ่งใหญ่ 
 

  

๒๘ นายวินัย   วรรธนะนาถ เกษตรอ าเภอพระพรหม 
รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอทุ่งสง 
 

  

๒๙ นายทรงพล   หนูวรรณ์ เกษตรอ าเภอบางขัน 
 
 
 

  



 
๓๗  

 

   

๓๘  
 

   

๓๙  
 

   

๔๐  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 
 

  


