(สําเนา)
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที สํานักงานเกษตรอําเภอบึงนาราง
ประจําเดือน มกราคม ๒๕๕๗
ครั)งที ๑ /๒๕๕๗
เมือวันที ๘ มกราคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอบึงนาราง
--------------------------------------------------------ผู้มาประชุ ม
๑. นายพรรณยงค์ จันทร์ เพ็ง
เกษตรอําเภอบึงนาราง
ประธาน
๒. นายถวิล
แก้วขาว
นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรชํานาญการ
๓ นายพรชัย
แก้วเพชร
นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรชํานาญการ
๔. นายชาณัฐธนพล มณี โชติ
เจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน
๕. นายขจรศักดิ= คัญทับ
นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตร
๖. นางศิริวรรณ สี ม่วง
เจ้าพนักงานธุ รการชํานาญงาน
เลขานุการ
๗. นายสิ ทธิ นนั ท์ บุญมี
เจ้าพนักงานธุ รการ
๘. นางสาวเจนจิรา เทียงทิศ
พนักงานทําความสะอาด
ผู้ไม่ มาประชุ ม
- ไม่มี
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
๑. นายพยุงศักดิ= สิ ทธิลภ นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร (ผู ้
ประสานงานสํานักงานเกษตรอําเภอบึงนาราง)
๒. นายไพศาล อุดอิน นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรชํานายการ สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
เริมประชุ มเวลา ๐๙.๐๐ น.
เมือทีประชุมพร้อม นายพรรณยงค์ จันทร์ เพ็ง เกษตรอําเภอบึงนาราง ประธานในทีประชุม ได้
กล่าวเปิ ดประชุม และได้ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี)
ระเบียบวาระที ๑ เรื องทีประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ
๑. การประชุ มผูบ้ ริ หารกรมส่ งเสริ มการเกษตรผ่านระบบเครื อข่ายสารสนเทศ(VDO Confence)ให้
เกษตรอําเภอรับฟังการประชุ มเนืองจากมีรายละเอียดและแนวทางการปฏิบตั ิทีอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตรมอบ
และทบทวนในทีประชุมซึ งเมือนํามาดําเนินการจะเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ทั)งนี)ในการประชุมประจําเดือน

-๒มกราคม ๒๕๕๗ ให้เกษตรอําเภอรับฟังการประชุมทีห้องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัด ส่ วนเจ้าหน้าทีทุกคน
ให้ติดตามรับฟังการประชุมทีสํานักงานเกษตรอําเภอ
๒. คณะกรรมการเลือกตั)งประจําจังหวัดพิจิตร กําหนดให้มีการเลือกตั)งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ในวันอาทิตย์ที ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และได้กาํ หนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั)งล่วงหน้าทั)งแนบบัญชีรายชื อ
และแบบแบ่งเขตในวันที ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าทีทุกคนทราบ
๓. เกษตรจังหวัดพิจิตร กล่าวขอบคุณอําเภอเมืองพิจิตร และผูเ้ กียวข้องทีไปร่ วมงานโครงการ
คลินิกเกษตรเคลือนทีในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชสยามมกุฎราชกุมาร เมือวันที ๒๕
ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ. ศาลาวัดหัวดง ตําบลหัวดง อําเภอเมืองพิจิตร สําหรับการจัดครั)งต่อไปเป็ นการจัดร่ วมกับ
โครงการจังหวัดเคลือนทีบําบัดทุกข์บาํ รุ งสุ ข
๔. หัวหน้ากลุ่มส่ งเสริ มและพัฒนาเกษตรกรแจ้งการประชุมทีสํานักส่ งเสริ มและพัฒนาเกษตรเขต ๖
จังหวัดเชียงใหม่ ว่าเขตฯให้ความสําคัญกับการประกวดผลงานส่ งเสริ มการเกษตร และการประชาสัมพันธ์โดย
เฉพาะงานเกษตรสัมพันธ์ รวมทั)งการใช้แผนทีในงานส่ งเสริ มการเกษตร ซึ งจะมีการจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที
ต่อไป
๕. นายอําเภอบึงนาราง ขอความร่ วมมือส่ วนราชการร่ วมบริ จาคโลหิ ตและประชาสัมพันธ์ให้
เกษตรกรร่ วมบริ จาคโลหิ ต ในวันที ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ณ. ศาลาประชาคมอําเภอบึงนาราง
๖. นายอําเภอบึงนาราง ขอความร่ วมมือทุกส่ วนราชการและเจ้าหน้าทีช่วยประชาสัมพันธ์การ
เลือกตั)งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในวันที ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๗. นายอําเภอบึงนาราง เน้นการอยูเ่ วรรักษาการณ์สถานทีราชการให้ผมู ้ ีหน้าทีอยูเ่ วรและผูม้ ีหน้าที
ตรวจเวร ได้ปฏิบตั ิหน้าทีโดยเคร่ งครัดเพราะขณะนี)สถานการณ์บา้ นเมืองกําลังอยูใ่ นความไม่สงบ
ทีประชุ ม

รับทราบตามทีประชุมเสนอ

ระเบียบวาระที ๒

เรื องรับรองรายงานการประชุ มครั)งที ๑๑ /๒๕๕๖ เมือวันที ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

ทีประชุ มพิจารณาแล้ ว การรับรองรายงานการประชุม ครั)งที ๑๑/๒๕๕๖ ลงวันที ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยไม่มี
การแก้ไข
ระเบียบวาระที ๓

เรื องสื บเนืองจากการประชุมครั)งทีแล้ว

๑. ตามทีจังหวัดพิจิตร และกรมส่ งเสริ มการเกษตร ได้มอบหมายให้อาํ เภอบึงนาราง ดําเนินการ
ขึ)นทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗(ข้าว, ข้าวโพดเลี)ยงสัตว์และมัน
สําปะหลัง)ตั)งแต่วนั ที ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และกรมส่ งเสริ มการเกษตรได้ทาํ การปิ ดระบบการบันทึกข้อมูล
เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ เมือวันที ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ แล้วนั)น

-๓ อําเภอบึงนาราง ได้ดาํ เนินการขึ)นทะเบียน บันทึกข้อมูลและประชาคมแล้ว จํานวน ๕,๓๑๒
ราย ออกใบรับรองแล้ว ๓,๓๓๙ ราย ยังเหลือทีไม่ได้ออกใบรับรอง จํานวน ๑๗๓ ราย เป็ นเกษตรกรทีปลูกข้าว
ตั)งแต่วนั ที ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ทีกรมส่ งเสริ มการเกษตรแจ้งว่าจะมีการปรับเพิมผลผลิตต่อไร่ และการเรี ยก
ใบรับรองคืนประมาณ ๒๐๐ ราย ซึ งยังไม่สามารถพิมพ์ใบรับรองใหม่ให้เกษตรกรได้
สําหรับการขึ)นทะเบียนมันสําปะหลัง ขึ)นทะเบียนบันทึกข้อมูลและผ่านการประชาคมแล้ว
จํานวน ๑๘๗ ราย
ในส่ วนของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ทีไม่สามารถขึ)นทะเบียนได้ทนั เก็บเกียว
รอบที ๑ ภายในวันที ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีจาํ นวน ๕ ราย พื)นที ๑๙๘ไร่ ซึ งอําเภอได้ทาํ หนังสื อ
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบ โดยผ่านกํานัน, ผูใ้ หญ่บา้ น และรายงานให้จงั หวัดพิจิตรเพือแจ้งกรมส่ งเสริ ม
การเกษตรทราบแล้ว
๒. การเตรี ยมความพร้อมในการดําเนินงานเมือพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิ=ในบําเหน็จ
บํานาญ ตามพระราชบัญญัติบาํ เหน็จบํานาญ พ.ศ.๒๕๔๙ มีผลบังคับใช้ สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ได้
ประสานงานกับสํานักงานคลังจังหวัดพิจิตร เพือทบทวนให้ความรู ้เรื องนี)กบั เจ้าหน้าทีทีอยูใ่ นเกณฑ์ได้รับทราบ
เพือการตัดสิ นใจอีกครั)งหนึง
ทีประชุ ม

รับทราบตามทีประชุมเสนอ

ระเบียบวาระที ๔ เรื อง เพือทราบและพิจารณา
๔. ๑. เรื องเพือทราบ
๔.๑.๑ ความก้าวหน้าการขอปรับเพิมผลผลิตข้าว ตามมติของคระอนุกรรมการกํากับดุแลการ
รับจํานําข้าวระดับจังหวัด ตามทีคระอนุกรรมการ ฯ ระดับจังหวัดพิจิตร ขอปรับเพิมผลผลิตข้าวในใบรับรองผล
การขึ)นทะเบียนผูป้ ลูกข้าวปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ รอบที ๑ ประกอบด้วย
- กลุ่มพันธุ์ขา้ วเจ้าจากผลผลิตเฉลียในใบรับรองเกษตรกรผลผลิตนอกเขตชลประทาน
๕๓๗ กิโลกรัม/ไร่ และผลผลิตในเขตชลประทานเท่ากับ ๕๖๙ กิโลกรัม/ไร่ ขอเพิมผลผลิตใหม่เป็ น ๗๕๐
กิโลกรัม เท่ากันทั)งนอกเขตและในเขตชลประทาน
- พันธุ์ขา้ วหอมจังหวัด จากผลผลิตเฉลียในใบรับรองเกษตรกรเท่ากับ ๕๒๖
กิโลกรัม/ไร่ ขอเพิมผลผลิตเป็ น ๖๕๐ กิโลกรัม/ไร่
ซึ งจังหวัดพิจิตร ได้นาํ เรี ยนให้ทีประชุมทราบว่าคณะอนุกรรมการนโยบายข้าว
แห่งชาติดา้ นการผลิต มีมติ (๑) ไม่เห็นชอบข้อเสนอขอปรับเพิมผลผลิตข้าวตามทีคณะอนุกรรมการฯระดับจังหวัด
พิจิตรเสนอ (๒) เห็นชอบในการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร ภายใต้เงือนไขตามมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที ๒๙
ตุลาคม ๒๕๕๖ แต่ยงั ไม่มีผลในทางปฏิบตั ิเนืองจากยังอยูใ่ นระหว่างนําเสนอคณะอนุ กรรมการนโยบายข้าว

-๔แห่งชาติพิจารณา (๓) เห็นชอบและเสนอแนวทางการปรับปรุ งการจัดทําผลผลิตต่อไร่ แต่ยงั มิได้ดาํ เนินการอย่าง
เป็ นทางการแต่อย่างใด ทั)งนี) มติท) งั หมดยังอยูร่ ะหว่างการนําเสนอคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติพิจารณา
เหตุผลทีคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติดา้ นผลผลิตมีมติน) นั เนื องจาก
พิจารณาเห็นว่าหากจะกําหนดให้เกษตรกรทีจํานําข้าวมาจํานํามีปริ มาณสู งกว่าผลผลิตเฉลียให้ปรับเพิมได้ไม่เกิน
ร้อยละ ๒๐ จะเกิดปั ญหาทําให้เกษตรกรและเจ้าหน้าทีปฏิบตั ิงานเกิดความสับสน หากจะต้องมีการแก้ไข
ใบรับรองเกษตรกรใหม่ สําหรับเกษตรกรทีจํานําข้าวครั)งที ๑ ไปแล้ว จะเรี ยกร้องความเป็ นธรรม รวมทั)งเป็ น
ช่องทางให้โรงสี และเกษตรกรบางราย อาจจะแสวงหาผลประโยชน์จากการจํานําข้าวจากแหล่งอืนมาสวมสิ ทธิ=
ซึ งสํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ได้นาํ เสนอต่อทีประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกํากับดูแลการรับจํานําระดับ
จังหวัดพิจิตรแล้ว ผลเป็ นประการใดจะแจ้งให้อาํ เภอทราบอีกครั)งหนึง
ในการนี)สาํ นักงานเกษตรอําเภอขอให้เจ้าหน้าทีผูร้ ับผิดชอบตําบลได้ช) ีแจงทําความ
เข้าใจกับเกษตรกรทราบด้วย เพราะปั จจุบนั ข่าวสารออกสู่ ประชาชนรวดเร็ ว
๒. การคัดเลือกบุคลากร การประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตามหนังสื อจังหวัดพิจิตร ที พจ ๐๐๐๙/ว ๓๖๑๒๕ ลงวันที ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ ง
จังหวัดแจ้งว่า กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้ให้ความสําคัญกับการดําเนิ นงานคัดเลือกบุคลากร และประกวดเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกรดีเด่น และจังหวัดจะนําผลการคัดเลือกและการประกวดไปใช้ในการประเมินบุคลากรและ
การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ สํานักงานเกษตรอําเภอขอให้เจ้าหน้าที
ผูร้ ับผิดชอบตําบล ได้เตรี ยมการคัดเลือกตามกิจกรรมการประกวดทีกําหนด แล้วนํามาหาลือกันอีกครั)ง เมือ
คัดเลือกแล้วจัดทําเอกสารส่ งจังหวัดต่อไป
๓. การจัดตั)งสํานักส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรเขตที ๗ – ๙ มีผลตั)งแต่วนั ที ๑
มกราคม ๒๕๕๗ เป็ นต้นไป โดยสํานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรเขตที ๙ ตั)งอยูท่ ีจังหวัดพิษณุ โลก
ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุ โลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุ โขทัย จังหวัดตาก
จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทยั ธานี รวม ๙ จังหวัด
รับทราบตามทีประชุมเสนอ
๔.๒ เรืองเพือพิจารณา
๔.๒.๑ การดําเนินงานรับขึ)นทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ปี ๒๕๕๖/
๒๕๕๗ โดยเฉพาะการขึ)นทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกข้าว รอบที ๑ กรมส่ งเสริ มการเกษตรทําการปิ ดระบบไปแล้ว
เมือวันที ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ อําเภอได้ทาํ การประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบแล้วตั)งแต่วนั ที ๒๓ ธันวาคม
๒๕๕๖ ให้สาํ รวจเกษตรกรทียังไม่ได้ข) ึนทะเบียนให้รีบมาดําเนินการขึ)นทะเบียนเพือทําการบันทึกข้อมูลก่อนกรม
ส่ งเสริ มการเกษตรจะปิ ดระบบ ซึ งเมือกรมฯปิ ดระบบแล้ว จะไม่ดาํ เนินการเปิ ดให้บนั ทึกข้อมูลอีก และให้
เจ้าหน้าทีผูร้ ับผิดชอบตําบลเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ทีประชุ ม

-๕สําหรับการขึ)นทะเบียนผูป้ ลูกข้าวปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗(รอบที ๒) สําหรับเกษตรกรทีจะทํา
การเก็บเกียวข้าวตั)งแต่วนั ที ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็ นต้นไปและระบุการเก็บเกียวสิ) นสุ ดวันที ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
สํานักงานกําลังดําเนินการจัดทําประกาศและหนังสื อนัดหมายการขึ)นทะเบียนทีจะดําเนิ นการในเดือน มกราคม
๒๕๕๗ ได้ทาํ การประชาสัมพันธ์ในการประชุมหัวหน้าส่ วนราชการและการประชุมประจําเดือน กํานัน,
ผูใ้ หญ่บา้ น เป็ นการเบื)องต้น เพือประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบ
๔.๒.๒ การสํารวจข้อมูลเกษตรกรทีเก็บเกียวข้าวไม่ทนั ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตามกรอบ
ระยะเวลาการดําเนินงานโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ รอบที ๑ ในพื)นทีหลีกเลียงนํ)าท่วมหริ อน
นํ)าท่วมซํ)าซาก สํานักงานเกษตรอําเภอบึงนาราง ได้ดาํ เนิ นการสํารวจข้อมูลส่ งแล้ว จํานวน ๕ ราย พื)นที ๑๙๘ ไร่
๔.๒.๓ การแปลงนโยบายการดําเนินงานส่ งเสริ มการเกษตรปี ๒๕๕๗ ไปสู่ การปฏิบตั ิ(ตามเอกสาร
ทีแจกให้)ตามประเด็นนโยบายของอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร และแนวทางการดําเนิ นงานของผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดพิจิตร ในเรื องการบริ หารจัดการงานส่ งเสริ มการเกษตรในพื)นที
- การบริ หารจัดการข้อมูล
- การบริ หารจัดการองค์กร
เพือให้เกิดการเปลียนแปลงโดยการ
- พัฒนาเจ้าหน้าทีให้เป็ น Smart Extension Officer
- พัฒนาเกษตรกรให้เป็ น Smart Farmer
- พัฒนาระบบการส่ งเสริ มการเกษตร จากระบบ T & V systen สู่ MRCF system
ในการนี)จงั หวัดจะจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพือจัดทําและนําเสนอเป้ าหมาย “ พื)นที สิ นค้า
และคน “ ในวันที ๙ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร และให้
อําเภอดําเนินการคัดเลือกจุดดําเนินการของเจ้าหน้าทีส่ งเสริ มการเกษตรผูร้ ับผิดชอบตําบลคนละ ๑ จุด เพือ
ดําเนินการและมอบหมายให้คุณพรชัย แก้วเพชร เป็ นผูร้ วบรวมและนําเสนอจังหวัดในวันประชุม
ทีประชุ ม เห็นชอบตามทีประชุมเสนอ
ระเบียบวาระที ๕ เรื อง แผนการปฏิบตั ิงาน / แผนการติดตามประสานงาน ประจําเดือน มกราคม ๒๕๕๗
๕.๑ แผนการปฏิบตั ิงาน
วันที ๘ มกราคม ๒๕๕๗
- ประชุมประจําเดือน สํานักงานเกษตรอําเภอ
วันที ๙ มกราคม ๒๕๕๗
- สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ ณ. ห้องประชุมสํานักงานเกษตร
จังหวัดพิจิตร
วันที ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ - จัดทําประกาศการขึ)นทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวปี ๒๕๕๖/
๒๕๕๗ รอบที ๒ พร้อมจัดทําหนังสื อประชาสัมพันธ์แจ้งให้
เกษตรกรมาขึ)นทะเบียน

-๖/
วันที ๑๓–๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ - จัดส่ งประกาศและหนังสื อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร
จัดเตรี ยมเอกสารในการขึ)นทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกข้าว รอบ
ที ๒ ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗
วันที ๒๐-๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ - ขึ)นทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ รอบที ๒
วันที ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗
- ประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน ณ. ห้องประชุมสํานักงาน
เกษตรจังหวัดพิจิตร
๕.๒ แผนการติดตามนิเทศงาน
- จังหวัดจะติดตามงานอําเภอบึงนาราง ในวันที ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ตั)งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.
เป็ นต้นไป ตามประเด็นการติดตามงานทีแจกให้แล้ว ให้ทุกคนเตรี ยมเอกสารตามประเด็นทีกําหนด
ทีประชุ ม เห็นชอบตามทีประชุมเสนอ
ระเบียบวาระที ๖ เรื องอืน ๆ
- ไม่มี
ทีประชุ ม รับทราบ
เลิกประชุ มเวลา ๑๒.๓๐ น.
(ลงชือ) ศิริวรรณ สี ม่วง ผูจ้ ดรายงานการประชุม
(นางศิริวรรณ สี ม่วง)
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุ รการชํานาญงาน
(ลงชือ) พรรณยงค์ จันทร์ เพ็ง ผูต้ รวจรายงานการประชุ ม
(นายพรรณยงค์ จันทร์ เพ็ง)
ตําแหน่ง เกษตรอําเภอบึงนาราง

สําเนาถูกต้อง
ศิริวรรณ สี ม่วง
(นางศิริวรรณ สี ม่วง)
ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุ รการชํานาญงาน

