รายงานการประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอหนองหญาปลอง
ครั้งที่ 12 /2554
วันที่ 6 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอหนองหญาปลอง

ผูเขาประชุม
1. นายสุพล ภิญโญ
2. นายบุญสง พูลพัฒน
3. นายจรุงศักดิ์ ธรรมรักษ
4. นายณรงค สําแดงเดช
5. นายธีรเดช งามกระจาย
6. นางสาวกุสุมา วันเสือ

เกษตรอําเภอหนองหญาปลอง
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
เจาพนักงานธุรการ

ประธาน

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
นายสุพล ภิญโญ เกษตรอําเภอหนองหญาปลอง เปนประธานฯ โดยการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

- เรื่องจากการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี
1. แนะนําเจาหนาที่ยายมาดํารงตําแหนง
- ผูวาราชการจังหวัด นายวินัย บัวประดิษฐ ยายมาจาก จังหวัดหนองบัวลําภู
- พ.ต.ปองภพ โพธินาม ตําแหนงสัสดีอําเภอหนองหญาปลอง ไปดํารงตําแหนง ผูชวยสัสดีอําเภอเมือง
เพชรบุรี ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2554 และ พ.ต.มนัส อินทปทม ตําแหนง สัสดีอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มาดํารงตําแหนง
สัสดีอําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2554
2. การจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 จึงขอเชิญหัวหนาสวนราชการทุกสวน นายก อบต.และสมาชิก อบต.ทุกแหง
ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ในสังกัด สมาชิกสตรีอําเภอหนองหญาปลอง กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตร
กํานัน ผูชวยผูใหญบานฝายปกครองและผูชวยฝายรักษาความสงบ ทุก เขารวมพิธีดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน การแตงกาย
ภาคเชา เครื่องแบบเต็มยศหรือเครื่องแบบสีกากีแขนยาว ภาคบาย ชุดผาไทยหรือชุดสุภาพหรือชุดสากลนิยม
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมและเรื่องสืบเนื่อง ครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมและเรื่องสืบเนื่อง ครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบและเพื่อพิจารณา
3.1 ฝายบริหารทั่วไป
1) ขาวสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร
- การสรรหาผูแทนสมาชิก จังหวัดเพชรบุรี กําหนดวันที่ 6 ธันวาคม 2554
มติที่ประชุม
รับทราบ
2) ชองทางการรับเรื่องรองเรียน
1. ตูรับความคิดเห็น ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
2. จดหมายสงมาที่ สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ตําบลบานหมอ
ถนนเพชรเกษม อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
3. Website : http://www.phetchaburi.doae.go.th
4. ฝายบริหาร โทร. 0 3248 8055 โทรสาร. 0 3248 8056

5. รองเรียนดวยตนเองที่ ฝายบริหารทั่วไป สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
6. ศูนยประสานราชการใสสะอาด/กองนิติการ กรมสงเสริมการเกษตร 2143/1
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.2 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ
1) ระบบสงเสริมการเกษตร ไดบันทึกแผนการปฏิบัติงานตามระบบสงเสริมการเกษตร ป 2555 ในระบบ
ออนไลน สําหรับใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานประจําป 2555
1.1 การติดตามนิเทศงาน กําหนดในวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2554 กําหนดการ ดังนี้
- ทีม 1 นิเทศอําเภอเขายอย อําเภอหนองหญาปลอง
- ทีม 2 นิเทศอําเภอทายาง แกงกระจาน
- ทีม 3 นิเทศอําเภอเมือง บานแหลม
- ทีม 4 นิเทศอําเภอชะอํา บานลาด
1.2 การประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอประจําเดือน (DM) ใหบันทึกผลการประชุมในระบบออนไลน
1.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสงเสริมการเกษตรระดับอําเภอ (DW) ครั้งที่ 2 กําหนดในวันที่ 18
มกราคม 2555 โดยอําเภอบานลาดเปนเจาภาพ
มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ
2) โครงการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรจังหวัดเพชรบุรี (GIs) พืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด (ขาว สับปะรด
มะนาว กลวยหอม และชมพูเพชร) ตามที่จังหวัดเพชรบุรีไดขอความรวมมือหนวยงานจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดพิกัดใน
แผนที่ภาพถายดาวเทียม ตั้งแต ป 2552 เปนตนมา และไดมีการจัดอบรมเจาหนาที่เพื่อบันทึกขอมูลพิกัดลงในโปรแกรมที่กําหนด
แลว จังหวัดเพชรบุรี ไดขอใหดําเนินการตอเนื่อง และขอแจงแนวทางการดําเนินการดังนี้
- ใหเจาหนาที่อําเภอผูรับผิดชอบตําบลตรวจสอบ ปรับปรุงขอมูลพืชเศรษฐกิจทั้ง 5 ชนิด หากมีการ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม จะตองจัดเก็บขอมูลพิกัดแปลง (คา x และ y) เพื่อใหเจาหนาที่บันทึกขอมูลใหเปนปจจุบันลงใน
โปรแกรมภูมิศาสตรสารสนเทศ (Gis)
- เมื่อดําเนินการแกไข ปรับปรุง และนําเขาขอมูลในระบบฐานขอมูลเรียบรอยแลว ขอใหอําเภอ
รายงานผลการดําเนินการใหจังหวัดทราบทุกวันที่ 15 มิถุนายน และธันวาคมของทุกป
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.3 กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร
(1) โครงการสายใยรักแหงครอบครัว จากการตรวจสอบระบบบันทึกขอมูลสมาชิกโครงการสายใยรัก
แหงครอบครัวฯ ยังไมครบถวน อําเภอที่ยังไมดําเนินการ ชวยดําเนินการใหเสร็จสิ้นดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
2) การคัดเลือกเยาวชนเกษตรเขารวมโครงการฝกงานผูนําเยาวชนเกษตรไทยในครอบครัวญี่ปุน
ป 2555 จังหวัดขอความรวมมืออําเภอประชาสัมพันธและคัดเลือกเยาวชนที่มีความสนใจ ตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม
2554
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต
1) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ปการผลิตลูกขาวนาป ปการผลิต 2554/55 ผลดําเนินการขึ้น
ทะเบียนเกษตรกร จํานวน 14,702 ครัวเรือน จํานวน 51,613 พื้นที่ 313,334 ไร เกษตรกรผานประชาคมจํานวน 14,655
ครัวเรือน
มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
1. ปญหา
- ขาดงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑที่จําเปน เชน โตะทํางานเกษตรอําเภอ , ซอมแซมบานพัก (ขอ
งบประมาณไปแลวแตยังไมไดรับ) , ซอมแซมสํานักงาน
- ขาดยานพาหนะประจําสํานักงาน (รถยนต)
2. การประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอหนองหญาปลอง ประจําเดือน มกราคม 2555 ในวันที่ 4 มกราคม 2555
เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอหนองหญาปลอง
ที่ประชุม
รับทราบ
ปดประชุมเวลา 12.00 น.
ลงชื่อ

กุสุมา วันเสือ
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวกุสุมา วันเสือ)
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ

ลงชื่อ

สุพล ภิญโญ
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายสุพล ภิญโญ)
ตําแหนง เกษตรอําเภอหนองหญาปลอง

