(สําเนา)
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที สํานักงานเกษตรอําเภอบึงนาราง
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๕๗
ครั)งที ๔ /๒๕๕๗
เมือวันที ๔ เมษายน 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 มการเกษตร กลุ่มส่ งเสริ มและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตร
จังหวัดพิจิตร
เริมประชุ มเวลา ๐๙.๐๐ น.
เมือทีประชุมพร้อม นายพรรณยงค์ จันทร์ เพ็ง เกษตรอําเภอบึงนาราง ประธานในทีประชุม ได้
กล่าวเปิ ดประชุม และได้ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี)
ระเบียบวาระที ๑ เรื องทีประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ
๑.๑ จากการประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน
๑. แนะนําข้าราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งทีจังหวัดพิจิตร
- นายธนทัย คํากลาง วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ย้ายมาจากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เพชรบูรณ์
- นายสาธิ ต ปิ นรัตน์ สรรพสามิตพื)นทีพิจิตร ย้ายมาจากสรรพสามิตพื)นทีจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

-๒–
๒. กําหนดการจัดงานรถนํ)าดําหัวผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิจิตร ในวันที ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗
เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็ นต้นไปทีจวนผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิจิตร
๑.๒ จากการประชุมประจําเดือนหัวหน้าส่ วนราชการและประชุมประจําเดือน กํานัน , ผูใ้ หญ่บา้ น
- นายอําเภอบึงนาราง กล่าวขอบคุณส่ วนราชการและเจ้าหน้าทีทีให้ความร่ วมมือในการ
ดําเนินการเลือกตั)งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด เมือวันที ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗
- อําเภอบึงนาราง ขอความร่ วมมือหัวหน้าส่ วนราชการ และข้าราชการในสังกัด ร่ วมบริ จาค
โลหิ ต ประจําเดือน เมษายน ๒๕๕๗ ในวันที ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ. ศาลาประชาคมอําเภอบึงนาราง
- การอยูเ่ วรสงกรานต์ประจําปี ๒๕๕๗ อําเภอบึงนารางขอความร่ วมมือหัวหน้าส่ วนราชการที
ได้รับการแต่งตั)ง ตรวจเยียม จุดตรวจ ของอําเภอทีได้จดั ตั)งเพืออํานวยความสะดวกแก่ผสู ้ ัญจร ร่ วมกับสถานีตาํ รวจ
และ อพปร ทุกตําบล
มติทประชุ
ี
ม รับทราบตามทีประชุมเสนอ
ระเบียบวาระที ๒ เรื องรับรองรายงานการประชุมครั)งที ๓/๒๕๕๗ ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ เมือวันที ๕
มีนาคม ๒๕๕๗
มติทประชุ
ี
ม

ให้การรับรองรายงานการประชุม ครั)งที ๓/๒๕๕๗ เมือวันที ๕ มีนาคม ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที ๓ เรื องสื บเนืองจากการประชุมครั)งทีแล้ว
๓.๑ สรุ ปผลการดําเนิ นการปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรรายแปลง ของสํานักงานเกษตรจังหวัด
พิจิตร ตัดยอดข้อมูลเมือวันที ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ อําเภอบึงนาราง
- เป้ าหมาย
๕,๐๖๓
ราย
- จัดเก็บ
๕,๓๒๔ ราย
- ยืนยันข้อมูล
๔,๘๔๐ ราย
- ปรับเป้ าหมายใหม่เป็ น ๔,๘๒๒ ราย
ให้ทุกตําบลดําเนินการแจ้งเกษตรกรมายืนยันข้อมูล ในระบบโดยให้เจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล
ทําการพิมพ์มีรายชือเกษตรกรทีข้อมูลไม่สมบูรณ์ให้เจ้าหน้าทีผูร้ ับผิดชอบตําบล ได้ประสานแจ้งกับผูน้ าํ หมู่บา้ น
เพือแจ้งเกษตรกรทราบ และนําพาเกษตรกรจะแจ้งยกเลิกความเป็ นเกษตรกรให้แจ้งอําเภอทราบเพือแจ้งจังหวัด
และกรมส่ งเสริ มการเกษตร
ในส่ วนของสมุดทะเบียนเกษตรกรทีพิมพ์แล้ว ให้เจ้าหน้าทีรี บดําเนินการแจกให้เกษตรกร
ให้เรี ยบร้อย
ทีประชุ ม

รับทราบตามทีประชุมเสนอ

-๓ระเบียบวาระที ๔ เรื อง เพือทราบและพิจารณา
๔. ๑. เรื องเพือทราบ
๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ อําเภอบึงนารางได้ดาํ เนินการฝึ กอบรมเกษตรกรไปแล้ว
ในช่วงเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ จํานวน ๓ โครงการ ได้ส่งเบิกกับสํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรเสร็ จสิ) นแล้ว
๒. การบันทึกข้อมูลในระบบ กสก. ทีดําเนินการให้รีบบันทึกข้อมูลในระบบให้เสร็ จสิ) น
๓. รายงานความก้าวหน้าในการจัดการความรู ้ในองค์กร (KM) ของสํานักงานเกษตรจังหวัด
ในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ ดังนี)
๓.๑ จัดการวิเคราะห์และจัดทําแผนการจัดการความรู ้เพือใช้เป็ นกรอบในการดําเนิ นงาน
ของคณะทํางานจัดการความรู ้(KM) จํานวน ๒ แผน ตามทีกรมส่ งเสริ มการเกษตรกําหนด
๓.๒ ประชุมคณะทํางานจัดการความรู ้ในวันที ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ. ห้องประชุม
สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
๓.๓ คณะทํางานได้ดาํ เนินการจัดการความรู ้ท) งั ๒ แผนคือ
- การถอดองค์ความรู ้ (KM) จากผูท้ ีมีกาํ หนดเกษียณอายุราชการอีก ๕ ปี ข้างหน้า
เพือเก็บหรื อรักษาองค์ความรู ้ทีเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน จากผูท้ ีกําหนดเกษียณอายุราชการสําหรับเป็ น
ข้อมูลให้เจ้าหน้าทีใช้ประโยชน์ในการทํางานประกอบด้วย ๓ ประเด็นคือ
๑. การทํางานร่ วมกับเกษตรกร
๒. การจัดการข้อมูลสารสนเทศ
๓. การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร
สําหรับอําเภอบึงนาราง มีผเู ้ กียวข้องทีจะเกษียณอายุราชการในอีก ๕ ปี ข้างหน้า
คือ เกษตรอําเภอ และ ธุ รการ
- การนํา MRCF ไปขับเคลือนในภารกิจของหน่วยงานเพือถอดองค์ความรู ้ในการ
นํา MRCF งานส่ งเสริ มการเกษตรในพื)นทีจังหวัด กําหนดให้อาํ เภอเป็ นผูด้ าํ เนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
กระบวนการ วิธีการทีเหมาะสม เจ้าหน้าที ๑ คนต่อ ๓ องค์ความรู ้
๑. กําหนดพื)นที คน สิ นค้า
๒. การบูรณาการในพื)นที
๓. การนํา MRCF มาใช้จดั การงานในพื)นที
จังหวัดฯ ขอให้อาํ เภอเร่ งรัดเจ้าหน้าทีผูร้ ับผิดชอบตําบลได้เร่ งรัดดําเนิ นการตาม
แผนทีกําหนด
๔. สถานการณ์ภยั แล้ง ปี ๒๕๕๗
ให้เจ้าหน้าทีผูร้ ับผิดชอบตําบลทุกคนได้ติดตามสถานการณ์ภยั แล้งอย่างใกล้ชิด
และร่ วมงานให้อาํ เภอทราบเพือรายงานจังหวัดต่อไป

-๔๕. การประกวดวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดพิจิตร มีท) งั หมด ๖ กลุ่ม อําเภอบึงนาราง ส่ ง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บา้ นแปรรู ปเกษตรท้องถิน ม. ๗ ต.แหลมรัง เข้าประกวด ให้เจ้าหน้าทีผูร้ ับผิดชอบ
ตําบลจัดเตรี ยมข้อมูล เพิมเติมให้พร้อมเพือรับการตรวจ
๖. การจัดอบรมและศึกษาดูงาน โครงการส่ งเสริ มมาตรฐานการแปรรู ปสิ นค้าเกษตร
เข้าสู่ ระบบ GMP ระหว่างวันที ๒๑ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ อําเภอบึงนารางเป้ าหมาย ๑ กลุ่ม สมาชิก ๑๐ ราย
ศึกษาดูงาน ๑ กลุ่ม สมาชิก ๕ ราย เจ้าหน้าที ๑ คน รวม ๖ คน
๗. สถานการณ์การระบาดศัตรู พืช
ให้เจ้าหน้าทีผูร้ ับผิดชอบตําบล ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ถึงแม้วา่ จะไม่มี
ข้อมูลการระบาด แต่จากสภาพอากาศร้อน จะทําให้เพลี)ยกระโดดสี น) าํ ตาล ปรับตัวเพือทําการขยายพันธุ์ได้เร็ วขึ)น
ส่ วนเพลี)ยแป้ งมันสําปะหลังให้แจ้งเกษตรกรทีเก็บต้นพันธุ์ไว้เพือปลูก ให้สังเกต
การระบาดของเพลี)ยแป้ งมันสําปะหลังในกองต้นพันธุ์ ถ้ามีให้รีบป้ องกันกําจัดจะง่ายกว่าการกําจัดในแปลงปลูก
มติทประชุ
ี
ม รับทราบตามทีประชุมเสนอ
๔.๒ เรืองเพือพิจารณา
๑. จากการติดตามงาน ตามระบบส่ งเสริ มการเกษตรมิติใหม่ MRCF ช่วงเดือน มีนาคม ๒๕๕๗
จังหวัดแจ้งว่า พบปั ญหาอุปสรรค ของเจ้าหน้าทีบนอําเภอสรุ ปประเด็นได้ดงั นี)
๑.๑ การกําหนดพื)นที คน สิ นค้า ของเจ้าหน้าทีส่ งเสริ มการเกษตร ยังไม่เป็ นไปตามแนวทางการ
นํา MRCF มาใช้คือ ส่ วนใหญ่ไม่ได้ใช้ขอ้ มูลในการกําหนด
๑.๒ ข้อมูลทีนํามาใช้กาํ หนด พื)นที คน สิ นค้า ไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะฐานข้อมูล
ทีกําหนดไว้ ๙ ฐานข้อมูล ไม่ได้ถูกนํามาใช้ในการวิเคราะห์เพือกําหนดพื)นที คน สิ นค้า
๑.๓ ข้อมูลทีนํามาสนับสนุนการตัดสิ นใจ ไม่สอดคล้องและสัมพันธ์กนั รวมทั)งจํานวน
ฐานข้อมูลทีใช้ในการกําหนด มีนอ้ ย จนไม่สามารถอธิ บายรายละเอียดและความเป็ นเหตุ, ผลได้
๑.๔ ไม่ได้ใช้ขอ้ มูลในการกําหนด แต่ใช้ประสบการณ์และความสัมพันธ์กบั เกษตรกรในพื)นที
เป็ นตัวกําหนด
สรุ ป ให้ใช้ขอ้ มูลตามแนวทางของจังหวัดประกอบการดําเนินการ รายละเอียดตามเอกสารที
แจกให้
มติทประชุ
ี
ม เห็นชอบตามทีประชุมเสนอ
ระเบียบวาระที ๕ เรื อง แผน – ผลการปฏิบตั ิงานส่ งเสริ มการเกษตร
๕.๑ รายงานผลการปฏิบตั ิงานประจําเดือน มีนาคม ๒๕๕๗
วันที ๓ มีนาคม ๒๕๕๗
- ประชุมประจําเดือน หัวหน้าส่ วนราชการ
วันที ๔ มีนาคม ๒๕๕๗
- ประชุมประจําเดือน กํานัน , ผูใ้ หญ่บา้ น
วันที ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗
- เกษตรกรอําเภอโพธิ< ประทับช้าง ศึกษาดูงานศูนย์ขา้ วชุมชน

วันที ๑๘ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗
วันที ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗
วันที ๒๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗
วันที ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗

วันที ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

-๕ตําบลห้วยแก้ว
- อบรมเกษตรกรโครงการส่ งเสริ มการผลิตและกระจายอ้อย
พันธุ์ดีปี ๒๕๕๗ ครั)งที ๒
- อําเภอเมืองพิจิตร ศึกษาดุงานกลุ่มผัก หมู่ ๘ ต.บึงนาราง
- อบรมเกษตรกรโครงการฝึ กอาชีพเฉพาะด้าน ณ. ศูนย์
เรี ยนรู ้การเกษตรตําบลบึงนาราง
- จัดเวทีเรี ยนรู ้การผลิตพืชผักปลอดภัยและ GAP โครงการ
พัฒนาคุณภาพสิ นค้าเกษตรสู มาตรฐาน(พืชผัก) ปี ๒๕๕๗
หมู่ ๗ ต.แหลมรัง
- ประชุมประจําเดือนเกษตรอําเภอ

มติทประชุ
ี
ม รับทราบตามทีประชุมเสนอ
๕.๒ แผนการปฏิบตั ิงานส่ งเสริ มการเกษตร ประจําเดือน เมษายน ๒๕๕๗
วันที ๓ เมษายน ๒๕๕๗
- อบรมเกษตรกรโครงการศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน
(ปกติ) ครั)งที ๑
วันที ๔ เมษายน ๒๕๕๗
- ประชุมประจําเดือนสํานักงานเกษตรอําเภอ (DM)
- อําเภอตะพานหิ นศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักไม้
ผลบึงนาราง หมู่ ๘ ต.บึงนาราง
วันที ๙ เมษายน ๒๕๕๗
- อบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชชุมชน
(ถัวเขียว) หมู่ ๖ ต.แหลมรัง
วันที ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗
- อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสิ นค้าเกษตร
สู่ มาตรฐาน หมู่ ๗ ต. แหลมรัง
วันที ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗
- อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสิ นค้าเกษตรสู่
มาตรฐาน(พืชผัก) ปี ๒๕๕๗ถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึ ก
ปฏิบตั ิเรื องควบคุมภายใน หมู่ ๘ ตําบลบึงนาราง
วันที ๒๒ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ - อบรมเกษตรกรโครงการส่ งเสริ มการผลิตและกระจายอ้อย
พันธ์ดี ปี ๒๕๕๗(ติดตามผลการดําเนินงาน)
วันที ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗
- อบรมเกษตรกรโครงการศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ (ครั)งที ๑)
วันที ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗
- ประชุมประจําเดือนเกษตรอําเภอ
มติทประชุ
ี
ม รับทราบตามทีประชุมเสนอ

-๖๕.๓ แผนการติดตามงานประจําเดือน เมษายน ๒๕๕๗
จังหวัดจะติดตามงานประจําเดือน เมษายน ๒๕๕๗ ในวันที ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ โดยกลุ่ม
ส่ งเสริ มและพัฒนาการผลิตตามประเด็น ดังนี)
๑. การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บา้ นและ Smart Farmer
๒. การปรับปรุ งข้อมูล และการพิมพ์ขอ้ มูลสมุดทะเบียนเกษตรกร
๓. การดําเนิ นงานโครงการส่ งเสริ มการเกษตรมิติใหม่ MRCF
๔. การดําเนิ นการจัดการความรู ้ (KM) ปี ๒๕๕๗
มติทประชุ
ี
ม เห็นชอบตามทีประชุมเสนอ
ระเบียบวาระที ๖ เรื องอืน ๆ
- ไม่มี
มติทประชุ
ี
ม รับทราบ
เลิกประชุ มเวลา ๑๒.๓๐ 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

