(สําเนา)
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที สํานักงานเกษตรอําเภอบึงนาราง
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๕๗
ครั)งที ๓ /๒๕๕๗
เมือวันที ๕ มีนาคม 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. นางขวัญกมล จันทร์ มาทอง นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรชํานาญการ กลุ่มอารักขาพืช สํานักงาน
เกษตรจังหวัดพิจิตร
๓. นายไพศาล อุดอิน นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตร กลุ่มส่ งเสริ มและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตร
จังหวัดพิจิตร
เริมประชุ มเวลา ๑๓.๓๐ น.
เมือทีประชุมพร้อม นายพรรณยงค์ จันทร์ เพ็ง เกษตรอําเภอบึงนาราง ประธานในทีประชุม ได้
กล่าวเปิ ดประชุม และได้ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี)
ระเบียบวาระที ๑ เรื องทีประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ
๑.๑ จากการประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน

-๒๑.๑.๑ การประกวด Web-site ของหน่วยงานภายใต้โครงการคัดเลือกหน่วยงานทีมีผลการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธ์ดีเด่นระดับเขตปี ๒๕๔๗ จังหวัดพิจิตรขอความร่ วมมืออําเภอดําเนินการปรับปรุ ง
web – site ของอําเภอประจําเดือนทุกเดือนและให้มีการประชาสัมพันธ์ของสํานักงานเกษตรอําเภอ
๑.๑.๒ การเตรี ยมการเลือกตั)งสมาชิกวุฒิสภา
ด้วยสมาชิกวุฒิสภาทีมาจากการเลือกตั)งทัวไป เมือวันที ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ จะครบ
วาระในวันที ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ซึ งเป็ นเหตุให้ตอ้ งมีการเลือกตั)งสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอานา
จักรไทย ตามมาตรา ๑๑๘ และคณะกรรมการเลือกตั)งได้กาํ หนดให้มีการเลือกตั)งสมาชิกวุฒิสภาในวันอาทิตย์ ที
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ กําหนดรับสมัคร ระหว่างวันที ๔ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ และกําหนดวันเลือกตั)งก่อนวัน
เลือกตั)ง ณ.ทีเลือกตั)งกลางในเขตเลือกตั)งและทีเลือกตั)งกลางนอกเขตจังหวัดในวันอาทิตย์ที ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗
จึงขอความร่ วมมือเจ้าหน้าทีผูร้ ับผิดชอบตําบลทุกคน ได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรทราบด้วย
ส่ วนการแต่งตั)งกรรมการประจําหน่วยเลือกตั)ง อําเภอได้กาํ หนดให้เจ้าหน้าทีของ
สํานักงานเกษตรอําเภอเป็ นกรรมการประจําหน่วยเลือกตั)งกลางในเขตเลือกตั)ง และกรรมการประจําหน่วยเลือกตั)ง
ซึ งจะมีการอบลมกรรมการประจําหน่วยจะแจ้งให้ทราบอีกครั)ง
๑.๒ จากการประชุมประจําเดือนหัวหน้าส่ วนราชการ และประชุมประจําเดือน กํานัน ,ผูใ้ หญ่บา้ น
๑.๒.๑ แนะนําตัวข้าราชการย้ายมาปฏิบตั ิราชการทีอําเภอบึงนารางจํานวน ๑ ราย คือ
นายบุญเลิศ ศิริษา ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานปกครอง ย้ายมาจากอําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
๑.๒.๒ ทางอําเภอบีนาราง ขอให้ทุกส่ วนราชการ ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากร ใน
หน่วยงานร่ วมบริ จาค โลหิ ต ในวันที ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ณ.ศาลาประชาคมอําเภอบึงนาราง
๑.๒.๓ การจัดงานธงฟ้ าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชนปี ๒๕๕๗ ขอเกษตรการค้า
ภายในกระทรวงพาณิ ชย์ กําหนดจัดในวันที ๑๐-๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ.บริ เวณสนามโรงเรี ยนบ้านห้วยแก้ว หมู่ ๒
ตําบลห้วยแก้ว ให้ส่วนราชการช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื)นทีได้ทราบด้วย
๑.๒.๔ นายอําเภอบึงนารางขอความอนุ เคราะห์ผปู ้ ระชาสัมพันธ์ข่าวสถานการณ์น) าํ
ด้วยสถานการณ์ปัจจุบนั ปริ มาณนํ)าทีในเขือนหลักและสภาพนํ)าในแม่น) าํ สายหลักที
ไหลผ่านจังหวัดพิจิตรทั)งแม่น) าํ น่านและแม่น) าํ ยมมีอยูอ่ ย่างจํากัดประกอบกับนํ)าในเขือนมีอยูอ่ ย่างจํากัดจึงขอ
ความร่ วมมือประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรงดการทํานาปรังครั)งที ๒ เพราะเสี ยงจะเกิดความเสี ยหายจากการขาดนํ)า
๑.๒.๕ ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ของเชิญชวนบริ จาคเงินรวมนํ)าใจ
ช่วยเหลือชาวนาทียังไม่รับเงินค่าจํานําข้าวเปลือก โดยร่ วมบริ จาคหรื อสมทบทุนเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนา
ได้ ๓ รู ปแบบดังนี)
- บริ จาคเงินเข้ากองทุน
- สมทบเข้ากองทุนชนิดคืนต้น ไม่มีผลตอบแทนตั)งแต่ ๑๐๐๐ บาทขึ)นไป

มติทประชุ
ี
ม

-๓- สมทบเข้ากองทุนชนิดคืนต้น และมีผลตอบแทนตั)งแต่ ๑๐๐๐ บาทขึ)นไปอัตรา
ผลตอบแทนร้อยละ ๐.๖๓ ต่อไป
รับทราบตามทีประชุมเสนอ

ระเบียบวาระที ๒ เรื องรับรองรายงานการประชุมครั)งที ๑/๒๕๕๗ ประจําเดือน มกราคม ๒๕๕๗ เมือวันที ๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
มติทประชุ
ี
ม

ให้การรับรองรายงานการประชุม ครั)งที ๑/๒๕๕๗ เมือวันที ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที ๓ เรื องสื บเนืองจากการประชุมครั)งทีแล้ว
๓.๑ การขึ)นทะเบียนเกษตรผูป้ ลูกข้าวปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ กรณี เรี ยกใบรับรองคืนของเกษตรกรผู ้
ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ทีระบุวนั ปลูกตั)งแต่วนั ที ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเก็บเกียวข้าวภายในวันที ๒๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้ดาํ เนิ นการพิมพ์ใบรับรองและแจกจ่ายให้เกษตรกรแล้วเมือวันที ๑๔ – ๑๗ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗ จํานวน ๕๒๐ ราย จํานวน ๘๓๓ แปลง
๓.๒ การขึ)นทะเบียนผูป้ ลูกข้าวโพดเลี)ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ดําเนินการเรี ยบร้อย จํานวน
๒๔๑ ครัวเรื อน ๒๗๑ แปลง
๓.๓ การขึ)นทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกมันสําปะหลัง ๑๘๕ ครัวเรื อน ๒๑๖ แปลง ไม่มีการพิมพ์
ใบรับรอง
๓.๔ การปรับปรุ งข้อมูล และการพิมพ์ขอ้ มูลทะเบียนเกษตร(ทบก.)
ขณะนี) กาํ ลังดําเนินการแจ้งให้เกษตรกรมาทําการปรับปรุ งข้อมูลทะเบียนเกษตร ก็ขอเน้น
และกําชับเจ้าหน้าทีผูร้ ับผิดชอบตําบลทุกคน ได้ติดตามเกษตรกรด้วยตนเองด้วย เพราะได้แจ้งรายชื อให้กาํ นัน
ผูใ้ หญ่บา้ นได้ช่วยอีกทางหนึ งด้วยแล้ว
๓.๕ การดําเนินงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บา้ น (อกม.) เพือพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บา้ นทีเป็ น
Developing Smart Farmer ให้เป็ น Existing Smart Farmer และให้เจ้าหน้าทีผูร้ ับผิดชอบตําบลได้ทาํ การ
ตรวจสอบด้วยว่า อกม. รายนั)น เป็ น อกม.ด้านอะไร
ทีประชุ ม

รับทราบตามทีประชุมเสนอ

ระเบียบวาระที ๔ เรื อง เพือทราบและพิจารณา
๔. ๑. เรื องเพือทราบ

-๔๔.๑.๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ< ฉวยประสาท ขอเชิ ญ
เกษตรกรและผูส้ นใจเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานการผลิตมะปรางเชิงการค้าในวันที ๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
๔.๒ การฝึ กอบรมโครงการส่ งเสริ มอาชี พการเกษตรกรเฉพาะด้าน ปี ๒๕๕๗ หลักสู ตร การผลิต
ขยายแมลงและสารชีวภัณฑ์ ในการป้ องกันกําจัดศัตรู พืชในวันที ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เกษตรกรเป้ าหมาย
๕๐ ราย ทีได้มีการรับสมัครไว้แล้ว ตําบลละ ๑๐ ราย จะทําหนังสื อแจ้งให้เกษตรกรผูเ้ ข้ารับการอบรมทราบอีกครั)ง
เพือแจ้งให้เกษตรกรเดินทางเข้ารับการฝึ กอบลม ทีศูนย์เรี ยนรู ้การเกษตร ตําบลบึงนาราง
๔.๓ การสํารวดข้อมูลข้าววัชพืช และการระบาด
ตามทีสํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ขอความร่ วมมืออําเภอดําเนินการสํารวจข้อมูลการ
ระบาดของข้าววัชพืชในพื)นทีอําเภอบึงนาราง ว่าพบการระบาดทีใด ตําบลใด พื)นทีเท่าไร ตามหนังสื อทีได้แจ้ง
ประสานกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ให้เจ้าหน้าทีตําบลติดตามด้วย จะได้จดั ส่ งจังหวัดตามกําหนด วันที ๗ มีนาคม
๒๕๕๗
๔.๔ การสํารวจข้อมูลแหล่งนํ)าบาดาลทีใช้ในพื)นทีการเกษตร
ตามทีสํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ขอความร่ วมมืออําเภอให้ดาํ เนินการสํารวจข้อมูล
แหล่งนํ)าบาดาลทีใช้ในพื)นทีการเกษตร ซึ งอําเภอได้ทาํ หนังสื อประสานขอความร่ วมมือกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นแล้วก็
ขอให้เจ้าหน้าทีผูร้ ับผิดชอบตําบล ได้ติดตามเพือสรุ ปส่ งจังหวัดภายในวันที ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗
๔.๕ การเตือนการระบาดศัตรู พืชและโรคพืช
ตามทีสํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร แจ้งว่าขณะนี)มีการระบาดของโรคใบจุดสี น) าํ ตาลใน
เขตพื)นทีจังหวัดพิษณุ โลกและจังหวัดนครนายก และมีแนวโน้มทีจะระบาดมากขึ)น ในทุกภาคของประเทศไทย
เนืองจากสภาพอากาศมีความเหมาะสม และเมือลมแรงจะช่วยให้โรคแพร่ กระจายได้เร็ วขึ)น จึงขอให้เจ้าหน้าที
ผูร้ ับผิดชอบตําบลได้ติดตามสถานการณ์
๕.๖ การตรวจสอบข้อมูลแผนทีดาวเทียม ลงข้อมูลบนแผ่น Acetate ให้ตาํ บลทียงั ดําเนินการไม่
แล้วเสร็ จ ให้รีบดําเนินการโดยด่วน ตําบลห้วยแก้ว ตําบลโพธิ< ไทรงาม ตําบลบางลาย ตําบลแหลมรัง
๕.๗ สถานการณ์การระบาดของเพลี)ยกระโดดสี น) าํ ตาล ขณะนี)พบการระบาดตัวแก่ของเพลี)ย
กระโดดสี น) าํ ตาลบินมาเล่นไฟในเวลากลางคืน ก็ขอให้เจ้าหน้าทีติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะมีเกษตรกร
ทีเก็บเกียวข้าว แล้วปลูกใหม่โดยใช้น) าํ จากบ่อบาดาล
๕.๘ สถานการณ์การระบาดของเพลี)ยแป้ งมันสําปะหลัง ขณะนี)ไม่พบการระบาด เพราะ
เกษตรกรกําลังดําเนินการเก็บเกียวผลผลิต และเก็บรวบรวมต้นพันธุ์เพือใช้ในการเพาะปลูกในฤดูต่อไป และปี นี)
อากาศร้อนมากเกรงว่าจะมีการระบาดของเพลี)ยแป้ งมันสําปะหลังในกองท่อนพันธุ์ ทําให้เจ้าหน้าทีติดตามให้
คําแนะนําเกษตรกรอย่างใกล้ชิด
มติทประชุ
ี
ม รับทราบตามทีประชุมเสนอ

-๕๔.๒ เรืองเพือพิจารณา
๔.๒.๑ การดําเนินงานศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ปี ๒๕๕๗
จังหวัดให้อาํ เภอส่ งแผนบูรณาการ ตามแผนพัฒนาการเกษตรประจําตําบลกับท้องถินให้จงั หวัดด่วนภายในวันที
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗
๔.๒.๒ การจัดทําและปรับปรุ งแผนพัฒนาการเกษตรประจําตําบลปี ๒๕๕๗ ถึงปี ๒๕๖๐ ขณะนี)
อยูร่ ะหว่างการจัดทําประชาคมร่ วมกับองค์การบริ หารส่ วนตําบล และจะมีการสรุ ปแผนเพือทําเป็ นข้อบัญญัติของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลประมาณเดือน สิ งหาคม ถึง กันยายน ๒๕๕๗ เพือประกาศใช้ในปี งบประมาณ
๒๕๕๘ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็ นต้นไป
๔.๒.๓ จังหวัดพิจิตร ได้อนุมตั ิโครงการพัฒนาคุณภาพสิ นค้าเกษตรสู่ มาตรฐานความปลอดภัย
ด้านสารเคมีเพือเฉลิมพระเกียรติ<พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน (ศจช.) โดยพิจารณา
ดําเนินการทีศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนตําบลบึงนาราง รายละเอียดการดําเนินงานตามทีคุณขวัญมล จันทร์ มาทอง
มติทประชุ
ี
ม เห็นชอบตามทีประชุมเสนอ
ระเบียบวาระที ๕ เรื อง แผน – ผลการปฏิบตั ิงานส่ งเสริ มการเกษตร
๕.๑ รายงานผลการปฏิบตั ิงานประจําเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
วันที ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- ประชุมประจําเดือน สํานักงานเกษตรอําเภอ
วันที ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการระดับอําเภอปี ๒๕๕๗ ครั)งที ๑/
๒๕๕๗ ณ. สํานักงานเกษตรอําเภอตะพานหิ น
วันที ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- อบรมเกษตรกรโครงการส่ งเสริ มการปลูกมะนาวในวงบ่อ
ซี เมนต์ ตามโครงการยุทธศาสตร์ จงั หวัด
วันที ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- อบรมเกษตรกรโครงการส่ งเสริ มการเกษตรเฉพาะด้านปี
๒๕๕๗ เรื อง การผลิตกล้วยเพือการค้า
วันที ๒๔ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ - อบรมเกษตรกรโครงการส่ งเสริ มการผลิตอ้อยโรงงาน
ตามโครงการยุทธศาสตร์ จงั หวัด ครั)งที ๑
มติทประชุ
ี
ม รับทราบตามทีประชุมเสนอ
๕.๒ แผนการปฏิบตั ิงานส่ งเสริ มการเกษตร ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๕๗
วันที ๓ มีนาคม ๒๕๕๗
- ประชุมหัวหน้าส่ วนราชการ
วันที ๔ มีนาคม ๒๕๕๗
- ประชุมประจําเดือน กํานัน , ผูใ้ หญ่บา้ น
วันที ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗
- เกษตรกรอําเภอโพธิ< ประทับช้าง ศึกษาดูงานศูนย์ขา้ วชุมชน
ตําบลห้วยแก้ว
วันที ๑๘ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ - อบรมเกษตรกรโครงการส่ งเสริ มการผลิตและกระจายอ้อย
พันธุ์ดี ปี ๒๕๕๗ ครั)งที ๒

-๖วันที ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗
- อําเภอเมืองพิจิตร ศึกษาดูงานกลุ่มผัก หมู่ ๘ ตําบลบึงนาราง
วันที ๒๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ - อบรมเกษตรกรโครงการส่ งเสริ มอาชีพการเกษตร
วันที ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗
- อบรมเกษตรกรโครงการศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชชุมชน
(ถัวเขียว) ปี ๒๕๕๗ หมู่ที ๖ ตําบลแหลมรัง
วันที ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗
- จัดเวทีเรี ยนรู ้การผลิตพืชผักปลอดภัย และ GAP โครงการ
พัฒนาคุณภาพสิ นค้าเกษตรสู่ มาตรฐาน (พืชผัก ปี ๒๕๕๗
หมู่ ๗ ตําบลแหลมรัง
วันที ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗
- ประชุมประจําเดือนเกษตรอําเภอ
๕.๓ แผนการติดตามงานประจําเดือน มีนาคม ๒๕๕๗
จังหวัดจะติดตามงานอําเภอบึงนาราง ในวันที ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ แต่สาํ นักงานขอเลือนเป็ น
วันที ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เพราะติดภาระกิจการฝึ กอบรมเกษตรกร โครงการส่ งเสริ มการผลิตและกระจายอ้อย
พันธุ์ดีปี ๒๕๕๗ ครั)งที ๒ ประเด็นการติดตามงานตามทีแจ้งให้ทราบ ดังนี)
๑. การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บา้ นและ Smart Farmer
๒. การปรับปรุ งข้อมูล การพิมพ์สมุด และการแจกสมุดทะเบียนเกษตรกรปี ๒๕๕๗
๓. การดําเนินงานตามนโยบายและแนวทางการส่ งเสริ มการเกษตร (MRCF) ปี ๒๕๕๗
๔. การดําเนินงานศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
ให้เจ้าหน้าทีทุกคนจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการติดตามงานให้คระติดตามงานได้ตรวจสอบด้วย
มติทประชุ
ี
ม เห็นชอบตามทีประชุมเสนอ
ระเบียบวาระที ๖ เรื องอืน ๆ
- ไม่มี
มติทประชุ
ี
ม รับทราบ
เลิกประชุ มเวลา ๑๓.๐๕ น.

สําเนาถูกต้อง
ศิริวรรณ สี ม่วง
(นางศิริวรรณ สี ม่วง)
เจ้าพนักงานธุ รการชํานาญงาน

(ลงชือ) ศิริวรรณ สี ม่วง ผูจ้ ดรายงานการประชุม
(นางศิริวรรณ สี ม่วง)
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุ รการชํานาญงาน
(ลงชือ) พรรณยงค์ จันทร์ เพ็ง ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นายพรรณยงค์ จันทร์ เพ็ง)
ตําแหน่ง เกษตรอําเภอบึงนาราง

