๑

รายงานการประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
ประจาเดือนพฤษภาคม 256๒
ครั้งที่ 4/2562
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้มาประชุม
ที่ ชื่อ – สกุล
๑. นายประยงค์ ภูดินทราย
๒. นางประมวล ทบคลัง
๓. นางสาวยวงเพชร อิฐรัตน์
๔. นางกรรณิการ์ ศรฉัตรารักษ์
๕. นางสมถวิล โทนหงส์สา
๖. นางสะอาด มงคลเมือง
๗. นางสาวธนันณัฏฐ นีละพันธ์
๘. นางสาววัชรี ศรีสาราญ
๙. นายสอง โสมเกษตรินทร์
๑๐. นายสุขสันติ์ แก้วคีรี
๑๑. นางสาวบังอร แสนศรี
๑๒. นางสาวพันธิวา พรมเพียงช้าง
๑๓. นายยุทธนา โพธิ์เกตุ
๑๔. นายนิติธร กายขุนทด
๑๕. ว่าที ร.ต.อิสระพงศ์ ไตรศร
๑๖. นายพัฒนา สุริยะแก่นทราย
๑๗. นางรัชดา เหล็กกล้า
๑๘. นายสันติ โสเส
๑๙. นางสาวนุชรีย์ ยี่หวา
๒๐. นายสันติ โสเส
๒๑. นางสาวอดิวรรณ ตั้งศิริวัฒนวงศ์
๒๒. นางสาวกรภัทร นามจันทร์
๒๓. นายประเสริฐศักดิ์ อักษรก้านตง
๒๔. นายพรพิชิต นาพรม

ตาแหน่ง
เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ

ลายมือชื่อ
ประยงค์ ภูดินทราย ประธาน
ประมวล ทบคลัง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
นักภูมิสารสนเทศ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานบริการทั่วไป

สุขสันติ์ แก้วคีรี
บังอร แสนศรี
พันธิวา พรมเพียงช้าง
ยุทธนา โพธิ์เกตุ
นิติธร กายขุนทด
ว่า ร.ต.อิสระพงศ์ ไตรศร
พัฒนา สุริยะแก่นทราย
รัชดา เหล็กกล้า
สันติ โสเส
นุชรีย์ ยี่หวา
สันติ โสเส
อดิวรรณ ตั้งศิริวัฒนวงศ์
กรภัทร นามจันทร์
ประเสริฐศักดิ์ อักษรก้านตง
พรพิชิต นาพรม

ยวงเพชร อิฐรัตน์
กรรณิการ์ ศรฉัตรารักษ์
สมถวิล โทนหงส์สา
สะอาด มงคลเมือง
ธนันณัฏฐ นีละพันธ์
วัชรี ศรีสาราญ
สอง โสมเกษตรินทร์

๒

ผู้มาประชุม
1. ที่
ชื่อ – สกุล
25 นายเจริญปานทอง โพธิสาร
26 นายคาไพ จงกล
27 นางพิกุล คาสกล
28

ตาแหน่ง
พนักงานบริการทั่วไป
พนักงานทั่วไป ระดับ บ 2
พนักงานบริการทั่วไป

ลายมือชื่อ
เจริญปานทอง โพธิสาร
คาไพ จงกล
พิกุล คาสกล

ผู้ไม่มาประชุม
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.

ชื่อ – สกุล
นายสมจิตร์ คาสี
นายยงยุทธ ศรีนวล
นางสาวรตี เหงาจิ้น
นายสมโภชน์ เวชชะ
นายสุวรรณ สุริยะแก่นทราย
นายศิริวิวัฒน์ แสนจันทร์
นางจิรัชฎา จันทชุม
นางระวีวรรณ ศรีรับขวา
นายเสน่ห์ คงเจริญ
นางสาวจิรภัทรย์ ตอเสนา
นางสาวปิยะมาพร พรรณาภพ
นางสาวสุกานดา นามรักษ์
นายฉัตรชัย นาอ้อม
นายเกียรติศักดิ์ อาจหาญ
นายสมาน ศรีทองอินทร์

ตาแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2
พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ 2
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ผชู้ ่วยปฏิบัติงานโครงการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ

ลายมือชื่อ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ลาอุปสมบท
ติดราชการ
ลาพักผ่อน
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

๒

๓

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในที่ประชุม
เปิดการประชุมและได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ประกาศสานักพระราชวัง เรื่ อง พลเอก เปรม ติณ สูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม ให้ส ถานที่
ราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หน่ ว ยงานของรั ฐ และสถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง ลดธงครึ่ ง เสา ตั้ ง แต่ วั น จั น ทร์ ที่ 27
พฤษภาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 รวม 7 วันให้ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของ
รัฐไว้ทุกข์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 (ยกเว้นวันจันทร์ที่
3 มิถุนายน 2562 รวม 21 วันสาหรับประชาชนทั่วไป ขอให้พิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสม
มติที่ประชุม

รับทราบ ถือปฏิบัติ

๑.๒ แจ้งให้เตรียมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบัน
เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจาปี พ.ศ. 2562 ในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (๓๐ พฤษภาคม
๒๕๖๒)
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 แจ้งคนงาน คนขับรถ ช่วยกันทาความสะอาด โดยเฉพาะบริเวณหน้าสานักงาน เนื่องจาก
เข้าสู่ฤดูฝน ทาให้หญ้าขึ้นรกควรตัดหญ้าทาความสะอาดให้แลดูสวยงาม
มติที่ประชุม รับทราบ ถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขานุการ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 จานวน
12 หน้า ตามที่เลขาฯที่ประชุมได้จัดทาและสรุปผลการประชุมเข้ารูปเล่มพร้อมระเบียบวาระการประชุมครั้งที่
3/2562 แจกในที่ประชุม เพื่อให้องค์ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม ให้การรับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การติดตามเร่งรัดหนี้สินกลุ่มเกษตรกร
นางสาวบังอร แสนศรี ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
รายงานหนี้สินประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖2
สรุปผลการดาเนินการบังคับคดีกับสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาป่าภูเขียว
มียอดค้างชาระทั้งหมด 26,191,339.12 บาท คิดเป็นดอกเบี้ยผิดนัด 15,457,639.12 บาท เงินต้น
10,733,700 บาท (ตัดยอด ณ วันที่ 10พฤษภาคม 62) หมดอายุความในการบังคับคดีแล้วเมื่อ วันที่ ๑๒
พฤษภาคม 2562
๓

๔

1. อายัดเงินในบัญชีของจาเลยทั้ง 8 ราย ได้ทั้งหมดจานวน 36บัญชี เป็นเงินจานวน 103,375.02
บาท ตัดยอด ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 25622 (ขั้นตอนการดาเนินงานรอสานักงานบังคับคดี
จังหวัดร้อยเอ็ดส่งยอดเงินที่อายัดทั้งหมดให้สานักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดทราบ)
2. ยึดพาหนะของจาเลย 2 ราย เป็นรถจักรยานยนต์ จานวน 2 คัน เป็นเงินจานวน 12,000 บาท
คันที่1 ราคา 7,000 บาท จาเลยได้นาเงินมาชาระแล้ว คันที่2 ราคา 5,000 บาท จาเลยยังไม่นาเงินมาชาระ
และได้เก็บรักษารถจักรยานยนต์ไว้ที่โกดังของพัสดุ สานักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
(ขั้นตอนการดาเนินงานรอสานักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ดประกาศขายทอดตลาด ,รอจาเลยนาเงินมาชาระ)
๓. ยึดที่ดินของจาเลย 4 ราย จานวน 6 แปลง คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมดจานวน 42 ไร่ 1 งาน 59 ตรว.
ราคาประเมินรวม 3,554,430บาท แยกตามที่ตั้งทรัพย์ดังนี้
3.๑ ในพื้นที่อาเภอวาปทุม จังหวัดมหาสารคาม จานวน 2 แปลง จานวน 13 ไร่ 2 งาน 21 ตรว.
3.2 ในพื้นที่อาเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 4 แปลง จานวน 28 ไร่ 3 งาน 38 ตรว.)
(ขั้น ตอนการดาเนิน งาน รอสานั กงานบั งคับคดีจังหวัดมหาสารคามและส านักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด
ดาเนินการขายทอดตลาดตามขั้นตอนและรายงานผลฯให้สานักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดทราบ)
3.3.ดาเนินการยื่นคาร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ลูกหนี้ตามคาพิพากษา ณ ศาลจั งหวัดมหาสารคาม เพื่อขอ
เฉลี่ยทรัพย์ที่เหลือ ซึ่งเป็นที่ดินของคู่สมรสจาเลยที่ 3 ราคา จานวน 1 แปลง ราคาประเมิน 649,700 บาท
ซึ่งถูกธนาคารอาคารสงเคราะห์ยึดไปก่อนกรมส่งเสริมการเกษตร (จาเลยมีหนี้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์
จานวน 370613.65 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 13.5ต่อปี ของเงินต้น 349,977.85 บาทและให้
จาเลยชาระเงิน 3,206.18 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5ต่อปีของเงินต้นดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้อง
(ฟ้องวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560) เป็นต้นไปจนกว่าจะชาระหนี้เสร็จ)
(ขั้นตอนการดาเนินงาน รอศาลจังหวัดมหาสารคามเรียกจาเลยและตัวแทนโจทก์กรมส่งเสริมการเกษตรมาให้
การต่อศาลจังหวัดมหาสารคามต่อไป)
มติที่ประชุม รับทราบ

3.2 โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562
นายสันติ โสเส ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562
1. ในงบประมาณปี พ.ศ. 2562 จังหวัดร้อยเอ็ดมีเป้าหมายในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร ปี 2562 ตามโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 จานวน 210,000
ครัวเรือน ในจังหวัดร้อยเอ็ดจะเป็นการขึ้นทะเบียนข้าวนาปีเป็นพืชหลัก และมีเป้าหมายในการดาวน์โหลด
Doae Farmbook Application แล้วใช้ในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ในปี 2562 ทั้งหมด จานวน
31,500 ครัวเรือน โดยมียอดเป้าหมายในครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) จานวน 20เปอร์เซ็นต์
(ดาเนินการเสร็จแล้ว) และคงเหลือ 80 เปอร์เซ็ นต์(ตัวชี้วัดรอบที่2)ที่จะต้องดาเนินการในฤดูนาปี 2562/63
(รายละเอียดการดาเนินงานตามเอกสารแนบ 1)
2. ขอให้เร่งรัดเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะปลูกอ้อย
- ตามมาตรการจากัดการใช้สารเคมีกาจัดวัชพืชอันตรายของกรมวิ ชาการเกษตร เช่น พาราควอต
ไกลโฟเชต และคลอร์ไพริฟอส เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยที่ต้องการใช้สารเคมีดังกล่าว จะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับ
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้มีหนังสือเร่งรัดและเตรียมความพร้อมในการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรในพืช อ้อยโรงงาน ซึ่งมีการใช้สารเคมีในการกาจัดวัชพืชจานวนมาก
๔

๕

จังหวัดร้อยเอ็ดได้ดาเนินการแจ้งรายละเอียด ตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุดที่ 0009.4/
ว 2860 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ให้อาเภอทราบแล้ว โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้
2.1. เกษตรกรรายใหม่ที่ ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทั้งบุคคลที่ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรในนาม
ครั ว เรื อน หรื อบุ คคลที่ได้รั บ มอบอานาจจากผู้ มีอานาจของนิติบุคคลเป็นผู้ ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรในนาม
นิ ติ บุ ค คลที่ มี พื้ น ที่ ป ลู ก อ้ อ ยจ านวนมาก และที่ ตั้ ง แปลงอยู่ ห ลายพื้ น ที่ จะต้ อ งวาดแปลงทุ ก แปลง
(พื้นที่มีเอกสารสิทธิ์)
2.2. ขั้นตอนการตรวจแปลงและติดประกาศ ให้ปฏิบัติตามคู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกร ปี 2562
3. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยมาขึ้นทะเบียนเกษตรกร
3.1 ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตร ณ สานักงานเกษตรอาเภอที่ตั้ง
แปลง สาหรับเกษตรกรรายเดิม แต่เพิ่มแปลงใหม่ และเกษตรกรรายใหม่
3.2 ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ สานักงานเกษตรอาเภอที่ตั้งแปลง หรือสานักงานเกษตร
อาเภอทั่วประเทศ สาหรับเกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม
หมายเหตุ นอกจากพืชอ้อยโรงงานแล้วยังมีพืชที่ตามมาตรการกาจัดการใช้สารเคมีกาจัดวัชพืชอันตราย ต้องขึ้น
ทะเบียนก่อนซื้อสารเคมี คือ ยางพารา ปาล์มน้ามัน มันสาปะหลัง ข้าวโพด ไม้ผล
มติที่ประชุม รับทราบ

๓.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๒
นางกรรณิการ์ ศรฉัตรารักษ์ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562
สานักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
งบที่ได้รับ

ใบสั่งซื้อสั่ง
จ้าง PO

เบิกจ่าย
จานวนเงิน
ร้อยละ

ใช้จ่าย(PO + เบิกจ่าย)
คงเหลือ
จานวนเงิน
ร้อยละ
ใช้จ่าย
30,708,597 2,149,900 18,564,804.85 60.45 20,714,704.85 67.46 11,425,261.93
ประธาน ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย การเบิกเบี้ยเลี้ยงขอให้เบิกจากงบ
โครงการก่อน ค่อยสลับเบิกกับงบปกติ
มติที่ประชุม รับทราบ

๕

๖

3.4 รายละเอียดลูกหนี้ค้างชาระ
ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ลาดับ
วัน เดือน ปี
ที่ยืม
1
2
3
4

ตามสัญญา
ที่

ชื่อลูกหนี้

วัตถุประสงค์ที่ยืม

วันครบ
กาหนด

ลงวันที่

จานวนเงิน
ค้างชาระ

1 เม.ย.62

155/62

1 เม.ย.62

นายกิตติศักดิ์ มิเถาวัลย์

อบรมเกษตรกร ค.ศพก

1 พ.ค. 62

2,000

17 เม.ย.62

164/62

17 ม.ย..62

นายประพันธ์ อ้วนวงศ์

อบรมเกษตรกร วสช.

17 พ.ค.62

4,000

17 เม.ย.62

165/62

17 เม.ย.62

นายกนกศักดิ์ แสนวัฒน์

อบรมเกษตรกร ค.ศพก

22 พ.ค.62

5,400

22 เม.ย.62

170/62

22 เม.ย.62

นายเกียรติศักดิ์ อาจหาญ

จัดเวทีพัฒนาเครือข่าย ศจช.

23 พ.ค. 62

21,520

ประธาน ขอให้เร่งรัดการส่งใช้เงินยืมตามกาหนดเวลา
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ และถือปฏิบัติ
1.ฝ่ายบริหารทั่วไป
4.1 การใช้จ่ายน้ามัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ขอหารือในเรื่องของการใช้จ่ายน้ามัน ของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย ขอให้พิจารณาจัดสรรค่าน้ามันให้กลุ่ม/ฝ่าย
โดยการเซ็นต์บิลน้ามันขอให้ผ่านหัวหน้ากลุ่มและละกลุ่ม ขอหารือที่ประชุม
ประธาน ขอให้ดาเนินการในรูปแบบเดิมไปก่อน
มติที่ประชุม รับทราบ

2.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
4.2 แผนปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน 2562
แผนปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน 2562
กิจกรรมตามระบบส่งเสริมการเกษตร
กิจกรรม
WM
SV
PM
CoO
MM

วันที่
3,10,17,24
4,5,11,12
17
18
28

สถานที่
สานักงานเกษตรอาเภอ
สานักงานเกษตรอาเภอ
สานักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
สานักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
สานักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด

๖

๗

แผนนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจาเดือนมิถุนายน 2562
วัน เดือน ปี
4 มิถุนายน 2562
5 มิถุนายน 2562

คณะที่ 1
คณะที่ 2
ธวัชบุรี /เมืองร้อยเอ็ด / จตุรพักตรพิมาน /
ศรีสมเด็จ
เมืองสรวง
จังหาร /เชียงขวัญ
ทุ่งเขาหลวง/
อาจสามารถ/พนมไพร

11 มิถุนายน 2562
12 มิถุนายน 2562

คณะที่ 3

คณะที่ 4

หนองพอก/ เมยวดี

สุวรรณภูมิ /โพนทราย/
หนองฮี
โพธิ์ ชั ย / โพนทอง/ เกษตรวิสยั / ปทุมรัตต์
เสลภูมิ

3.กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
นางระวีวรรณ ศรีรับขวา ตาแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ

4.3 การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
- กาหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวัน อังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ไร่ออนซอน บ้านโนนรัง
หมู่ 1 ตาบลโนนรัง อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรกรเป้าหมาย จานวน 150 คน โดย
กิจ กรรมต่างๆ ประกอบด้ว ย การจั ดนิ ทรรศการเฉลิ มพระเกียรติ นิทรรศการของส่ ว นราชการ และเอกชน
การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ การแสดงและจัดจาหน่ายสินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ
มติที่ประชุม รับทราบ

4.4 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ปี 2562
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือก
ว่าที่ ร.ต. อิสระพงศ์ ไตรศร ตาแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
กิจกรรมการดาเนินการ
1. จัดทาแปลงเกษตรกรรรมทางเลือก โดยจังหวัดสนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วนในการปรับเปลี่ยน
พื้นที่นาไปทาการเกษตรทางเลือกอื่น จานวนรายละ 3 ไร่ๆละ 5,000 บาท รวมเป็นเกษตรกรจะได้รับปัจจัย
การผลิตทัง้ พืช สัตว์และประมง จานวนรายละ 15,000 บาท
- ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตร 400 รายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเกษตรกรอยู่ระหว่าง
ดาเนินการจัดทาแปลงของแต่ละคน
2. จัดทาแปลงสาธิตฟาร์มชุมชน การทาเกษตรทฤษฎีใหม่ทุ่งกุลาร้องไห้ ในพื้นที่ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลดงครั่งใหญ่(ศบกต.) อาเภอเกษตรวิสัย พื้นที่ 200 ไร่ เพื่อเป็นจุด
เรียนรู้ร่วมกันของเกษตรกรที่สนใจในการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปทาการเกษตรกรรมทางเลือก
และเกษตรผสมผสานตามแนวทางทฤษฎีใหม่ ของในหลวงรัชกาลที่ 9
- อยู่ระหว่างการปรับพื้นที่สาหรับทาเป็นจุดสาธิตฟาร์มชุมชน สวัสดุการเกษตรและอุปกรณ์
ระบบน้าอยู่ระหว่างดาเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง
๗

๘

3. กิจกรรมติดตามนิเทศงานและประเมินผลโครงการ ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสานอาเภอลงติดตามการ
ดาเนินงานจัดทาแปลงเกษตรกรรมทางเลือกของเกษตรกรตามอาเภอที่รับผิดชอบ
มติที่ประชุม รับทราบ

โครงการงบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2562
4.5 โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้าน
อาหาร
- เป้าหมายพื้นที่ดาเนินงาน
1.อาเภอหนองพอก
เกษตรกร 20 ราย 1 ศูนย์ถั่วลิสง
2.อาเภอเมยวดี
เกษตรกร 20 ราย 1 ศูนย์ถั่วลิสง
3.อาเภอจังหาร
เกษตรกร 20 ราย 1 ศูนย์ถั่วลิสง
4.อาเภอเกษตรวิสัย
เกษตรกร 20 ราย 1 ศูนย์ถั่วลิสง
ความก้าวหน้ากิจกรรมการดาเนินงาน
- ขณะนี้ทั้ง 4 อาเภออยู่ในระหว่างการเตรียมแปลงเพื่อทาการปลูกถั่วลิสง (หน้าฝน) อาเภอละ 40 ไร่
โดยจะเริ่มปลูกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อจะได้ผลผลิตไว้ทาพันธุ์ในช่วงฤดูแล้งต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ

4.6. โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย
- เป้าหมายพื้นที่ดาเนินงาน อาเภอหนองพอก เกษตรกร 100 ราย
ความก้าวหน้ากิจกรรมการดาเนินงาน
- อยู่ ร ะหว่ างการจั ด ทาแปลงต้ น แบบเทคโนโลยีก ารผลิ ตอ้อ ยจานวน 4 ชุดการทดลอง ณ อาเภอ
หนองพอก จานวน 5 ไร่
มติที่ประชุม รับทราบ

4.7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิค้าเกษตรมันสาปะหลัง
- เป้าหมายพื้นที่ดาเนินงาน
1.อาเภอศรีสมเด็จ
เกษตรกร 30 ราย
2.อาเภอเมยวดี
เกษตรกร 30 ราย
ความก้าวหน้ากิจกรรมการดาเนินงาน
1. อบรมถ่ายทอดความรู้จานวน 2 ครั้ง
- ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว 2. จัดทาแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพจานวน 1-2 ไร่
- อยู่ในระหว่างการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทาแปลงเรียนรู้ –
มติที่ประชุม รับทราบ

๘
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4.8. โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
- เป้าหมายพื้นที่ดาเนินงาน
1.แปลงใหญ่อาเภอเสลภูมิ
เกษตรกร 25 ราย
1.แปลงใหญ่อาเภอปทุมรัตต์
เกษตรกร 25 ราย
1.แปลงใหญ่อาเภอจังหาร
เกษตรกร 25 ราย
ความก้าวหน้ากิจกรรมการดาเนินงาน
1. อบรมหลักสูตรช่างเกษตร ระดับที่ 1 โดย ศูนย์วิศวกรรมเกษตรร้อยเอ็ด
(ครั้งที่ 1 วันที่ 17 ธ.ค.61 ณ อ.เสลภูมิ)
(ครั้งที่ 2 วันที่ 19 ธ.ค.61 ณ อ.จังหาร)
(ครั้งที่ 3 วันที่ 21 ธ.ค.61 ณ อ.ปทุมรัตต์)
- ดาเนินการเรียบร้อยแล้วทั้ง 3 ครั้ง มติที่ประชุม รับทราบ

4.9. โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรที่สาคัญ (Zoning)
- เป้าหมายพื้นที่ดาเนินงาน อาเภอเกษตรวิสัย เกษตรกร 20 ราย พื้นที่ 100 ไร่
ความก้าวหน้ากิจกรรมการดาเนินงาน
1. อบรมถ่ายทอดความรู้จานวน 1 ครั้ง (ดาเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 มี.ค.2562)
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรแก่เกษตรกรไร่ละ 2,500 บาท (ได้ผู้รับจ้างแล้วจะส่งมอบให้กับ
เกษตรกรภายในต้นเดือนมิถุนายน 2562)
มติที่ประชุม รับทราบ

4.10. โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือก
- เป้าหมายพื้นที่ดาเนินงาน อ.เกษตรวิสัย และ อ.ปทุมรัตต์ เกษตรกร 30 ราย พื้นที่ 30 ไร่
ความก้าวหน้ากิจกรรมการดาเนินงาน
1. อบรมถ่ายทอดความรู้และศึกษาดูงานจานวน 1 ครั้ง (หลักสูตร 2 วัน 1 คืน )
- ดาเนินการแล้วเมื่อวันที่ 21-22 ก.พ.2562 ณ ศพก.เกษตรวิสัย
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรแก่เกษตรกรไร่ละ 3,050 บาท
- ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรตามแผนความต้องการของเกษตรกรแล้วเมื่อวันที่ 1 พ.ค.2562
มติที่ประชุม รับทราบ

4.11. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม
- เป้าหมายพื้นที่ดาเนินงาน
1. อาเภอหนองพอก
เกษตรกร 40 ราย พัฒนาจุดเรียนรู้ 8 จุด
2. อาเภอโพนทอง
เกษตรกร 20 ราย พัฒนาจุดเรียนรู้ 4 จุด
3. อาเภอโพธิ์ชัย
เกษตรกร 20 ราย พัฒนาจุดเรียนรู้ 4 จุด
ความก้าวหน้ากิจกรรมการดาเนินงาน
1. อบรมถ่ายทอดความรู้จานวน 2 ครั้ง (ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว)
2. พัฒนาจุดเรียนรู้ เพื่อเป็นต้นแบบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จุดละ 2,500 บาท (ดาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว)
มติที่ประชุม รับทราบ
๙

๑๐

4.12. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน ปี 2562
สรุปผลการดาเนินงาน
1. เกษตรกรที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี
จานวน 212 ครัวเรือน พื้นที่ 250 แปลง 1,579.59 ไร่
2. ผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไขโครงการฯ
จานวน 189 ครัวเรือน พื้นที่ 210 แปลง 1,310.41 ไร่
3. ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ์ระดับตาบล
จานวน 186 ครัวเรือน พื้นที่ 207 แปลง 1,300.41 ไร่
4. ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯระดับอาเภอ
จานวน 186 ครัวเรือน พื้นที่ 207 แปลง 1,300.41 ไร่
5. กรมส่งเสริมการเกษตรส่งข้อมูลให้ ธกส.ส่วนกลาง
จานวน 186 ครัวเรือน พื้นที่ 206 แปลง 1,294.66 ไร่
6. ธกส.ส่วนกลาง โอนเงินให้แก่เกษตรกร ตามภูมิลาเนาของเกษตรกร
จังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 187 ราย จานวนเงิน 1,963,875.00 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ

4.13 การรายงานผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/2562
(ผลการรายงานในระบบ https://production .doae.go.th )
- ขณะนี้อยู่ระหว่างให้อาเภอสรุปผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง และ ดาเนินการประเมินผลผลิตข้าวนาปรัง
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นายสอง โสมเกษตรินทร์ ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ

4.14 รายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการโครงการรักษาระดับปริมาณและ
คุณภาพข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2562/63 จานวน 5 อาเภอ
รายละเอียดงบประมาณกิจกรรมรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ
งบประมาณกิจกรรมรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2562/63

ที่
1
2
3
4
5

อาเภอ
เกษตรวิสัย
จตุรพักตรพิมาน
ปทุมรัตต์
เมืองสรวง
สุวรรณภูมิ
รวม

กิจกรรมค่าจัดเวทีประชาคม
ค่าเบีย้ เลีย้ ง
ค่าพาหนะ
ค่าจัดทาเอกสาร
(บาท)
(บาท)
(บาท)
62,400
80,000
18,248
38,400
15,000
368
38,400
50,000
16,840
24,000
20,000
1,208
38,400
27,000
5,480
201,600
192,000
42,144

รวม

หมายเหตุ

160,648 รายละเอียดงบประมาณ โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ
53,768 ปีการผลิต 2562/63
105,240 1. ค่าจัดเวทีประชาคม
45,208
- ค่าเบีย้ เลีย้ ง (42 ตาบล x 5 ราย x 4 วัน x 240 บาท)
70,880
- ค่าพาหนะ (ปฏิบัตงิ านวันละ 2 หมูบ่ ้าน x 2 ครั้ง x 500 บาท) 384 หมูบ่ ้าน
435,744
- ค่าจัดทาเอกสาร (2 ชุด x 4 บาท)
หมายเหตุ ให้ถัวจ่ายได้ทุกรายการ

๑๐

๑๑

ที่
1
2
3
4
5

แบบประมาณการความต้องการเมล็ดพันธุข์ ้าวให้เกษตรกรผูป้ ระสบภัย ฝนทิง้ ช่วง ปี2561
ช่วงการเกิดภัยตัง้ แต่วันที่ 2 สิงหาคม 2561
จังหวัด ร้อยเอ็ด
ความเสียหาย
ข้าว
พืชไร่
พืชสวนและอืน่ ๆ
รวม
อาเภอ
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ราย
เกษตรวิสัย
92,288.00
- 92,288.00
8,556
จตุรพักตรพิมาน
1,555.25
1,555.25
189
ปทุมรัตต์
108,875.50
- 108,875.50
8300
เมืองสรวง
4,305.00
4,305.00
677
สุวรรณภูมิ
27,950.75
- 27,950.75
2,555
รวม
234,974.50
0
0 234,974.50
20,277

มติที่ประชุม

รวมข้าวมะลิ+ข้าว
อืน่ ๆ+ซาราย
334,170.00
6,095.00
348,897.50
19,672.50
99,282.50
808,117.50

กรมการข้าวคานวน
331,145.00
4,931.00
334,154.00
15,335.00
97,128.00
782,693.00

รับทราบ

4.๑5 การดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร ปี 2562
1. ปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก อกม.อย่างน้อย 3 วัน ก่อนการคัดเลือก อกม. (เริ่ม ม.ค.)
2. คัดเลือก อกม. และแต่งตั้ง อกษต./อกษอ./อกษข. (ม.ค. – 15 เม.ย.)
3. บันทึกข้อมูล อกม. ในระบบฐานข้อมูล อกษ. (เปิดระบบบันทึก 1 มี.ค. 62)
4. จัดทาบัตรประจาตัวอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ในระบบ asa-center.doae.go.th ปริ้นออกมาติดรูป
อกม. ขนาด 1 นิ้ว และเสนอเกษตรจังหวัดลงนาม (1 มี.ค. – 30 เม.ย.)
5. จัดเวทีเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (ปฐมนิเทศ อกม.และแจกบัตรประจาตัว อกม. (1 -31 พ.ค.)
6. ประชุมคณะกรรมการ อกษจ. (คัดเลือก อกษจ.แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด
7. สัมมนาเครือข่าย อกษ.กษ. (คัดเลือก อกษ.กษ. ) (ก.ค. – ส.ค.)
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ

6.1 ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีพิเศษอายุไม่เกิน 65 ปี
คณะกรรมการดาเนินการ ประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 มีมติ
เห็นชอบตามมติคณะกรรมการดาเนินการ สส.ชสอ. ประชุมครั้งที่ 7/2562 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม
2562 ให้เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ สาหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 65 ปี ประเภทสามัญและสมทบ เนื่องด้วย
โอกาสพิเศษฉลองการเปิดอาคารสวัสดิการการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สฌ.สอ.) โดยมี
เงื่อนไข ดังนี้
กาหนดเปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 65 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
๑๑

๑๒

คุณสมบัติสมาชิกมี 2 ประเภท ดังนี้
1.สมาชิกประเภทสามัญ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 เป็นสมาชิกประเภทสามัญ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จากัด
1.2 มีสุขภาพแข็งแรง ณ วันสมัคร
1.3 อายุไม่เกิน 65 ปี (นับปี พ.ศ. ผู้ที่เกิดหลังปี พ.ศ.2497)
2.สมาชิกประเภทสมทบ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นคู่สมรสของสมาชิกประเภทสามัญ
2.2 เป็นบิดา มารดา ของสมาชิกประเภทสามัญ
2.3 เป็นบุตร บุตรบุญธรรม ของสมาชิกประเภทสามัญที่บรรลุนิติภาวะ
2.4 มีสุขภาพแข็งแรง ณ วันสมัคร
2.5 อายุไม่เกิน 65 ปี (นับปี พ.ศ. ผู้ที่เกิดหลังปี พ.ศ.2497)
หลักฐานการสมัคร
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรข้าราชการ
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบรับรองแพทย์ที่เป็นแบบฟอร์มของ สส.ชสอ. เท่านั้น
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านผู้รับเงินสงเคราะห์
5. สาเนาเอกสารประกอบอื่นๆตามที่กาหนด เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล เป็นต้น
6. สาเนาใบสาคัญการจดทะเบียนสมรส (กรณีสมาชิกสมทบ สาหรับผู้ที่ขอใช้คานาหน้านาม “นางสาว”
หรือใช้นามสกุลเดิมต้องแนบ แบบ ค.ร.2 ที่ทางราชการออกให้ จานวน 2 ฉบับ
7. ทะเบียนรับรองบุตร (กรณีเป็นสมาชิกสมทบประเภทบุตรบุญธรรม)
8. ใบแสดงความจานงบริจาคเงินให้กับ สส.ชสอ.
9. ภาพถ่ายผู้สมัครสมาชิก ณ วันสมัคร

๑๒

๑๓

****ผู้สมัครสมาชิก สส.ชสอ. กรณีพิเศษ ต้องชาระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อบริจาคเข้า “กองทุนเพื่อ
ความมั่นคง”
รอบสมัคร

อายุ

เงิน
สงเคราะห์
บริจาคเข้า
กองทุน

รวมจานวน
เงินทั้งสิ้น

20

-

-

4,840

20
20
20
20
20
20
20
20
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

4,800
9,600
14,400
19,200
24,000
28,800
33,600
38,400
43,200

9,640
14,440
19,240
24,040
28,840
33,640
38,440
43,240
48,040

พ.ศ. เกิด

ค่าสมัคร

ค่าบารุง

2506

4,800

20

2505
2504
2503
2502
2501
2500
2499
2498
2497

4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800

20
20
20
20
20
20
20
20
20

อายุไม่เกิน
56 ปี
อายุ 57 ปี
อายุ 58 ปี
อายุ 59 ปี
กรณีพเิ ศษ
อายุ 60 ปี
อายุ 61 ปี
อายุ 62 ปี
อายุ 63 ปี
อายุ 64 ปี
อายุ 65 ปี

รอบปกติ

มติที่ประชุม

จานวนปี
ของการ
คิดเงิน
บริจาค
ย้อนหลังเข้า
กองทุนฯ

เงิน
สงเคราะห์
ล่วงหน้า

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
หมายเหตุ - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 14.30 น.

(ลงชื่อ)

กรภัทร นามจันทร์ ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวกรภัทร นามจันทร์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) สมถวิล โทนหงส์สา ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสมถวิล โทนหงส์สา)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

๑๓

