(สําเนา)
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที สํานักงานเกษตรอําเภอบึงนาราง
ประจําเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ครั+งที ๒ /๒๕๕๗
เมือวันที ๖ กุมภาพันธ์ 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)
เริมประชุ มเวลา ๑๓.๓๐ น.
เมือทีประชุมพร้อม นายพรรณยงค์ จันทร์ เพ็ง เกษตรอําเภอบึงนาราง ประธานในทีประชุม ได้
กล่าวเปิ ดประชุม และได้ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี+
ระเบียบวาระที ๑ เรื องทีประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ
๑.๑ จากการประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน
๑.๑.๑ แนะนําตัวข้าราชการทีได้รับการแต่งตั+ง/ย้ายมาดํารงตําแหน่งในเขตจังหวัดพิจิตร
- นางศิรินนั ท์ รขติวงศ์ พัฒนาการจังหวัดพิจิตร ย้ายมาจากศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนลําปาง
- นายฤกษ์ชยั ชูชืน ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ปฏิบตั ิการสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัด
พิจิตร ย้ายมาจากแม่ฮ่องสอน

-๒–
- ว่าทีร้อยตรี อิทธิ พล บุบผะศิริ นายอําเภอวังทรายพูน ย้ายมาจากอําเภอเมยวดี
จังหวัดร้อยเอ็ด
- นางสายใจ มีชนะ นายอําเภอโพธิ= ประทับช้าง ย้ายมาจากอําเภอคุเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์
๑.๑.๒ การโยกย้ายข้าราชการ/บรรจุแต่งตั+งผูส้ อบแข่งขันได้
- นายบุญชอบ สากูต เกษตรอําเภอดงเจริ ญ ไปทําหน้าทีผูอ้ าํ นวยการกลุ่มพัฒนา
บุคคลากร สํานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรเขตที ๙ จังหวัดพิษณุ โลก
- นางปวีณา สุ เมธาโชติพงศ์ นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรปฏิบตั ิการ สํานักงาน
เกษตรอําเภอเมืองพิจิตร ย้ายไปอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
- นายประชาเวช เกตุอินทร์ นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรปฏิบตั ิการ สํานักงาน
เกษตรอําเภอสามง่าม ย้ายไปอําเภอวังชิ+น จังวัดแพร่
- นางสาวอารี นาถ กุณที นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตร
จังหวัดพระนครศรี อยุทธยา ย้ายมาปฏิบตั ิราชการทีกลุ่มยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
- นางสาวนริ น ประทุมเนตร เจ้าพนักงานธุ รการปฏิบตั ิงาน สํานักงานเกษตรอําเภอ
โพทะเล จังหวัดพิจิตร (มาบรรจุใหม่)
๑.๑.๓ การชุมนุมประท้วงของชาวนาในเขตจังหวัดพิจิตร รวมทั+งอําเภอบึงนารางด้วย จังหวัด
พิจิตรขอความร่ วมมืออําเภอได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด อําเภอ ได้รายงานความเคลือนไหวให้จงั หวัด
ทราบเพือรายงานกรมส่ งเสริ มการเกษตร แล้วว่าในส่ วนทีเกียวข้องได้พยายามทําความเข้าใจกับเกษตรกรตาม
อํานาจหน้าทีทีมีอยู่
๑.๒ จากการประชุมหัวหน้าส่ วนราชการและประชุมประจําเดือนกํานันผูใ้ หญ่บา้ น
๑.๒.๑ นายอําเภอบึงนาราง กล่าวขอบคุณความร่ วมมือการบริ จาคโลหิ ตของเจ้าหน้าทีและส่ วน
ราชการเมือวันที ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗
๑.๒.๒ อําเภอขอความร่ วมมือส่ วนราชการและกํานันผูใ้ หญ่บา้ น รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนพุทธศาสนิกชน ร่ วมจัดกิจกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริ มพระพุทธสาสนาเนืองในเทศกาลมาฆะบูชา
ประจําปี ๒๕๕๗
๑.๒.๓ การจัดงานธงฟ้ าราคาประหยัด ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์กาํ หนดจัดงาน
จําหน่ายสิ นค้าราคาประหยัด ช่วงวันที ๑๐-๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ สถานทีจะแจ้งให้ทราบอีกครั+ง
๑.๒.๔ อําเภอขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสถานการณ์น+ าํ เนืองจากสถานการณ์น+ าํ ใน
เขือนมีจาํ นวนจํากัด จึงขอความร่ วมมือเกษตรกรได้พิจารณางดการปลูกข้าวนาปรังครั+งที ๒

-๓๑.๒.๕ ขอความร่ วมมือส่ วนราชการทีเกียวข้องติดตามการชุมนุมประท้วงของกลุ่มมวลชน
โดยเฉพาะเรื องเงินค่าข้าว
มติทประชุ
ี
ม

รับทราบตามทีประชุมเสนอ

ระเบียบวาระที ๒

เรื องรับรองรายงานการประชุ มครั+งที ๑๒ /๒๕๕๖ เมือวันที ๘ มกราคม ๒๕๕๗

ทีประชุ มพิจารณาแล้ ว การรับรองรายงานการประชุม ครั+งที ๑๒/๒๕๕๖ ลงวันที ๘ มกราคม ๒๕๕๗โดยไม่มี
การแก้ไข
ระเบียบวาระที ๓

เรื องสื บเนืองจากการประชุมครั+งทีแล้ว

๑. การขึ+นทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ รอบที ๑
ผลการขึ+นทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกข้าว ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ รอบที ๑ มีการขึ+นทะเบียนและผ่าน
การประชาคมทั+งสิ+ น ๓,๕๗๒ ราย พื+นที ๑๐๑,๑๙๑.๕๐ ไร่ ออกใบรับรองแล้ว ๓,๓๓๙ ราย ไม่มีเกษตรกร
ตกค้างเพราะได้ทาํ หนังสื อแจ้งการตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้ทราบแล้ว
สําหรับใบรับรองทีทําการเรี ยกคืนและใบรับรองของเกษตรกรทีปลูกข้าวตั+งแต่วนั ที ๑
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และจะทําการเก็บเกียวตั+งแต่วนั ที ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗เป็ นต้นไป ระบบยังไม่เปิ ดให้พิมพ์
เพราะยังไม่ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่ งชาติ ในเรื องการปรับเพิมผลผลิต ซึ งจะเป็ นช่วงฤดูนา
ปรัง ได้ประสานจังหวัดเพือแจ้งกรมส่ งเสริ มการเกษตรแล้ว และได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้ทราบโดยผ่าน
กํานันผูใ้ หญ่บา้ นแล้ว
๒. การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บา้ น(อกม.)
จากการคัดกรอง อกม. ของจังหวัดพิจิตรทั+งหมด ๘๘๘ คน มี อกม. ทีเป็ น Developing Smart
จํานวน ๒๒๐ คน ไม่ผา่ นคุณสมบัติดา้ นรายได้ จํานวน ๖๐ คน ไม่ผา่ นคุณสมบัติพ+นื ฐาน ๑๘๑ คน และไม่ผา่ น
คุณสมบัติท+ งั ๒ ด้าน ๒๐ คน ส่ วนมากไม่ผา่ นคุณสมบัติขอ้ ๑ (มีความรู ้ในเรื องทีทําการถ่ายทอด/ให้คาํ แนะนํา/
เป็ นเกษตรต้นแบบ) รองลงมาคือข้อ ๔ (มีความรู ้หรื อได้รับการอบรมเกียวกับมาตรฐาน GAP. GMP. เกษตร
อินทรี ย)์
ในส่ วนของอําเภอบึงนาราง มีเกษตรกรทีเกียวข้องอยูจ่ าํ นวน ๓ ราย ไม่ผา่ นด้านรายได้ ๑
ราย ไม่ผา่ นคุณสมบัติพ+นื ฐาน ๓ ราย ในแต่ละตําบลร่ วมกับเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูลดําเนินการตรวจสอบเพือทํา
การแก้ไข
ทีประชุ ม

รับทราบตามทีประชุมเสนอ

-๔ระเบียบวาระที ๔ เรื อง เพือทราบและพิจารณา
๔. ๑. เรื องเพือทราบ
๔.๑.๑ เรื องปรับปรุ งคําสังมอบอํานาจ ตามคําสังกรมส่ งเสริ มการเกษตร ที ๖๖/๒๕๕๗
เรื อง มอบหมายงานให้รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตรปฏิบตั ิหน้าที ลงวันที ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗
- นายนําชัย พรหมมีชยั รองอธิ บดี รับผิดชอบและปฏิบตั ิหน้าทีรองอธิ บดีกรม
ส่ งเสริ มการเกษตรฝ่ ายบริ หาร
- นายไพรัช หวังดี รองอธิ บดี รับผิดชอบและปฏิบตั ิหน้าทีรองอธิ บดีกรมส่ งเสริ ม
การเกษตรฝ่ ายวิชาการ
- นายสุ รพล จารุ พงศ์ รองอธิ บดี รับผิดชอบและปฏิบตั ิหน้าทีรองอธิ บดีกรมส่ งเสริ ม
การเกษตรฝ่ ายส่ งเสริ มและฝึ กอบรม
๔.๑.๒ ตัวชี+วดั ตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ รอบที ๑
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) สํานักงานเกษตรอําเภอสามารถ Down Load นําไปจัดทํากรอบการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการและคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ได้ทีหน้า Web –Side สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
ซึ งรายละเอียดของกรอบการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของสํานักงานเกษตรจังหวัด ประกอบด้วยงานตาม
ภารกิจ งานตามนโยบายกรมส่ งเสริ มการเกษตร งานตามนโยบายรัฐบาลและงานทีได้รับมอบหมาย ขณะนี+กาํ ลัง
อยูร่ ะหว่างการปรับปรุ งตัวชี+วดั บางตัวแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั+ง
๔.๑.๓ รายงานสถานการณ์การระบาดศัตรู พืช
- เพลี+ยกระโดดสี น+ าํ ตาล มีตวั แก่บินมาเล่นไฟตอนกลางคืนแต่ยงั ไม่พบการระบาดให้
แต่ละตําบลพยายามติดตามสถานการณ์อย่างเคร่ งครัด
- เพลี+ยแป้ งมันสําปะหลัง ขณะนี+ไม่พบการระบาด และมันสําปะหลังกําลังดําเนินการ
เก็บเกียวผลผลิต ยังไม่มีการปลูกใหม่
- การระบาดของแมลงบัว ในเขตพื+นทีอําเภอบึงนาราง ไม่มีการระบาด
มติทประชุ
ี
ม รับทราบตามทีประชุมเสนอ
๔.๒ เรืองเพือพิจารณา
๔.๒.๑ การจัดพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร (ทบก.๐๑) จังหวัดได้สงการให้
ั
อาํ เภอจัดทําแผนการ
พิมพ์สมุดเป็ นรายสัปดาห์และได้ดาํ เนินการพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกรเป็ นการเรี ยบร้อยแล้ว จํานวน ๔,๐๗๕
ครัวเรื อน ยังเหลือทีข้อมูลไม่สมบูรณ์ จํานวน ๗๔๕ ครัวเรื อน ได้แจ้งให้เกษตรกรมาทําการปรับปรุ งข้อมูลให้
ครบถ้วน ภายในวันที ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ก็ขอให้เจ้าหน้าทีผูร้ ับผิดชอบตําบลได้เร่ งรัดเกษตรกรด้วย
๔.๒.๒ การจัดสรรโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

-๕ด้วยกรมส่ งเสริ มการเกษตรได้จดั สรรโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และจังหวัดพิจิตรได้ดาํ เนิ นการประชุมเพือพิจารณาจัดสรรโครงการและงบประมาณลง
อําเภอเมือวันประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือนดังนี+
๑. โครงการพัฒนาเป็ นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเชียน
- กิจกรรมหลัก : ส่ งเสริ มการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช (ถัวเขียวผิวมัน)
- เป้ าหมาย : ๑ กลุ่ม ๒๐ ราย พื+นที ๔๐ ไร่
- สถานทีดําเนินการ : ตําบลแหลมรัง
๒. โครงการพัฒนาคุณภาพสิ นค้าเกษตรสู่ มาตรฐาน
๒.๑ กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพสิ นค้าเกษตรสู่ มาตรฐาน (พืชผัก)
- จัดกระบวนการเรี ยนรู ้สาํ หรับเกษตรกร(รายใหม่) ในรู ปแบบกลุ่ม
- เป้ าหมาย : ๑ กลุ่ม ๒๐ ราย
- สถานทีดําเนินการ : หมู่ ๗ ตําบลแหลมรัง
๒.๒ พัฒนากลุ่มผูผ้ ลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
- เป้ าหมาย ๑ กลุ่ม ๒๐ ราย
- สถานทีดําเนินการ หมู่ ๘ ตําบลบึงนาราง (กลุ่มผัก)
๒.๓ ลดความเสี ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรู พืช
- พัฒนาสมาชิกศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน
- เป้ าหมาย : ๑ ศูนย์ ๓๐ ราย
- ทุตาํ บลเข้ารับการอบรมทีศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนตําบลบึงนาราง
- สถานทีดําเนินการ ศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนตําบลบึงนาราง
- สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์การผลิต ขยายให้ศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน
- ประกวดศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน
๓. พัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
- พัฒนาศักยภาพผูน้ าํ กลุ่มส่ งเสริ มอาชีพการเกษตร ๕ ราย
- ส่ งเสริ มและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร(ขั+นบ่มเพาะต้นแบบ) ๑ อําเภอ ๑ กลุ่มยุว
เกษตรกร (ตําบลบางลาย โรงเรี ยนทุ่งพรหมทองราษฎร์ อุทิศ)
๑. อบรมถ่ายทอดความรู ้และฝึ กทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิก ๑๕
ราย
๒. สาธิ ตฝึ กอาชีพการเกษตรและเคหกิจเกษตร ๑ กลุ่ม
- ส่ งเสริ มและพัฒนากลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร

-๖๑. จัดเวทีเชือมโยงเครื อข่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บา้ นระดับอําเภอ จํานวน ๑ครั+ง ๑๐ ราย
- ส่ งเสริ มและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
๑. ประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชนอําเภอทีแต่งตั+งโดยคณะกรรมการส่ งเสริ ม
วิสาหกิจชุมชนขังหวัด จํานวน ๑ ครั+ง
๒. ส่ งเสริ มการแลกเปลียนเรี ยนรู ้กบั แหล่งเรี ยนรู ้วสิ าหกิจชุมชนดีเด่น จํานวน ๑ ครั+ง
๒๐ ราย เป้ าหมาย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักไม้ผลบึงนาราง และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้ นแปรรู ปเกษตร
ท้องถิน ม. ๗ ต.แหลมรัง
- ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื+นฐานระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
๔. การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗
ตามทีสํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ได้กาํ หนดให้มีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นเพือเป็ นการสร้างขวัญและกําลังใจและเป็ นแรงจูงใจให้บุคคลากรผูป้ ฏิบตั ิงาน
ส่ งเสริ มการเกษตรในพื+นที รวมทั+งเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นสามารถเป็ นแบบอย่างให้กบั เกษตรกร
ทัวไป ขอให้พวกเราร่ วมกันพิจารณา
ทีประชุมได้สรุ ปผลการพิจารณาดังนี+
๑. นายพรชัย แก้วเพชร ตําแหน่งนักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรชํานาญการ ประกวด
ผลงานเกษตรตําบลผูม้ ีผลงานดีเด่น
๒. นายถวิล แก้วขาว ตําแหน่งนักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรชํานาญการส่ งกลุ่มยุว
เกษตรกรดีเด่น สมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น ทีปรึ กษายุวเกษตรกรดีเด่น
๓. นายชาณัฐธนพล มณี โชติ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน ส่ งกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน หมู่ ๗ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้ นแปรรู ปเกษตรท้องถิน ม.๗ ต.แหลมรัง เข้าประกวด
ให้ทุกคนรี บจัดทําเอกสารการประกวดผลงานส่ งให้จงั หวัดต่อไป ภายในวันที ๑๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ทีประชุ ม เห็นชอบตามทีประชุมเสนอ
ระเบียบวาระที ๕ เรื อง แผนการปฏิบตั ิงาน / การติดตามนิเทศงาน
๕.๑ แผนปฏิบตั ิงานประจําเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
วันที ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- ประชุมประจําเดือน สํานักงานเกษตรอําเภอ
วันที ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการระดับอําเภอปี ๒๕๕๗ ครั+งที ๑
ทีสํานักงานเกษตรอําเภอตะพานหิ น
วันที ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- อบรมเกษตรกรโครงการส่ งเสริ มการปลูกมะนาวในวงบ่อ
ตามโครงการยุทธศาสตร์ จงั หวัด

-๗วันที ๒๔ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ - อบรมเกษตรกรโครงการส่ งเสริ มการผลิตอ้อยโรงงาน
ตามโครงการยุทธศาสตร์ จงั หวัด
วันที ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- ประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน
๕.๒ แผนการติดตามนิเทศงานประจําเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
จังหวัดจะติดตามงาน สํานักงานเกษตรอําเภอบึงนาราง ในวันที ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตาม
ประเด็นการติดตามงานดังนี+
- การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บา้ น และSmart Farmer
- การจัดเก็บข้อมูลสถาบันเกษตรกร (๓ ก.) กําหนดการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ ข้อมูล
สถาบัน ๓ ก. ให้แล้วเสร็ จภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- การปรับปรุ งข้อมูลและพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร (ทบก.๐๑)
- การแปลงนโยบายและแนวทางการส่ งเสริ มการเกษตรไปสู่ การปฏิบตั ิปี ๒๕๕๗
ให้เจ้าหน้าทีผูเ้ กียวข้องทุกคนได้จดั เตรี ยมเอกสารประกอบการติดตามงานไว้ให้คระติดตามงาน
ได้ทาํ การตรวจสอบด้วย
ทีประชุ ม เห็นชอบตามทีประชุมเสนอ
ระเบียบวาระที ๖ เรื องอืน ๆ
- ไม่มี
ทีประชุ ม รับทราบ
เลิกประชุ มเวลา ๑๒.๑๕ 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)
ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

