รายงานการประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอหนองหญาปลอง
ครั้งที่ 10 /2554
วันที่ 6 ตุลาคม 2554 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอหนองหญาปลอง

ผูเขาประชุม
1. นายสุพล ภิญโญ
2. นายบุญสง พูลพัฒน
3. นายณรงค สําแดงเดช
4. นายพันวิทย ศรีสังขงาม
5. นางสลักจิต นิ่มบุญ
6. นายธีรเดช งามกระจาย
7. นางสาวกุสุมา วันเสือ

เกษตรอําเภอหนองหญาปลอง
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
เจาพนักงานธุรการ

ประธาน

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
นายสุพล ภิญโญ เกษตรอําเภอหนองหญาปลอง เปนประธานฯ เนื่องดวยกําหนดการประชุมสํานักงานเกษตร
อําเภอกําหนดไวในวันที่ 3 ตุลาคม 2554 แตที่มีการประชุมลาชากวากําหนด เนื่องจากการประชุมหัวหนาสวนในวันที่ 3
ตุลาคม 2554 , ประชุมกํานันผูใหญบาน ในวันที่ 4 ตุลาคม 2554 และเกษตรอําเภอไปประชุมเกี่ยวกับ ทพศ. จ.นครปฐม
ในวันที่ 5 ตุลาคม 2554 จึงเลื่อนการประชุมมาเปนวันที่ 6 ตุลาคม 2554 โดยการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

- เรื่องจากการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี
1. แนะนําเจาหนาที่ยายมาดํารงตําแหนง
(1) นายธีรเดช งามกระจาย ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร (พนักงานราชการ) สํานักงานเกษตร
อําเภอหนองหญาปลอง ตั้งแตวันที่ 5 กันยายน 2554
(2) นายอนันต รักมิตร ตําแหนง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอหนองหญา
ปลอง ตั้งแตวันที่ 19 กันยายน 2554
2. สํานักราชเลขาธิการจะจัดพิธีมอบความชวยเหลือพระราชทานตามโครงการพระราชทานความชวยเหลือแก
ราษฎรจังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 9 ตุลาคม 2554 ณ หอประชุมอําเภอหนองหญาปลอง โดย ฯพณฯ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก
องคมนตรี เปนประธาน จึงขอเชิญทุกหนวยราชการมาพรอมกันในเวลา 08.00 น. การแตงกาย เครื่องแบบสีกากีแขนยาว
3. ขอความรวมมือขาราชการ ลูกจาง และพนักงานในสังกัด แตงกายดวยชุดสุภาพ (เนนโทนสีออนไมฉูดฉาด) ตอไป
จนครบ 100 วัน (ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554) เพื่อเปนการนอมรําลึกใหกับสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนม
4. ขอเชิญชวนใหแตงกายชุดผาไหมหรือผาไทย โดยจังหวัดเพชรบุรีขอเชิญชวนใหแตงกายในชุดผาไหมหรือผาไทย
ในวันปฏิบัติราชการเปนประจําทุกวันพุธ โดยขอเปลี่ยนแปลงเปนทุกวันอังคาร ตั้งแตวันที่ 13 กันยายน 2554
5. เหลากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ไดจัดทําแผนการดําเนินงานออกรับบริจาคโลหิต ประจําเดือนตุลาคม 2554 ในวันที่
18 ตุลาคม 2554 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอําเภอหนองหญาปลอง
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมและเรื่องสืบเนื่อง ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมและเรื่องสืบเนื่อง ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบและเพื่อพิจารณา
3.1 ฝายบริหารทั่วไป
1. คําสั่งอนุญาตใหขาราชการลาออกและยายขาราชการ จํานวน 2 ราย ดังนี้
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- น.ส.สุนันทา สาระสารินทร เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ขอ
ลาออกจากราชการเนื่องจากสอบบรรจุเขารับราชการไดในตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ตั้งแตวันที่ 26 กันยายน 2554
- ยายนางรัชนี จิตรตระวี เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ตําแหนงเลขที่ 6647 เปนตําแหนงเลขที่
6572 ฝายบริหารทั่วไป สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแตวันที่ 26 กันยายน 2554
2. เปลี่ยนชื่อฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ กรมสงเสริมการเกษตร ไดมีคําสั่งเปลี่ยนชื่อฝายยุทธศาสตร
และสารสนเทศเปนกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ของสํานักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด
3. ชองทางการรับเรื่องรองเรียน
1) ตูรับความคิดเห็น ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
2) จดหมายสงมาที่ สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ถนนเพชรเกษม ตําบลบานหมอ อําเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000
3) Website : http://phetchaburi.doae.go.th
4) ฝายบริหาร โทร. 0-3248-8055 โทรสาร 0-3248-8056
5) รองเรียนดวนตนเองที่ ฝายบริหารทั่วไป สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
6) ศูนยประสานราชการใสสะอาด/กองนิติการ กรมสงเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขต
จตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.2 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ
1. ระบบสงเสริมการเกษตร ขณะนี้กําลังดําเนินการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบสงเสริมการ
เกษตร ปงบประมาณ 2555
2. สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมการเกษตร ประจําป 2554 ได
ทําการคัดเลือกผูแทนในแตละตําแหนง เพื่อเปนคณะทํางานในการจัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 1 และ
2 ประจําปงบประมาณ 2555 จํานวนทั้งสิ้น 31 คน ดังนี้
(1) ตําแหนงเกษตรอําเภอ ใหเกษตรอําเภอทุกคน เปนคณะทํางาน
(2) ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตร (ขาราชการ) จํานวน 5 คน ไดแก นายสุริยา แทนนาค , นาย
ฐิติภูมิ ตุมศรี , นายณรงค สําแดงเดช , นายดุสิต ขาวทอง , นายสําเนา เพชรสังวาล
(3) ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตร (เคหกิจเกษตร) จํานวน 2 คน ไดแก นางปราณี จุลลางกูร
และน.ส.นิตยา ตั้งศุภธวัช
(4) ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตร (พนักงานราชการ) จํานวน 2 คน ไดแก นายจตุภูมิ จิตต
ประเสริฐ และน.ส.จิฬาภรณ สุขกล่ํา
(5) ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ (ขาราชการ) จํานวน 1 คน ไดแก นางภภัสสร ทับทิม
(6) ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ (พนักงานธุรการ) จํานวน 2 คน ไดแก น.ส.ขวัญเรือน เทียนอินทร และ
น.ส.กุลชรี ศรีนาค
(7) เจาหนาที่สํานักงานเกษตรจังหวัด จํานวน 11 คน ไดแก หัวหนากลุม/หัวหนาฝาย , นางพรรณวดี
ทองแดง , น.ส.ประพันธ ชนะวรรณโณ , นางวิสาข ลิมังกูร , นายสําเนา จันทรจวง น.ส.สุมาลัย แสงสุวรรณกุล , น.ส.ธัญ
ลักษณ นิ่มนุย และนางรัชนี จิตรตระวี
3. การรายงานผลการดําเนินงานโครงการ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (แบบ กสก.) อ.หนองหญาปลอง รายงาน
ครบ
4. การรายงานขอมูลแผน-ผลการปฏิบัติงาน ขอมูลแผนเดือนกันยายน / ผลเดือนสิงหาคม 2554 อ.
หนองหญาปลองรายงานครบ
5. ขอมูลแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล ในการบันทึกขอมูลพื้นฐาน ศบกต. ไดดําเนินการบันทึกแลว
และขอใหตรวจสอบความถูกตองของขอมูล หากยังไมเรียบรอยขอใหดําเนินการตอใหเสร็จตอไป
6. การจัดสงแผนปฏิบัติงานรายเดือน เดือนตุลาคม 2554 หนองหญาปลองสงแลว
7. การปรับปรุงเว็บไซตสํานักงาน หนองหญาปลองมีการปรับปรุงขาวลาสุด 1 กันยายน 2554 และไดมี
การปรับปรุงหนาเว็บไซตของอําเภอใหม ทําใหหนองหญาปลอง ได  New Web
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8. การรายงานภาวะการผลิตพืชที่ปลูกในตําบลรายเดือน (รต.) เดือนสิงหาคม 2554 หนองหญาปลองสง
รายงานภายในกําหนด
มติที่ประชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
3.3 กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร
1. การชวยเหลือเกษตรกรผูประสบอุทกภัยดานการเกษตร ป 2554 กรณีพิเศษ เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม
2554 เฉพาะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนดานพืชกับกรมสงเสริมการเกษตร โดยมีอัตราการชวยเหลือ ดังนี้
- ขาว
อัตราไรละ
2,222.- บาท
- พืชไร
อัตราไรละ
3,150.- บาท
- พืชสวนและอื่น ๆ
อัตราไรละ
5,098.- บาท
2. โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ป 2554 กิจกรรมการอบรมการจัดทําบัญชีใหแกกลุมวิสาหกิจชุมชน
โดยสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดเพชรบุรี ไดดําเนินการจัดอบรม จํานวน 8 กลุม ซึ่งของอ.หนองหญาปลอง มีวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมทอผาเพชรสามเรือน ไดเขารับการอบรม เดือนละ 1 ครั้ง สวนรายละเอียดอื่น ๆ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ
จังหวัดเพชรบุรี จะแจงทางกลุมอีกครั้ง
3. การบันทึกขอมูลสมาชิกโครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ ป 2554 ขณะนี้ระบบเกิดความขัดของ กรม
ฯ จึงไดทําการปดระบบเพื่อปรับปรุง โดยจะเปดทําการบันทึกขอมูลในวันที่ 15-30 ตุลาคม 2554
4. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ.หนองหญาปลองจัดทําและจัดสงใหจังหวัดเรียบรอย
แลว
มติที่ประชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
3.4 กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต
1. การสัมมนาเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการขึ้นทะเบียนผูปลูกพืชเศรษฐกิจ ป 2554/55 ในวันที่ 10 ตุลาคม
2554 ณ หองประชุมศูนยฝกอบรมที่ 3 (ศูนยปาไมชะอํา) อ.ชะอํา
2. รายงานสถานการณการระบาดศัตรูพืช ณ ชวงวันที่ 25 สิงหาคม – 21 กันยายน 2554 อ.หนองหญา
ปลองรายงานทันเวลา
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
1. ปญหา
- ขาดงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑที่จําเปน เชน โตะทํางานเกษตรอําเภอ , ซอมแซมบานพัก (ขอ
งบประมาณไปแลวแตยังไมไดรับ) , ซอมแซมสํานักงาน
- ขาดยานพาหนะประจําสํานักงาน (รถยนต)
2. การประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอหนองหญาปลอง ประจําเดือน พฤศจิกายน 2554 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน
2554 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอหนองหญาปลอง
ที่ประชุม
รับทราบ
ลงชื่อ

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสลักจิต นิ่มบุญ)
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นายสุพล ภิญโญ)
ตําแหนง เกษตรอําเภอหนองหญาปลอง

