(สําเนา)
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที สํานักงานเกษตรอําเภอบึงนาราง
ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗
ครั*งที ๗ /๒๕๕๗
เมือวันที ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอบึงนาราง
--------------------------------------------------------ผู้มาประชุ ม
๑. นายพรรณยงค์ จันทร์ เพ็ง
เกษตรอําเภอบึงนาราง
ประธาน
๒. นายถวิล
แก้วขาว
นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรชํานาญการ
๓. นายชาณัฐธนพล มณี โชติ
เจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน
๔. นายขจรศักดิ= คัญทับ
นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตร
๕. นางศิริวรรณ สี ม่วง
เจ้าพนักงานธุ รการชํานาญงาน
เลขานุการ
๖. นายสิ ทธิ นนั ท์ บุญมี
เจ้าพนักงานธุ รการ
๗. นางสาวเจนจิรา เทียงทิศ
พนักงานทําความสะอาด
ผู้ไม่ มาประชุ ม
๑. นายพรชัย แก้วเพชร นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรชํานาญการ
ติดราชการ
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
๑. นายพยุงศักดิ= สิ ทธิลภ นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร (ผู ้
ประสานงานสํานักงานเกษตรอําเภอบึงนาราง)
๓. นายเสกสรรค์ อุดมการเกษตร เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบตั ิงาน กลุ่มส่ งเสริ มและพัฒนาการผลิต
สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
เริมประชุ มเวลา ๐๙.๐๐ น.
เมือทีประชุมพร้อม นายพรรณยงค์ จันทร์ เพ็ง ตําแหน่งเกษตรอําเภอบึงนาราง ประธานในที
ประชุม ได้กล่าวเปิ ดประชุม และได้ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี*
ระเบียบวาระที ๑ เรื องทีประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ
๑.๑ การเข้าร่ วมงานจัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู ้ตามระบบส่ งเสริ มการเกษตรมิติใหม่ (MRCF) งานพบ
สื อ พบเพือน “ Meet thepress and Fricnd ” และการจัดพิธีเปิ ดอาคารทีทําการสํานักส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตร
เขตฯ จังหวัดพิษณุ โลก เมือวันที ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เกษตรอําเภอเข้าร่ วมงานดังกล่าวพร้อมด้วยเกษตรกรที
ได้รับเชิ ญ จํานวน ๕ ราย
- พิธีเปิ ดงานและเปิ ดอาคารสํานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรเขต ๙ โดย นายโอฬาร
พิพฒั ษ์ อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร

-๒๑.๒ นายอําเภอบึงนาราง กล่าวขอบคุณทุกส่ วนราชการสําหรับความร่ วมมือในการจัดงาน
ปรองดอง สมานฉันฑ์ คืนความสุ ขให้ประชาชน เมือวันที ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
๑.๓ การดําเนิ นงานโครงการบําบัดทุกข์ บํารุ งสุ ข สร้างพิจิตรเมืองยิม* ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗ ของ
อําเภอบึงนาราง ในวันที ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ.สนามโรงเรี ยนบ้านโปร่ งวัวแดง หมู่ที ๔ ตําบลแหลมรัง
เชิญทุกส่ วนราชการร่ วมดําเนินการ
๑.๔ กําหนดการรับบริ จาคโลหิ ต วันพฤหัสบดีที ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ.ศาลาประชาคมอําเภอ
บึงนาราง เชิ ญข้าราชการทุกส่ วนราชการและผูส้ นใจร่ วมบริ จาค
๑.๕ แนวทางการดําเนิ นงานตามภารกิจการปกป้ องสถาบันสําคัญของชาติตามภารกิจเร่ งด่วน ที
เกียวข้องกับนโยบายของ คสช. ตั*งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๕๗ ดังนี*
๑. ให้มีการจัดโต๊ะหมู่บูชาพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชิ นีนาถ จัดพานพุม่ หรื อดอกไม้ต* งั บนโต๊ะหมู่ และกรวยดอกไม้ธูป เทียน แพ พร้อมประดับธง
ชาติ ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ
๒. ให้มีการจัดแสดงนิทรรศการเกียวกับพระราชกรณี ยกิจฯ โครงการอันเนื องมาจาก
พระราชดําริ เพือระลึกถึงพระราชกรณี ยกิจ
๓. ประชาสัมพันธุ์ให้มีการประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติทีบริ เวณหน้าบ้าน
ทุกหลังคาเรื อน
มติทประชุ
ี
ม

รับทราบตามทีประชุมเสนอ

ระเบียบวาระที ๒ เรื องรับรองรายงานการประชุมครั*งที ๖/๒๕๕๗ ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ เมือวันที ๖
มิถุนายน ๒๕๕๗
มติทประชุ
ี
ม

ให้การรับรองรายงานการประชุม ครั*งที ๖/๒๕๕๗ เมือวันที ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที ๓ เรื องสื บเนืองจากการประชุมครั*งทีแล้ว
๓.๑ การดําเนินงานพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร (ทบก.๐๑)ตามทีกรมส่ งเสริ มการเกษตร ได้เปิ ด
ระบบให้อาํ เภอดําเนินการยกเลิกข้อมูลเกษตรกร แก้ไขข้อมูลเกษตรกร หลายรายการเพือเตรี ยมความพร้อมในการ
ดําเนินการขึ*นทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๗/๕๘ อําเภอได้ยนื ยันข้อมูลทะเบียนเกษตรกรทีได้
ดําเนินการพิมพ์สมุดทะเบียนแล้ว จํานวน ๔,๘๕๔ ครัวเรื อน และมอบให้เจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูลได้ทาํ การพิมพ์
จํานวนครัวเรื อน เกษตรกรทีขึ*นทะเบียนแยกเป็ นรายครัวเรื อน รายหมู่บา้ น ให้เจ้าหน้าทีผูร้ ับผิดชอบตําบลได้
ดําเนินการจัดแฟ้ มของแต่ละตําบลไว้สาํ หรับการตรวจสอบด้วย
ทีประชุ ม
รับทราบตามทีประชุมเสนอ
ระเบียบวาระที ๔ เรื อง เพือทราบและพิจารณา
ประธานฯ ๔. ๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เชิ ญธุ รการสรุ ปผลการเบิกจ่าย

-๓เจ้ าหน้ าทีธุรการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ขณะนี*ผลการเบิกจ่ายได้ดาํ เนินการไปแล้วประมาณ ๙๐ % ยังเหลือ
เฉพาะกิจกรรมทียังดําเนินการไม่เสร็ จสิ* นตามเงือนไข โดยเฉพาะโครงการศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชชุมชน (ถัวเขียว)
กิจกรรมการจ้างเหมาทําความสะอาดเมล็ดพันธุ์ วงเงิน ๔,๐๐๐ บาท ซึ งขณะนี*กรมยังไม่ได้จดั ส่ งเมล็ดพันธุ์และ
เป็ นการกําหนดการปลูกช่วงปลายฤดูฝนประมาณเดือน สิ งหาคม และจะมีการเก็บเกียวช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗
จะไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณจํานวนดังกล่าวได้ จะให้อาํ เภอดําเนินการอย่างไร ฝากผูต้ ิดตามระดับจังหวัด
หารื อการเงินของจังหวัดแล้วแจ้งอําเภอเพือถือปฏิบตั ิดว้ ย สําหรับกิจกรรมอืน ๆน่าจะดําเนินการได้เสร็ จและตั*ง
เบิกได้ภายในเดือน สิ งหาคม ๒๕๕๗
๔.๒ สรุ ปการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ เรื อง การจัดการความรู ้ในงานส่ งเสริ มการเกษตร (MRCF) จังหวัด
พิจิตรในวันที ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ. ห้องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
สาระสําคัญ ดังนี*
๑. การจัดการความรู ้เป็ นส่ วนหนึงของคํารับรองปฏิบตั ิราชการของกรมส่ งเสริ มการเกษตร ซึ ง
สํานักงานเกษตรจังหวัดต้องดําเนินการตามคํารับรองปฏิบตั ิราชการ และจังหวัดฯ ได้มอบหมายให้สาํ นักงาน
เกษตรอําเภอดําเนินการจัดการความรู ้ในการประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอประจําเดือน (DM)
๒. การจัดการความรู ้เป็ นประเด็นหนึงในการติดตามนิ เทศงาน ของสํานักงานเกษตรจังหวัด
๓. คณะทํางานการจัดการความรู ้ของสํานักงานเกษตรจังหวัดฯ จะประกอบด้วยมีผแู ้ ทนจากกลุ่มฝ่ าย
ละผูแ้ ทนจากทุกอําเภอ ซึ งจะเป็ นตัวจักรสําคัญในการขับเคลือนงาน การจัดการความรู ้ในสํานักงานเกษตรอําเภอ
และในพื*นทีด้วย
๑. การดําเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู ้
๑.๑ การจัดการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ระดับเจ้าหน้าที ใช้เวทีตามระบบส่ งเสริ มการเกษตร
DM,PM,DW และ PW
๑.๒ การบริ หารคลังความรู ้ พัฒนาคณะทํางานให้มีความสามารถในการบันทึก การถอดองค์
ความรู ้ การเขียน และการเผยแพร่ ความรู ้โดยผ่านสื อต่างๆ ตามศักยภาพของแต่ละอําเภอและพื*นที เช่น เว็ปไซต์
๑.๓ สร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ของคนในองค์กรให้เกิดการเรี ยนรู ้และเข้าถึงองค์ความรู ้ต่าง ๆ
เพือพัฒนาเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ (Learning Organization)
ประเด็นการจัดการความรู ้ ทีดําเนินการในปี ๒๕๕๗ จํานวน ๒ แผน ดังนี*
แผนที ๑ การถอดองค์ความรู ้จากผูท้ ีจะเกษียณอายุในอีก ๕ ปี ข้างหน้า/ผูท้ รงความรู ้ มีเป้ าหมาย
เพือเก็บหรื อรักษาองค์ความรู ้ทีเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน ประกอบด้วยองค์ความรู ้ทีจําเป็ น คือ
๑. การทํางานร่ วมกับเกษตรกร
๒. การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
๓. การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร
แผนที ๒ การนํา MRCF ไปขับเคลือนงานในภารกิจของหน่วยงาน
๑. การคัดเลือกพื*นที คน สิ นค้า และแนวทางการพัฒนา
๒. การบูรณาการงานในพื*นที

-๔๓. การจัดการงานในพื*นที
กิจกรรมทีดําเนิ นการในปี ๒๕๕๗
เพือให้การดําเนิ นการเป็ นไปตามทีได้กาํ หนดแนวทางการดําเนินงานการจัดการความรู ้ทีได้
กําหนดไว้ จึงกําหนดให้มีกิจกรรม ดังนี*
๑. แต่งตั*งคณะทํางานการจัดการความรู ้ ของสํานักงานเกษตรจังหวัดฯ ประกอบด้วย
คณะทํางานที ๑ คณะทํางานอํานวยการCEO (Chief Executive Officer : CEO) ประกอบด้วย
๑. เกษตรจังหวัดพิจิตร
ประธานคณะทํางาน
๒. หัวหน้ากลุ่มส่ งเสริ มและพัฒนาการผลิต
คณะทํางาน
๓. หัวหน้ากลุ่มส่ งเสริ มและพัฒนาเกษตรกร
คณะทํางาน
๔. หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
คณะทํางาน
๕. เกษตรอําเภอทุกอําเภอ
คณะทํางาน
๖. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ
คณะทํางานและเลขานุการ
ทําหน้ าที บริ หาร อํานวยการ ติดตาม กํากับดูแล และสนับสนุนให้มีการจัดการความรู ้ในงาน
ส่ งเสริ มการเกษตร
คณะทํางานที ๒ คระทํางานการจัดการความรู ้ (Chief Knowledge Officer : CKO)
ประกอบด้วย
๑. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ
ประธานคณะทํางาน
๒. นายสุ ทธิ= สกุลวิวรรธน์ นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรชํานาญการ คณะทํางาน
๓. นางพรทิพา ด่านอรุ ณ นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรชํานาญการ คณะทํางาน
๔. นางสาวนํ*าทิพย์ วงเงิน นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรชํานาญการ คณะทํางาน
๕. นางสาวอรชา วงศาโรจน์ นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรชํานาญการ คณะทํางาน
๖. นางขวัญกมล จันทร์ มาทอง นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรชํานาญการ คณะทํางาน
๗. นายไพศาล อุดอิน
นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรชํานาญการ คณะทํางาน
๘. นางสุ ชาวดี รัตนเศรณี
เจ้าพนักงานธุ รการอาวุโส
คณะทํางาน
๙. นางสุ ภาพร ไตรรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชาํ นาญงาน คณะทํางาน
๑๐. นางวันทนีย ์ บุญจันทร์ นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรชํานาญการ คณะทํางาน
๑๑. นางสุ นิตย์ ก้านจันทร์ นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรชํานาญการ คณะทํางาน
๑๒. นายวิรัตน์ แป้ นถนอม นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรปฏิบตั ิการ คณะทํางาน
๑๓. น.ส.สุ รินทร์ อิมนรัญ นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรชํานาญการ คณะทํางาน
๑๔. นายวันชัย ลี*เกษมพันธุ์ นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรชํานาญการ คณะทํางาน
๑๕. นายพรชัย แก้วเพชร
นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรชํานาญการ คณะทํางาน
๑๖. นางสาวพรวิภา รักษธรรม นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรปฏิบตั ิการ คณะทํางาน
๑๗. นางสาวอัญชลี ลมูลภักตร์ นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรปฏิบตั ิการ คณะทํางาน

-๕๑๘. น.ส.วีรนุช ครุ ฑอินทร์ นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรชํานาญการ
๑๙. น.ส.อัญชลี เดชมา
นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรปฏิบตั ิการ
๒๐. นายศราวุธ จันทรมณี นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรปฏิบตั ิการ
๒๑. น.ส.ปวริ ศา นาคเพ็ง
นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรปฏิบตั ิการ
๒๒. น.ส.อารี นาถ กุณที
นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรชํานาญการ

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

และเลขานุการ
ทําหน้ าที
๑. ดําเนินการจัดการความรู ้ของสํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ตลอดจนสร้างความรู ้
ความเข้าใจ สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการปฏิบตั ิในระดับหน่วยงาน
๒. ศึกษาวิเคราะห์และกําหนดเป้ าหมาย/ประเด็นหลักในการจัดการความรู ้
๓. จัดทําแผนการจัดการความรู ้(KM Action Plan) ระดับหน่วยงาน
๔. ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําในการใช้เครื องมือการจัดการความรู ้เพือทํางานส่ งเสริ ม
การเกษตรแก่เจ้าหน้าทีส่ งเสริ มการเกษตรระดับอําเภอ พร้อมทั*งกํากับดูแลให้อาํ เภอขับเคลือนการดําเนิ นงานตาม
นโยบาย กรมส่ งเสริ มการเกษตร (MRCF) ปี งบประมาณ ๒๕๕๗ อย่างน้อยอําเภอละ ๑ จุด
๕. ประสานงานเชื อมโยงเพือให้เกิดการปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู ้โดย
ใช้เวทีส่งเสริ มการเกษตร ทั*งนี*ให้มีการบันทึก/รายงานสรุ ปผลเพือเป็ นหลักฐานการปฏิบตั ิงาน
๖. ติดตามควบคุมการปฏิบตั ิในการใช้การจัดการความรู ้ เพือทํางานส่ งเสริ มการเกษตร
ตามเป้ าหมายและความรู ้ทีหน่วยงานต้องการให้เกิดขึ*น
๗. รายงานความก้าวหน้าการจัดการความรู ้ตามรอบการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
ตลอดจนจัดทํารายงานสรุ ปผลสําเร็ จของการจัดการความรู ้ในการงานส่ งเสริ มการเกษตร เมือเสร็ จสิ* นปี งบประมาณ
ส่ งให้สาํ นักส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรเขต และกรมส่ งเสริ มการเกษตรทราบ
๒. ทบทวน แนวคิด กระบวนการ และเป้ าหมายจัดการความรู ้ ให้คระทํางานและเจ้าหน้าทีทุก
คนได้รับทราบโดยใช้เวทีตามระบบส่ งเสริ มการเกษตร
กระบวนการจัดการความรู ้ใช้ Modet ปลาทู คือการกําหนดเป้ าหมาย (KV : Knowledge
Vision) การจัดการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ (KS : Knowledge Sharing) และการจัดทําคลังความรู ้ (KA : Knowledge
Asset) โดยยึด ๗ ขั*นตอนตามทีกําหนดไว้ คือ
๑. บ่งชี*ความรู ้
๒. สร้างและแสวงหาความรู ้ ทั*งทีเป็ น EK และ TK
- การถอดบทเรี ยนจากเรื องเล่า (Story Telling)
- การถอดบทเรี ยนจากผูป้ ระสบผลสําเร็ จ หรื อทีเรี ยกว่า (Best Practices)
- ถอดบทเรี ยนจากชุมชนนักปฏิบตั ิ (Community of Practice : CoP)
- ถอดบทเรี ยนจากเอกสารวิชาการต่าง ๆทีได้เรี ยนรู ้และประสบการณ์
- สื บค้นความรู ้จากแหล่งวิชาการรวมถึงใน Internet

-๖๓. การแบ่งปั นและแลกเปลียนเรี ยนรู ้ มีรูปแบบการเรี ยนรู ้ เจ้าหน้าทีใช้เวทีตามระบบ
ส่ งเสริ มการเกษตร
๔. การเรี ยนรู ้ คือ การรําความรู ้ทีได้รับ นําไปปฏิบตั ิงานในพื*นทีด้วยการปฏิบตั ิจริ ง
๕. การประมวลกลันกรองความรู ้ ผลิตสื อเผยแพร่ เพือการเรี ยนรู ้
๖. การจัดหมวดหมู่ความรู ้ความรู ้ให้เป็ นระบบ
๗. การเข้าถึงความรู ้ มีการจัดการเผยแพร่ ความรู ้ในช่องทางต่าง ๆ ให้ผสู ้ นใจได้เรี ยนรู ้
ตัวชี*วดั ผลงานในการจัดการความรู ้ปี ๒๕๕๗
ระดับจังหวัด จะต้องมีการบริ หารจัดการในพื*นที ทีคํานึงถึงสภาพพื*นที คน และสิ นค้า โดยใช้
กระบวนการเรี ยนรู ้และการมีส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่ายซึ งทุกจังหวัดจะต้องดําเนินการเจ้าหน้าที ๑ คน ๆ ละ ๑
จุด สํานักงานเกษตรจังหวัดจะต้องมีการบริ หารจัดการในการสนับสนุนการดําเนิ นการของอําเภอ/ตําบล ทีเป็ น
รู ปธรรม ดังนี*
๑. ทีมงานจังหวัดจัดทํา/สนับสนุนการดําเนินงาน
๑.๑ การตั*งทีมงานของจังหวัด (คําสังแต่งตั*งคณะทํางาน)
๑.๒ แผนการดําเนินงานของทีมงานจังหวัด (แผนปฏิบตั ิงานสํานักงานเกษตรจังหวัด)
๑.๓ การเรี ยนรู ้ร่วมกัน (เวทีการประชุมต่าง ๆ)
๒. การจัดกระบวนการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ให้กบั เจ้าหน้าทีในระดับอําเภอ/ตําบล
๑.๑ จัดอบรมเฉพาะกิจ (การติดตามและนิเทศงาน)
๑.๒ จัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู ้ระดับจังหวัด (DW/PW)
๓. การสนับสนุนการดําเนินงานของอําเภอ/ตําบล
๑.๑ การประสานงานกับหน่วยงานทีเกียวข้อง (การประชุม Zoning)
๑.๒ การจัดหา/สนับสนุ น แผนที (การประสานงานกับส่ วนราชการอืน ๆ)
๑.๓ การติดตามนิเทศงานของจังหวัดในประเด็น การดําเนินการตามแนวทาง MRCF (สรุ ปการ
ติดตามนิเทศ)
ระดับอําเภอ จะต้องมีการบริ หารจัดการในพื*นที คน และสิ นค้า โดยใช้กระบวนการเรี ยนรู ้และ
การมีส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่าย ซึ งทุกจังหวัดจะต้องดําเนินการเจ้าหน้าที ๑ คน ๆ ละ ๑ จุด มีรายละเอียดการ
ดําเนินการ ดังนี*
๑. ระดับอําเภอ/ตําบล มีการใช้ขอ้ มูลแผนทีในการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพือให้ได้แนวทางการ
พัฒนา (Mapping ระดับอําเภอ/ตําบล/จุดนําร่ อง)
๒. มีการใช้กระบวนการมีส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่ายในการดําเนิ นการ (หนังสื อแจ้งหน่วยงาน
ภาคี/กําหนดการ/ภาพกิจกรรม)
๓. มีการกําหนดกิจกรรมและเป้ าหมายการพัฒนาในจุดนําร่ องอย่างชัดเจน(แผนปฏิบตั ิงาน)
๔. มีการปฏิบตั ิงานในจุดนําร่ องตามกิจกรรมและเป้ าหมายทีกําหนดของแต่ละจุดทีดําเนิ นงาน
(หนังสื อแจ้งหน่วยงานภาคี,ผูเ้ กียวข้อง/กําหนดการ/ภาพกิจกรรมดําเนิ นการ)

-๗๕. สรุ ปรายงานผลการดําเนินงาน พร้อมเอกสารประกอบข้อที ๑-๔ ส่ งสํานักงานเกษตรจังหวัด
พิจิตรภายในวันที ๒๒ สิ งหาคม ๒๕๕๗
การสรุ ปการดําเนินงานการจัดการความรู้
การนําเสนอผลการดําเนินงาน MRCF ระดับอําเภอ แลกเปลียนเรี ยนรู ้ พูดคุย สรุ ปแนวทาง การ
จัดการความรู ้ในงานส่ งเสริ มการเกษตรจังหวัดพิจิตร ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๗ สรุ ปได้ดงั นี*
KM กระบวนการทํางานในพื*นที (MRCF) จังหวัดพิจิตร

๔.๓ ผลการคัดเลือกเป็ นกรรมการผูแ้ ทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพิจิตร และผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน
๖ คน เพือเป็ นกรรมการผูแ้ ทนวิสาหกิจชุมชนในคณะกรรมการส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดดังนี*
๑. นายสมัย คําลือชา
อําเภอสากเหล็ก
๒. นายศักดิ=ดา แก้วสระแสน
อําเภอวังทรายพูน
๓. นายไพบูร สิ งห์ทอง
อําเภอบึงนาราง
๔. นายทวี
มีแก้ว
อําเภอทับคล้อ
๕. นายปรี ชา ขันธวุธ
อําเภอโพธิ= ประทับช้าง
๖. นายพิษณุ อรรคนิวาส
อําเภอตะพานหิ น
ผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน ๓ ราย
๑. นายสายันต์ บุญยิง
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการบริ หารธุ รกิจ
๒. นายปรี ชา จันเชียง
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการเงิน
๓. นางพิชชาภา พลสว่าง
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการค้าและอุตสาหกรรม
มติทประชุ
ี
ม รับทราบตามทีประชุมเสนอ

-๘๔.๔ สรุ ปการดําเนินงานส่ งเสริ มการเกษตรมิติใหม่ของจังหวัดพิจิตร ให้อาํ เภอตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลรายตําบล ซึ งอําเภอได้ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลให้จงั หวัดแล้ว และจังหวัดเน้นยํ*าให้เจ้าหน้าทีทุกคน
ต้องสรุ ปผลการดําเนินงานการขับเคลือน MRCF การบูรณาการในพื*นที และการจัดการงานในพื*นที และทุกคน
ต้องมีแฟ้ มข้อมูล เพือรับการติดตามงานของสํานักงานเกษตรจังหวัดด้วย
มติทประชุ
ี
ม รับทราบ
๔.๕ แนวทางการขึ*นทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๗/๕๘
กรมส่ งเสริ มการเกษตร และจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้อาํ เภอดําเนินการรับขึ*นทะเบียน
เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ โดยมีกรอบระยะเวลาการขึ*นทะเบียนดังนี*
๑. การปลูก ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
๒. การปรับปรุ งและขอขึ*นทะเบียน ๑ กรกฎาคม – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๓. ออกใบรับรอง ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๔. การตรวจติดตามการเพาะปลูกข้าว ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
แนวทางการขึน/ ทะเบียน
๑. เกษตรอําเภอชี*แจงหลักเกณฑ์และขั*นตอนการขึ*นทะเบียนแก่เจ้าหน้าทีและผูเ้ กียวข้อง
๒. จัดทําประกาศอําเภอเพือประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบ
๓. จัดพิมพ์ขอ้ มูลเพือให้เกษตรกรมาตรวจสอบปรับปรุ งข้อมูลและยืนยันข้อมูลการปลูกพืชตาม
แบบ
- เกษตรกรรายเดิมยืนยันข้อมูลหรื อปรับปรุ งข้อมูลตามแบบปิ ดประกาศ
- เกษตรกรรายใหม่ตอ้ งขึ*นทะเบียนตามแบบ ทบก. ๐๑ แล้วบันทึกข้อมูลการปลูกข้าว เพือขึ*น
ทะเบียนผูป้ ลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๗/๕๘
- บันทึกข้อมูลเข้าสู่ ระบบ
- จัดพิมพ์ขอ้ มูลเพือปิ ดประกาศ ,ยืนยัน, คัดค้านภายใน ๓ วัน
- บันทึกผลการตรวจสอบเพือออกใบรับรอง
- เกษตรกรลงนามผูแ้ จ้งข้อมูล
- เจ้าหน้าทีลงนามผูร้ ับแจ้งข้อมูล
- เกษตรอําเภอลงนามรับรองผลการขึ*นทะเบียน
- มอบใบรับรองให้เกษตรกร
สําหรับการตรวจสอบแปลงและการติดตามพื*นทีเพาะปลูก เป็ นหน้าทีของคระกรรมการ
ตรวจสอบระดับหมู่บา้ นร่ วมกับนักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรผูร้ ับผิดชอบตําบล ร่ วมกันตรวจสอบแปลงทีปลูก
จริ ง ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๕๐ ของเกษตรกรผูอ้ อกใบรับรอง และถ้าพบการทุจริ ต หรื อแจ้งข้อมูลเท็จให้ยกเลิก
ใบรับรอง และดําเนิ นคดีตามกฎหมาย
มติทประชุ
ี
ม รับทราบตามทีประชุมเสนอ

-๙ระเบียบวาระที ๕ เรื อง แผน – ผลการปฏิบตั ิงานส่ งเสริ มการเกษตร
๕.๑ รายงานผลการปฏิบตั ิงานประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗
วันที ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
- ประชุมประจําเดือนหัวหน้าส่ วนราชการ
วันที ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
- ประชุมประจําเดือน กํานัน , ผูใ้ หญ่บา้ น
วันที ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
- ประชุมประจําเดือนสํานักงานเกษตรอําเภอ
วันที ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
- อบรมสาธิ ตความรู ้ดา้ นเคหกิจเกษตรแก่สมาชิกยุวเกษตรกร
โรงเรี ยนบ้านทุ่งพรหมทองราษฏร์ สามัคคี หมู่ ๘ ตําบลบางลาย
วันที ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ - อบรมเกษตรกรโครงการศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ
วันที ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ - อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตร
ณ.ห้องประชุมทีว่าการอําเภอบึงนาราง (ชั*น ๒)
วันที ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ - ประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน ณ.ห้องประชุมสํานักงาน
เกษตรจังหวัดพิจิตร
มติทประชุ
ี
ม รับทราบตามทีประชุมเสนอ
๕.๒ แผนการปฏิบตั ิงานส่ งเสริ มการเกษตร ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗
วันที ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
- ประชุมประจําเดือนหัวหน้าส่ วนราชการ
วันที ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
- ประชุมประจําเดือน กํานัน , ผูใ้ หญ่บา้ น
วันที ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
- ประชุมเชือมโยงถัวเขียวครั*งที ๑
วันที ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
- ประชุมประจําเดือนสํานักงานเกษตรอําเภอ
วันที ๑๖-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ - นําเกษตรกรโครงการผลิตและกระจายอ้อยพันธุ์ดี ศึกษา
ดูงานทีจังหวัดเพชรบุรี และราชบุรี
วันที ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
- ร่ วมงานโครงการจังหวัดเคลือนที ณ.โรงเรี ยนบ้านโปร่ ง
วัวแดง หมู่ ๔ ตําบลแหลมรัง
วันที ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
- ประชุมเชือมโยงถัวเขียว ครั*งที ๒
วันที ๒๒-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ - ขึ*นทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘
วันที ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
- ร่ วมงานวันถ่ายทอดความรู ้การลดต้นทุนการผลิตข้าวเพือ
คืนความสุ ขให้ชาวนา ณ. สนามทีทําการจังหวัดพิจิตร
วันที ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
- ประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน ณ. ห้องประชุม
สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
มติทประชุ
ี
ม เห็นชอบตามทีประชุมเสนอ

-๙๕.๓ แผนการติดตามงานประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗
จังหวัดจะติดตามงานอําเภอบึงนาราง ในวันที ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗โดยกลุ่มส่ งเสริ มและ
พัฒนาการผลิต ตามประเด็นการติดตาม ดังนี*
๑. การดําเนินงานส่ งเสริ มการเกษตรมิติใหม่ (MRCF)ปี ๒๕๕๗
๒. การขึ*นทะเบียนเกษตรกร
๓. การขึ*นทะเบียนผูป้ ลูกข้าวปี ๒๕๕๗/๕๘
มติทประชุ
ี
ม เห็นชอบตามทีประชุมเสนอ
ระเบียบวาระที ๖ เรื องอืน ๆ
- ไม่มี
มติทประชุ
ี
ม รับทราบ
เลิกประชุ มเวลา ๑๒.๓๐ น.

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

สําเนาถูกต้อง
ศิริวรรณ มีม่วง
(นางสิ ริวรรณ มีม่วง)
เจ้าพนักงานธุ รการชํานาญงาน

