
รายงานการประชุมประจ าเดือนมีนาคม  
9  มีนาคม  2563 

ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอพานทอง 
……………………………….. 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางศกลวรรณ โสภ ี  เกษตรอ าเภอสัตหีบ รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอพานทอง 
2. นายพิชัย  สินธุภูม ิ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
3. นางสาวจิรวรรณ สุวรรณพูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
4. นายดรงฤทธิ์            แก้วรุ่งเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
5. นางยุพา  พลอมร  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
6. นางสาววนิดา  โกสะโรกิจ เจ้าพนักงานธุรการ 
7. นางสาวสุทธิน ี ตันติปัญญาเทพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
 
  เริ่มประชุมเวลา  09.30 น  นางศกลวรรณ  โสภี  เกษตรอ าเภอสัตหีบ รักษาราชการแทนเกษตร
อ าเภอพานทอง   เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งใหท้ีประชุมรับทราบ 
  จากการติดตามนิเทศงาน  เมื่อวันที่  4  มีนาคม  2563  ท่านเกษตรจังหวัดชลบุรี  
ได้กล่าวชี้แจงไว้  3  เรื่อง  ดังนี้ 

1. สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 
2. การลงพ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่ต าบล  ขอให้มีการท าหลักฐานไว้ด้วย 
3. สถานการณ์ภัยแล้ง 

   
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานประชุมครั้งที่แล้ว 
     - ที่ประชุมรับรอง 
 
 ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบและการปฏิบัติ 
 - กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
  1. สรุปข้อมูลกลุ่มองค์กร อ าเภอพานทอง 
   - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  จ านวน  33  กลุ่ม สมาชิก  593  ราย 
   - กลุ่มยุวเกษตรกร    จ านวน    5  กลุ่ม สมาชิก  131  ราย 
   - กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร จ านวน   10  กลุ่ม สมาชิก   125 ราย 
   - กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  จ านวน  16  กลุ่ม สมาชิก   196  ราย 
   - เกษตรหมู่บ้าน   จ านวน 196 คน 
   - อาสาสมัครเกษตร  จ านวน   76 คน 
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  2. สรุปข้อมูลร้านค้าท่ีจ าหน่ายขายสินค้าเกษตร หน้า ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี  มีจ านวน  
139  ร้านค้า  (โซนพืชผัก จ านวน 104 ร้าน และโซนประมง จ านวน 35 ร้าน) และยอดจ าหน่ายสินค้าในตลาด
เกษตรกร (ล้าน 7 แสน บาท/เดือน) 
  3. ผลการพิจารณาร้านค้ารายใหม่ (ร้านหมู)  เพ่ือเข้าร่วมขายสินค้าในตลาดเกษตรกร 
  4.  ผลการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด  ปี  2563 

  รางวัลที่  1    กลุ่มวิสาหกิจชมุชนหนองหญ้าปล้อง  อ าเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุร ี
  รางวัลที่  2    กลุ่มวิสาหกิจชมุชนนาข้าวพนัสนิคม  อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี 
  รางวัลที่  3    กลุ่มวิสาหกิจชมุชนชุมเห็ด  อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 
  รางวัลชมเชย  กลุ่มวิสาหกิจชมุชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านสวน  อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 

  - การขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร  3 ก  และวิสาหกิจชุมชน ในระดับพื้นที่  
 

 - กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
  1. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่  อ าเภอพานทอง ในวันที่  31  มีนาคม  2563  ณ อ.บ.ต. หนองหงษ์ 
อ าเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี 
  2. การคาดการณ์พ้ืนที่ปลูกข้าว ปี 63 / 64 
  3. โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  การจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ ( ปี 60-61-62)  
ให้เจ้าหน้าที่เตรียมส่งแบบรายงานการจัดชั้นคุณภาพ มาที่ coo  เพ่ือเตรียมความพร้อมการลงพ้ืนที่ 
 

 - กลุ่มอารักขาพืช 
  1. การรายงานการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  เป้าหมายอ าเภอพานทอง  1,818  ตัน  ตอนนี้ได้
รายงานไปแล้ว  18.25  ตัน   
  2. โครงการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน  (ศดปช.)  จัดซื้อแม่ปุ๋ยไปแล้ว  ขอให้เจ้าหน้าที่ติดตามว่า
เกษตรกรด าเนินการไปอย่างไรบ้าง การจัดประชุมขอให้ชี้แจงรายละเอียดให้เกษตรกรทราบ 
  3. โครงการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช  ขอให้
เจ้าหน้าที่เร่งเบิกค่าตรวจแปลงให้เรียบร้อย    งบประมาณ 8,400 บาท 
 
 - กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
  1. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง 
  2. การรายงานข้อมูล รต.  ขอให้เจ้าหน้าที่จัดท าข้อมูลให้ครบถ้วน  และให้สอดคล้องกับข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกร  โดยเฉพาะข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของอ าเภอ 
  3. โครงการศูนย์เรียนรู้ (ศพก.)  การจัดงานวันถ่ายทอดฯ  ฤดูการผลิตใหม่  ในวันที่ 12 มีนาคม 
2563 
           4. การส่งรายงานภัยแล้ง  ที่จะเสียหายสิ้นเชิง  ขอให้ส่งในวันที่  9  มีนาคม  2563 
  5.โครงการประกันรายได้มันส าปะหลัง (ค าสั่งหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการประกันรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ปี 2563/64 (ฉบับที่ 3) 
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 - ฝ่ายบริหาร 
   1.การจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร  ขอให้เจ้าหน้าที่ซื้อตามกฎกระทรวง 
   2. การย้ายภายใน 
   3. งบประมาณ ปี  2563  ให้อ าเภอวางแผนการใช้จ่าย  ภายในเดือนกรกฎาคม  
2563  ถ้าเลยก าหนดต้องคืนเงิน 
   4. วันที่  19 – 20  มีนาคม  2563  อบรมเจ้าหน้าที่ธุรการ  ณ สีดารีสอร์ท นครนายก 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 การรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนของเจ้าหน้าที่ 
 1. นายพิชัย  สินธุภูมิ 
     1.1 ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ม.1 ต าบลหนองหงษ์ 
     1.2 พัฒนาฐานเรียนรู้ ศพก. หมู่ 4 ต าบลหงษ์ 
     1.3 ติดตามสถานการณ์ศัตรูมันส าปะหลัง 
     1.4 โครงการปลูกพืชฤดูแล้ง 
 
 2. นางสาวจิรวรรณ  สุวรรณพูล     
     2.1 ติดตามให้ค าแนะน า Smart Farmer ต าบลบางหัก 
     2.2 ติดตามให้ค าแนะน า Smart Farmer ต าบลมาบโป่ง,พานทอง 
     2.3 ติดตาม/เยี่ยมเยียนจัดวิสาหกิจชุมชน ต าบลเกาะลอย 
     2.4 ติดตามให้ค าแนะน า Smart Farmer ต าบลหนองกะขะ 
 
 3. นายดรงฤทธิ์  แก้วรุ่งเรือง 
     3.1 ติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ต าบลหนองต าลึง 
     3.2 ส ารวจการระบาดศัตรูพืช หมู่ 4 ต าบลหนองหงษ์ หมู่ 8 ต าบลหนองหงษ์ 
     3.3 ด าเนินติดตามงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ 
     3.4 เยี่ยมเยียน Young Smart Farmer 
 
     

ระเบียบวาระท่ี 5          เรื่องอ่ืนๆ 
  1. การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอก ภายในส านักงาน 
  2. ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร (บอร์ดประชาสัมพันธ์) 
งานเอกสาร  ต้องท าส าเนาคู่ฉบับทุกครั้ง  เพื่อสะดวกในการติดตามงาน 
  3. การอ านวยความสะดวกกับผู้มาติดต่อราชการ 
หนังสือเวียนเพื่อทราบ  ขอให้เจ้าหน้าที่เม่ือด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ขอให้ส่งหนังสือคืนเจ้าหน้าที่ธุรการด้วย 
  4. แฟ้มงานเอกสาร 
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    5. การเฝ้าระวังสถานการณ์การเผาซากพืชหรือวัสดุทางการเกษตรในพ้ืนที่การเกษตรประจ าพื้นที่
อ าเภอ 
   
   
 

ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 
-------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
     ลงชื่อ             วนิดา                       ผู้จดรายงานการประชุม 
             (นางสาววนิดา  โกสะโรกิจ ) 
 
 
 
 
 

 


