(สําเนา)
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที สํานักงานเกษตรอําเภอบึงนาราง
ประจําเดือน สิ งหาคม ๒๕๕๗
ครั*งที ๘ /๒๕๕๗
เมือวันที ๔ สิ งหาคม 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
(ผูป้ ระสานงานสํานักงานเกษตรอําเภอบึงนาราง)
๓. นายไพศาล อุดอิน นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรปฏิบตั ิการ 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 การดําเนิ นงานโครงการหมู่บา้ นแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ตามนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ อําเภอบึงนาราง ได้กาํ หนดเป้ าหมายดําเนิ นการในพื*นที ๓ ตําบล ๆ ละ ๑ หมู่บา้ น คือ
- ตําบลแหลมรัง หมู่ ๙ บ้านหนองจิกสี
- ตําบลห้วยแก้ว หมู่ ๗ บ้านหนองหวาย
- ตําบลโพธิ= ไทรงาม หมู่ ๕ บ้านคลองสะแวด

-๒เจ้าหน้าทีเกษตรทีต้องเข้าร่ วมดําเนินการคือผูร้ ับผิดชอบตําบลทั*ง ๓ ตําบล ซึ งได้ส่งรายชือให้กบั สัสดีอาํ เภอและ
ฝ่ ายปกครองอําเภอแล้ว
๑.๒ การประกวดผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการหมู่บา้ น(กม.)ทีมีผลงานโดดเด่น(บ้านฉันมีดี)
ประจําปี ๒๕๕๗ อําเภอบึงนาราง ได้ดาํ เนินการคัดเลือกหมู่ที ๙ บ้านหนองจิกสี ตําบลแหลมรัง เข้าประกวด
ระดับจังหวัด ซึ งจังหวัดพิจิตรจะออกมานิเทศการประเมินผลในวันที ๖ สิ งหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เชิญ
ทุกส่ วนราชการทีเกียวข้องพร้อมเจ้าหน้าทีผูร้ ับผิชอบตําบลเข้าร่ วมในข้อมูลด้วย
๑.๓ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒
สิ งหาคม ๒๕๕๗ ณ. ศาลาประชาคมอําเภอบึงนาราง ขอเชิญเจ้าหน้าทีทุกคนร่ วมพิธี เวลา ๐๘.๓๐ น. การแต่ง
กายชุดปกติขาว หรื อ สี กากีแขนยาวคอพับ
๑.๔ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีประกาศกําหนดให้เปิ ดศูนย์บริ การจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าว ทั*ง ๓ สัญชาติคือ เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา โดยเริ มทําการตั*งแต่วนั ที ๒๘ กรกฎาคม
๒๕๕๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ จังหวัดพิจิตร ได้กาํ หนดเริ มจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตั*งแต่วนั ที ๔
สิ งหาคม ๒๕๕๗ เป็ นต้นไป จึงขอความร่ วมมือประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง ผูป้ ระกอบการ นําแรงงานต่างด้าว
ไปจดทะเบียน ณ. โรงพยาบาลพิจิตร
มติทประชุ
ี
ม

รับทราบตามทีประชุมเสนอ

ระเบียบวาระที ๒ เรื องรับรองรายงานการประชุมครั*งที ๗/๒๕๕๗ ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ เมือวันที ๗
กรกฎาคม ๒๕๕๗
มติทประชุ
ี
ม

ให้การรับรองรายงานการประชุม ครั*งที ๗/๒๕๕๗ เมือวันที ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที ๓ เรื องสื บเนืองจากการประชุมครั*งทีแล้ว
๓.๑ การขึ*นทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๗/๕๘
๑. การดําเนินการตามขั*นตอน
- ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบตั ิการส่ งจังหวัดแล้ว
- จังหวัด ฯ ให้รายงานความก้าวหน้าเป็ นรายวัน รายตําบล โดยกําหนดเป้ าหมาย
ความก้าวหน้าการรับแจ้งข้อมูลการขึ*นทะเบียน
- การจัดทําคําสังประกาศ แต่งตั*งคณะกรรมการต่าง ๆ ดําเนินการเรี ยบร้อยแล้ว ให้
เจ้าหน้าทีจัดส่ งให้คณะกรรมการตรวจสอบทุกหมู่บา้ น ได้ทราบและถือปฏิบตั ิดว้ ย
๒. ผลการขึ*นทะเบียน ณ. วันที ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้ดาํ เนินการรับขึ*นทะเบียนแล้ว
ประมาณ ๒,๐๐๐ ราย มีท* งั เกษตรกรรายเก่าแปลงเดิม รายเก่าแปลงใหม่ และรายใหม่แปลงใหม่ กําลังอยูร่ ะหว่าง
การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ ระบบเพือจัดพิมพ์ขอ้ มูลในการตรวจสอบ ซึ งคาดว่าจะส่ งไปปิ ดประกาศระหว่างวันที
๖ – ๘ สิ งหาคม ๒๕๕๗

-๓เกษตรจังหวัดพิจิตร ได้แจ้งเกษตรอําเภอให้เจ้าหน้าทีตําบลได้มีการคัดแยกการขึ*น
ทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวปี ๒๕๕๗/๕๘ เพือการตรวจสอบความถูกต้อง ดังนี*
๑. เกษตรกรรายเดิมแปลงเดิม
๒. เกษตรกรรายเดิมแปลงใหม่
๓. เกษตรกรรายใหม่แปลงใหม่
๔. การตรวจสอบ ใช้แบบ Check Liss ทุกคณะ
ทีประชุ ม
รับทราบตามทีประชุมเสนอ
ระเบียบวาระที ๔ เรื อง เพือทราบและพิจารณา
๔.๑ เรื องเพือทราบ
๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการส่ งเสริ มการเกษตรประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗ เชิ ญธุ รการ
ธุรการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการส่ งเสริ มการเกษตรเดือน สิ งหาคม จะส่ งเบิกทุกโครงการที
ดําเนินการ ยกเว้น โครงการพัฒนาเป็ นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช (ถัวเขียว) กิจกรรม: จ้างเหมาทําความ
สะอาดเมล็ดพันธุ์จาํ นวน ๔,๐๐๐ บาท(สี พันบาทถ้วน)เพราะกิจกรรมการจัดทําแปลงจะดําเนินการได้ประมาณ
ปลายเดือน สิ งหาคม ๒๕๕๗ และจะเก็บเกียวประมาณเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จะเบิกไม่ทนั เพราะเลย
ปี งบประมาณ ได้ฝากผูป้ ระสานและผูร้ ับผิดชอบสอบถามการดําเนิ นการแก้ไขปั ญหาแล้ว แต่ยงั ไม่ได้รับคําตอบ
ส่ วนโครงการทีเพิมเติมภายหลัง ได้ดาํ เนินการขอความเห็นชอบและทําสัญญายืมเงินเรี ยบร้อยแล้ว
๒. ผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่น การประกวดเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น
ประจําปี ๒๕๕๗
- ศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน อันดับ ๑ ได้แก่ศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนตําบลบึงนาราง
หมู่ที ๑ ตําบลบึงนาราง อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
๓. การโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ระสบภัยธรรมชาติปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ (อุทกภัย)
ได้โอนเงินเข้าบัญชี เกษตรกรเรี ยบร้อยแล้วทุกราย ให้แจ้งเกษตรกรทราบด้วย
๔. สถานการณ์การระบาดศัตรู พืช
- เพลี*ยกระโดดสี น* าํ ตาล พบมีตวั แก่บินมาเล่นไฟแต่ยงั ไม่พบการระบาด
- เพลี*ยแป้ งมันสําปะหลัง ไม่พบพื*นทีการระบาด
มติทประชุ
ี
ม รับทราบตามทีประชุมเสนอ
๔.๒ เรื องเพือพิจารณา
๑. การฝึ กอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บา้ น ตามโครงการรณรงค์และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว เพือคืนความสุ ขให้ชาวนา ในวันที ๘ สิ งหาคม ๒๕๕๗ ณ. ห้องประชุม
ทีว่าการอําเภอบึงนาราง ตั*งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความร่ วมมือนัดหมายอาสาสมัครเกษตรหมู่บา้ น

-๔ทุกคนให้ตรงเวลาด้วย เพราะได้เรี ยนเชิ ญท่านนายอําเภอบึงนาราง เป็ นประธานเปิ ดการฝึ กอบรม เวลา ๐๘.๓๐ น.
และในวันเดียวกันได้มีการประชุมประจําเดือน กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ซึ งเลือนจากวันที ๑๐ สิ งหาคม มาเป็ นวันที
๘ สิ งหาคม ๒๕๕๗ในส่ วนของอาสาสมัครเกษตรทีเป็ นผูใ้ หญ่บา้ น และผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น ได้แจ้งขออนุญาต
นายอําเภอแล้ว ให้เข้ารับการอบรมก่อน
๒. การนําพาอาสาสมัครเกษตรหมู่บา้ น ร่ วมโครงการรณรงค์การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การลดต้นทุนการผลิตข้าวเพือคืนความสุ ขให้ชาวนาและโครงการรณรงค์ขา้ วขาวกอเดียว ณ. สนามกีฬากลาง
จังหวัดพิจิตร ตั*งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. มอบคุณพรชัย คุณถวิล และคุณขจรศักดิ=นาํ พาอาสาสมัครเกษตรทั*ง ๕ ตําบล
ไปร่ วมกิจกรรม เพราะคุณชาณัฐธนพล มณี โชติ ติดราชการเป็ นคณะกรรมการเลือกตั*งผูใ้ หญ่บา้ น เกษตรอําเภอ
และธุ รการ ต้องดําเนิ นการอบรมกลุ่มแม่บา้ น เรื องการผลิตและแปรรู ปอาหารตามระบบ GMP และประชุมหาลือ
การลดต้นทุนการผลิตข้าว (ค่ารถเกียวข้าว) ของชมรมรถเกียวข้าวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง บริ เวณข้าง
ธกส. สาขาบึงนาราง สี แยกโพธิ=ไทรงาม
๓. การดําเนิ นงานโครงการรณรงค์และถ่ายทอดความรู ้การลดต้นทุนการผลิตข้าวให้
ชาวนา จังหวัดพิจิตร ได้ส่งเมล์ มาด่วน เวลา ๑๑.๒๔ น. กรมส่ งเสริ มการเกษตรให้ตาํ บล อําเภอ จัดทําแผนการ
ถ่ายทอดความรู ้ให้แก่เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวปี ๒๕๕๗/๕๘ และรายงานผลการดําเนินการเป็ นรายวันให้เสร็ จสิ* น
ภายในวันที ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ (ตามเอกสารทีแจกให้)
ถ้าเข้าไปดูรายละเอียดการดําเนินงานตามคู่มือการขึ*นทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวปี
๒๕๕๗/๒๕๕๘ หัวข้อการติดตามตรวจสอบ จะต้องดําเนินการเมือมีการออกใบรับรองให้เกษตรกรแล้ว ถ้าจะให้
ทําแผนภายในเดือน สิ งหาคม ถึง กันยายน จะดําเนินการได้หรื อไม่ เดี^ยวจะสอบถามจังหวัดเพือความชัดเจนอีกครั*ง
มติทประชุ
ี
ม รับทราบตามทีประชุมเสนอ
ระเบียบวาระที ๕ เรื อง แผน – ผลการปฏิบตั ิงานส่ งเสริ มการเกษตร
๕.๑รายงานผลการปฏิบตั ิงานประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗
วันที ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ - ประชุมประจําเดือนหัวหน้าส่ วนราชการ
วันที ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ - ประชุ มประจําเดือน กํานัน , ผูใ้ หญ่บา้ น
วันที ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ - ประชุมเชือมโยงถัวเขียวครั*งที ๑
วันที ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ - ประชุมประจําเดือนสํานักงานเกษตรอําเภอ (DM)
วันที ๑๖-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ - นําพาเกษตรกรอบรมและศึกษาดูงานโครงการผลิตและ
กระจายอ้อยพันธุ์ดีทีจังหวัดราชบุรีและเพชรบุรี
วันที ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ - ร่ วมงานโครงการจังหวัดเคลือนที ณ.โรงเรี ยนบ้านโป่ งวัวแดง
วันที ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ - ประชุมเชือมโยงถัวเขียว ครั*งที ๒
วันที ๒๒-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ - ขึ*นทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘
วันที ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ - ประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน ณ.ห้องประชุมสํานักงาน
เกษตรจังหวัดพิจิตร
มติทประชุ
ี
ม รับทราบตามทีประชุมเสนอ

-๕๕.๒ แผนการปฏิบตั ิงานส่ งเสริ มการเกษตร ประจําเดือน สิ งหาคม ๒๕๕๗
วันที ๔ สิ งหาคม ๒๕๕๗
- ประชุมประจําเดือนสํานักงานเกษตรอําเภอ (DM)
เวลา ๐๙.๐๐ น.
- ประชุมประจําเดือนหัวหน้าส่ วนราชการ ห้องประชุมทีว่า
การอําเภอบึงนาราง (ชั*น ๒) เวลา ๑๓.๐๐ น.
วันที ๘ สิ งหาคม ๒๕๕๗
- ประชุมประจําเดือน กํานัน , ผูใ้ หญ่บา้ น
วันที ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
- อบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บา้ นโครงการรณรงค์และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตเพือคืนความสุ ข
ให้ชาวนา
วันที ๑๔ สิ งหาคม ๒๕๕๗
- นําพาเกษตรกร อาสาสมัครเกษตรหมู่บา้ นร่ วมงานวัน
รณรงค์การขึ*นทะเบียนเกษตรกรและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การลดต้นทุนการผลิตข้าวเพือคืนความสุ ขให้ชาวนา
ณ. สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร
วันที ๑๔-๑๕ สิ งหาคม ๒๕๕๗ - อบรมกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรโครงการผลิตอาหารเพือ
บริ โภคตามระบบ GMP หมู่ ๗ ต.แหลมรัง
วันที ๔-๒๙ สิ งหาคม ๒๕๕๗ - ขึ*นทะเบียน, ตรวจสอบแปลงเกษตรกรทีขึ*นทะเบียน
เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวปี ๒๕๕๗/๕๘
วันที ๒๙ สิ งหาคม ๒๕๕๗
- ประชุมเกษตรอําเภอ ณ. ห้องประชุมสํานักงานเกษตร
จังหวัดพิจิตร
มติทประชุ
ี
ม รับทราบตามทีประชุมเสนอ
๕.๓ แผนการติดตามงานประจําเดือน สิ งหาคม ๒๕๕๗
การติดตามงานประจําเดือน สิ งหาคม ๒๕๕๗จะเปลียนเป็ นการติดตามนิเทศโดยทีมใหญ่ มี
เกษตรจังหวัดพิจิตร เป็ นประธานและหัวหน้ากลุ่มฝ่ าย ตลอดจนผูเ้ กียวข้องเพือติดตามผลการดําเนิ นงานโครงการ
ส่ งเสริ มการเกษตรมิติใหม่ (MRCF) งานขึ*นทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวปี ๕๗/๕๘ และงานอืน ๆ ในวันที ๒๐
สิ งหาคม ๒๕๕๗ ตั*งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็ นต้นไป
โดยจังหวัดแจ้งว่าจะให้แต่ละตําบลสรุ ปผลการดําเนิ นงานดังกล่าวคนละประมาณ ๑๐ นาที เป็ น
POWER POINT และจะออกดูพ*นื ทีดําเนิ นการ จึงขอให้ทุกตําบลเตรี ยมความพร้อมแฟ้ มสรุ ปงาน
มติทประชุ
ี
ม เห็นชอบตามทีประชุมเสนอ

-๖ระเบียบวาระที 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

