รายงานการประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอหนองหญาปลอง
ครั้งที่ 11 /2554
วันที่ 7 พฤศจิกายน 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
(1) นายจรุงศักดิ์ ธรรมรักษ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ ยายมาจากสํานักงานเกษตร
จังหวัดเพชรบุรี มาปฏิบัติงานประจํา สํานักงานเกษตรอําเภอหนองหญาปลอง ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554
2. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 โรงเรียนหนองหญาปลองวิทยา จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําป 2554 ณ
โรงเรียนหนองหญาปลองวิทยา
3. ขอเชิญชวนทานรวมบริจาคและรวมถวายผาพระกฐินพระราชทาน ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ณ วัดพระ
พุทธไสยาสน (วัดพระนอน) เวลา 13.00 น.
4. ขอขอบคุณหนวยงานและทานที่สนับสนุนการจัดพิธีมอบความชวยเหลือพระราชทานฯ เมื่อวันอาทิตยที่ 9
ตุลาคม 2554 ณ หอประชุมอําเภอหนองหญาปลอง
5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร หนวยอําเภอหนองหญาปลอง จะเปดดําเนินการในวันที่ 25
พฤศจิกายน 2554
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมและเรื่องสืบเนื่อง ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมและเรื่องสืบเนื่อง ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบและเพื่อพิจารณา
3.1 ฝายบริหารทั่วไป
1) ยายและโอนขาราชการ
- จังหวัดเพชรบุรีไดมีคําสั่งที่ 1808/2554 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 และคําสั่งที่ 1879/2554
ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2554 ยายขาราชการภายในสํานักงานเกษตรจังหวัดรวม 6 ราย ดังนี้
1. นายจรุงศักดิ์ ธรรมรักษ ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ ตําแหนงเลขที่
6583 กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ยายไปดํารงตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 6643 สํานักงานเกษตรอําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี

2. นางสาวธัญลักษณ นิ่มนุย ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่
6579 กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ยายไปดํารงตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ 6583 กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
3. นายพันวิทย ศรีสังขงาม ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่
6643 สํานักงานเกษตรอําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี ยายมาดํารงตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ตําแหนงเลขที่ 6579 กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
4. นายยุทธพงศ เอี่ยมสําอางค ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่
6651 สํานักงานเกษตรอําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ยายมาดํารงตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ตําแหนงเลขที่ 6631 สํานักงานเกษตรอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี
5. นางสลักจิต นิ่มบุญ ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตําแหนงเลขที่ 6641 สํานักงาน
เกษตรอําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี ยายมาดํารงตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตําแหนงเลขที่ 6598
สํานักงานเกษตรอําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี
6. นางสาวปรียาภรณ จีนจิ๋ว ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่
6599 สํานักงานเกษตรอําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ยายมาดํารงตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ตําแหนงเลขที่ 6576 กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
- กรมสงเสริมการเกษตรไดมีคําสั่งที่ 983/2554 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 ใหโอน
นางสาวกนกวรรณ พูลทอง ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ 6593 สํานักงาน
เกษตรอําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปดํารงตําแหนงนักวิชาการประมง ระดับ 3 สํานักงานปลัด องคการ
บริหารสวนตําบลโคกขาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยไดเดินทางไปปฏิบัติราชการแลวเมื่อวันที่
17 ตุลาคม 2554
มติที่ประชุม
รับทราบ
2) การเกลี่ยอัตรากําลังเพื่อจัดตั้งกลุมอารักขาพืช กรมสงเสริมการเกษตรไดมอบใหสํานักงานเกษตร
จังหวัดพิจารณาเกลี่ยอัตรากําลังเพื่อจัดตั้งกลุมอารักขาพืช คณะกรรมการพิจารณายายขาราชการภายในจังหวัดจึงรวมกัน
พิจารณาเกลี่ยอัตรากําลังจากสํานักงานเกษตรอําเภอ เพื่อจัดตั้งกลุมอารักขาพืชพรอมพิจารณาคัดเลือกตัวบุคคลเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ในกลุมอารักขาพืช สรุปไดดังนี้
- ตัดโอนตําแหนงเลขที่ 6599 สํานักงานเกษตรอําเภอบานแหลม โดยพิจารณาใหนางสาวประพันธ
ชนะวรรณโณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ดํารงตําแหนงเลขที่ดังกลาว ใน
ฐานะหัวหนากลุมฯ เนื่องจากเปนผูรับผิดชอบงานดานพืชและปฏิบัติหนาที่โดยตรงอยูแลว
- ตัดโอนตําแหนงเลขที่ 6639 สํานักงานเกษตรอําเภอทายาง โดยพิจารณาใหนางรุงนภา อังคุณี
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอบานลาด ดํารงตําแหนงเลขที่ดังกลาว เนื่องจากจบทางดาน
พืช และเคยแจงความประสงคไว
- ตัดโอนตําแหนงเลขที่ 6625 สํานักงานเกษตรอําเภอเขายอย โดยพิจารณาให นายประชุม ชูเนียม
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอเขายอย ดํารงตําแหนงเลขที่ดังกลาว
ทั้งนี้ กรมสงเสริมการเกษตรจะไดพิจารณาคัดเลือกบุคคลพรอมออกคําสั่งแตงตั้งตอไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
3) เรื่องเกี่ยวกับสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร ประจําเดือนตุลาคม 2554
3.1 สมาชิก ณ กันยายน 2554
- จํานวนสมาชิกสามัญ 12,894 คน เพิ่มขึ้น 12 คน
- จํานวนสมาชิกสมทบ 719 คน เทาเดิม
3.2 การชวยเหลือสมาชิกผูประสบภัยพิบัติและสรุปขาวสารความเคลื่อนไหวการดําเนินกิจการของ
สหกรณฯ (ตามเอกสารแนบ 2)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4) เรื่องแตงตั้งคณะทํางานพิจารณาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล โดยกําหนด
ประชุม วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัด ทั้งนี้ ขอใหคณะทํางานนําคูมือการดําเนินงาน
โครงการ ประจําปงบประมาณ 2554 (เลมสีเขียว) มาในวันประชุมดังกลาวดวย
มติที่ประชุม
รับทราบ

5) 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 ไดจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบสงเสริมการเกษตร ป 2555
ขอใหทุกทานใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานประจําป 2555 มีกิจกรรมดังนี้
1.1 คณะติดตามนิเทศงานระดับจังหวัดออกติดตามนิเทศงานอําเภอทุกอําเภอเดือนเวนเดือน ปละ 6
ครั้ง
1.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการสงเสริมการเกษตร
- ระดับจังหวัด (PW)
- ระดับอําเภอ (DW) ขอใหอําเภอพิจารณาสถานที่จัดสัมมนาฯ จํานวน 6 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 อําเภอทายาง
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 มกราคม 2555 อําเภอบานแหลม
ครั้งที่ 3 ในวันที่ 21 มีนาคม 2555 อําเภอเมือง
ครั้งที่ 4 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 อําเภอบานลาด
ครั้งที่ 5 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 อําเภอเขายอย
ครั้งที่ 6 ในวันที่ 19 กันยายน 2555 อําเภอชะอํา
1.3 ประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน ทุกวันสิ้นเดือน
1.4 ประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดประจําเดือน สัปดาหสดุ ทายของเดือน
1.5 ประชุมปรึกษาหารือสํานักงานเกษตรจังหวัดประจําสัปดาห ทุกวันจันทรของสัปดาห
1.6 ประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอประจําเดือน (DM)
1.7 ประชุมปรึกษาหารือประจําสัปดาห (WM)
1.8 บันทึกแผน/ผลระบบสงเสริมการเกษตรในระบบออนไลน
มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ
2) การรายงานผลการดําเนินงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
(1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตามระบบ e - project ทาง http://project.doae.go.th
อําเภอหนองหญาปลองรายงานเรียบรอย
(2) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (แบบ กสก. ทางเว็บไซต http://rbm.doae.go.th)
อําเภอหนองหญาปลองบันทึกเรียบรอยแลว
มติที่ประชุม
รับทราบ
3) สรุปผลการประเมินผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามที่สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุป
ผลการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ระหวางวันที่ 28 – 29 กันยายน 2554 ณ บึงปรีดา

รีสอรท ตําบลทาแลง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี มีผูเขารวมการสัมมนา จํานวน 94 คน โดยมีผลการอภิปรายกลุมตามที่
เผยแพรทางเว็บไซตสํานักงานเกษตรจังหวัด เมนูการจัดการความรู KM/สรุปองคความรู ป 2554 และสรุปผล
การประเมินผลการสัมมนาฯ จากผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 41 ราย โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอเสนอกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธฉันทพี่นองดวยกิจกรรม Adventure บาง
2. ควรจัดศึกษาดูงานตางจังหวัดบาง
3. สาระในการอบรมควรมีการเนนนโยบายภาครัฐใหทันตอเหตุการณ
4. ทําอยางไรที่จะใหเจาหนาที่เห็นความสําคัญในการสัมมนา
5. องคกรเกษตรของเราเริ่มออนแอ ไมมีความเขมแข็ง
6. ในการอบรมใหความรูแกเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรทุกครั้ง เจาหนาที่ไมคอยใหความสนใจ
ขาดความกระตือรือรน
7. ในปตอไปขอเปนชายทะเลบาง แตถาดีกวานั้น นาจะไปทัศนศึกษาตางจังหวัดบาง
8. ควรนําเรื่อง PMQA ไววันแรก รวมถึงเลือกตัวแทนดวย เพราะวันแรกคนเยอะ
9. ที่พักไมมีลิฟต สงสารคนอายุมากที่พักชั้น 3
10. ตอนมอบที่ระลึกตอนกลางคืน ไมควรมอบไปถายรูปไปทําใหเสียเวลา ผูมอบ 1 คน ควรมอบให
ผูเกษียณครบทุกทานกอนแลวคอยถายรูปหมูพรอมกัน

11. งานมอบของควรดําเนินการใหเสร็จในเวลา 21.00 น. เนื่องจากบางทานมีภาระตอง
เดินทางกลับ
12. เนื้อหาหลักสูตรดีมาก วิทยากรบรรยายดี แตควรจะมีเอกสารที่บรรยายแจกใหผูเขารับการ
สัมมนา เพื่อจะไดเปนความรู สามารถเผยแพร และใชประโยชนในโอกาสตางๆ ตอไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
4) โครงการพัฒนาจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จังหวัดแจงผลการพิจารณาโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จังหวัดเพชรบุรี โดยสํานักงบประมาณ ไดตัดงบประมาณในแตละ
โครงการลง ในสวนโครงการที่เกี่ยวของกับสํานักงานเกษตร จํานวน 5 โครงการ มีการปรับลดงบประมาณในบางกิจกรรมลง
ดังนี้
(1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวในศูนยขาวชุมชน งบประมาณเดิม 1,500,000 บาท ปรับลด
45,900 บาท คงเหลือ 1,454,100 บาท
(2) สงเสริมการผลิตไมผลใหมีคุณภาพและปลอดภัย งบประมาณเดิม 267,600 บาท ปรับลด
15,600 บาท คงเหลือ 252,000 บาท
(3) สงเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ งบประมาณเดิม 313,800 บาท ปรับลด
28,200 บาท คงเหลือ 285,600 บาท
(4) ปรับเปลี่ยนแนวทางการปลูกพืชและจัดระบบการปลูกพืชในพื้นที่น้ําทวมซ้ําซากจังหวัดเพชรบุรี
งบประมาณเดิม 776,000 บาท ปรับลด 15,200 บาท คงเหลือ 761,800 บาท
(5) อนุรักษและพัฒนาตาลโตนดเมืองเพชร งบประมาณเดิม 1,891,800 บาท ปรับลด
539,500 บาท คงเหลือ 1,352,300 บาท
โดยสํานักงบประมาณใหจัดทํารายละเอียดกิจกรรมใหตรงกับงบประมาณที่ตัดแลว จัดสงใหจังหวัดในวันที่ 1 พฤศจิกายน
2554 ขณะนี้อยูระหวางผูรับผิดชอบโครงการ ปรับรายละเอียดกิจกรรมใหตรงกับงบประมาณที่ตัด
มติที่ประชุม
รับทราบ
5) ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.) อําเภอหนองหญาปลอง
รายงานถูกตองเรียบรอยและทันเวลา
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.3 กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร
(1) การจัดทํารายละเอียดโครงการเสนอขอใชเงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) ประจําป
2555 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะฝายเลขาฯ แจงวากองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) มีเงิน

งบประมาณสําหรับพัฒนาโครงสรางการผลิตและปรับปรุงคุณภาพสินคาเกษตร เพื่อเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร ขอแจงอําเภอ
ใหพิจารณาสินคา/กลุม ที่มีความตองการเสนอมา เนนการใหองคความรูแกเกษตรกร ในการเปนแผนงานโครงการตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
2) โครงการสายใยรักแหงครอบครัว กรมสงเสริมการเกษตรไดเปดระบบบันทึกขอมูลสมาชิกโครงการสายใย
รักแหงครอบครัวฯ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2554 ขอใหอําเภอชวยบันทึกขอมูลในระบบดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต
1) ผลการดําเนินงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ปการผลิต 2554/55 อําเภอหนองหญาปลอง
ไดดําเนินการขึ้นทะเบียนเสร็จเรียบรอยแลว ขอใหเกษตรตําบล นําใบรับรองแจกใหกับเกษตรกรใหเสร็จสิ้นภายในเดือนนี้
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
1. ปญหา
- ขาดงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑที่จําเปน เชน โตะทํางานเกษตรอําเภอ , ซอมแซมบานพัก (ขอ
งบประมาณไปแลวแตยังไมไดรับ) , ซอมแซมสํานักงาน
- ขาดยานพาหนะประจําสํานักงาน (รถยนต)
2. การประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอหนองหญาปลอง ประจําเดือน ธันวาคม 2554 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2554
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

