รายงานการประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ สานักงานเกษตรอาเภอดงเจริญ
ประจาเดือนสิงหาคม 2558
ครั้งที่ 8 /๒๕๕8
วันที่ 11 สิงหาคม 2558
ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรอาเภอดงเจริญ
รายชื่อผู้มาประชุม
๑. นางมะยม
๒. นางสาวอัญชลี
3. นางสาวรุ่งรัตน์
4. นายวัฒนา
5. นางชุติกาญจน์

เนียมสุวรรณ์
ลมูลภักตร์
มาประสิทธิ์
แซ่ลี
พุ่มพฤกษ์

เกษตรอาเภอดงเจริญ
ประธานในที่ประชุม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
เจ้าพนักงานธุรการ
เลขานุการ

เวลาประชุม
เริ่มประชุม เวลา 16.3๐ น. ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. แนะนาตัวพนักงานราชการบรรจุใหม่ นายวัฒนา แซ่ลี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอโพทะเล ช่วยราชการสานักงานเกษตรอาเภอดงเจริญ
2. ย้ายข้าราชการ ตามคาสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 551/2558 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
และที่ 559/2558 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 จานวน 3 คน คือ
2.1) นางอุรา ตั่นฉ้วน ตาแหน่ง เกษตรอาเภอ(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ) สังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ย้ายไปดารงตาแหน่งเกษตรอาเภอ(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการพิเศษ) สานักงานเกษตรอาเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
2.2) นายวันชัย มีสวัสดิ์ ตาแหน่ง เกษตรอาเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ)
สังกัดสานักงานเกษตรอาเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ย้ายไปดารงตาแหน่งเกษตรอาเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการพิเศษ) สานักงานเกษตรอาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
2.3) นายพยุงศักดิ์ สิทธิลภ ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ สังกัดกลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตร ย้ายไปดารงตาแหน่ง เกษตรอาเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ) สานักงานเกษตรอาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
3. ให้ข้าราชการรักษาการในตาแหน่ง ตามคาสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 552/2558 ลงวันที่ 17
กรกฎาคม 2558 จานวน 2 คน คือ
3.1) นายถวัลย์ ชัยสุวิรัตน์ ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ(เลขที่ 6353)
สังกัดสานักงานเกษตรอาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ย้ายไปรักษาการในตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการพิเศษ(เลขที่ 6349) สานักงานเกษตรอาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
3.2) นางสุนิตย์ ก้านจันทร์ ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ(เลขที่ 6349)
สังกัดสานักงานเกษตรอาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ย้ายไปรักษาการในตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการ(เลขที่ 6353) สานักงานเกษตรอาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
4. การร่วมกิจกรรมวันแม่ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 โดยมีพิธีการในช่วงเช้าและช่วงค่า ณ
หอประชุมที่ว่าการอาเภอดงเจริญ
5. รณรงค์ปั่นจักรยานเพื่อแม่ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 โดยปั่นจักรยานจากศาลากลางจังหวัด
พิจิตร-เกาะลาว รวมระยะทาง 27 กิโลเมตร โดยให้บุคคลในเครือข่ายที่ร่างการแข็งแรงเข้าร่วม
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ครั้งที่ 7/๒๕๕8 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
ที่ประชุม

พิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/๒๕๕8 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558
โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558
1) เป้าหมายการดาเนินงานทั้งหมด จานวน 59,130 ราย
2) เป้าหมายการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุง(เดือนมิ.ย. – ก.ค. 2558) จานวน 24,906 ราย
3) ผลการดาเนินงาน
- จานวนแบบที่รับ จานวน 12,883 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.72
- การบันทึกข้อมูลเข้าในระบบ จานวน 7,029 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.56
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ปี 2558 ในพื้นที่อาเภอดงเจริญ ตาบลวัง
งิ้ว หมู่ที่ 1-11 พื้นที่เสียหาย 3,368.50 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ 3,867,309 บาท ได้ผ่านคณะทางาน
กลั่นกรองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว และกาลังดาเนินการพิจารณาของ กชภจ.ในวันที่ 5
สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น.
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
4.1 เรื่องเพื่อทราบ
1. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2558
ตัดยอดเดือนมิถุนายน 2558 สานักงานเกษตรอาเภอดงเจริญได้ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จเรียบร้อยแล้ว
และส่งเอกสารให้จังหวัดแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

2. สรุปผลการดาเนินโครงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) เพื่อเริ่มต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่ โดยให้สรุปรายงานตามเอกสารที่แนบ คือมีรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน กาหนดการ หน่วยงานที่ร่วมกิจกรรม
และรูปภาพประกอบการจัดงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

3. การดาเนินงานตามนโยบายสานักงานเกษตรอาเภอ Smart Office จังหวัดได้แจ้งให้อาเภอ
เร่งรัดดาเนินการแล้ว ตามหนังสือที่ พจ 0009/ว 2525 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 สิ่งที่อาเภอต้องดาเนินการ
ได้แก่
- รายงานผลการดาเนินงาน Smart Office ตามแบบฟอร์มที่ส่งให้
- ถอดองค์ความรู้จากเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ อย่างน้อยอาเภอละ 1 องค์ความรู้
พร้อมทั้งนาขึ้นเว็ปไซต์สานักงานเกษตรอาเภอเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
มติที่ประชุม

มอบหมายนางสาวอัญชลี ลมูลภักตร์ รายงานจังหวัดตามเวลาที่กาหนด

4. ส่งสรุปผลการดาเนินงานการจัดการความรู้เป็นรูปเล่ม พร้อมแผ่น CD องค์ความรู้ของ
เกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ (File word และ pdf) ตามข้อ 1 และข้อ 2 เพื่อให้จังหวัดนาเข้าองค์ความรู้ในระบบ
เกษตรกรปราดเปรื่อง www.thaismartfarmer.net ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 พร้อมทั้งส่งให้สานักส่งเสริม
การเกษตรเขตที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก และกรมส่งเสริมการเกษตรให้ทันกาหนด ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 (ตาม
ตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด รอบ 2 ประจาปี 2558)
มติที่ประชุม

มอบหมายนางสาวอัญชลี ลมูลภักตร์ รายงานจังหวัดตามเวลาที่กาหนด

4.2 เรื่องเพื่อพิจารณา
1. การมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานราชการ เนื่องจากได้มีพนักงานราชการบรรจุใหม่ จึงได้มอบหมาย
หน้าที่การรับผิดชอบงาน ดังนี้
1.1 นางสาวอัญชลี ลมูลภักตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ รับผิดชอบงานส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต และรับผิดชอบตาบลวังงิ้วและตาบลวังงิ้วใต้
1.2 นางสาวรุ่งรัตน์ มาประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รับผิดชอบงานส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร และรับผิดชอบตาบลห้วยร่วมและตาบลสานักขุนเณร
1.3 นายวัฒนา แซ่ลี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศและ
งานกลุ่มอารักขา และรับผิดชอบตาบลห้วยพุก
มติที่ประชุม

เห็นชอบในการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ

วาระที่ 5 แผนการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตร
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง การวางแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
๕.1 แผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ประชุมกานันผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการประจาเดือนสิงหาคม
2558
วันที่ 5 สิงหาคม 2558 รับแบบ กษ.01 จากเกษตรกรตาบลวังงิ้วใต้ ณ วัดวังเรือน
วันที่ 6 สิงหาคม 2558 รับแบบ กษ.01 จากเกษตรกรตาบลวังงิ้ว ณ วัดวังก้านเหลือง
วันที่ 7 สิงหาคม 2558 รับแบบ กษ.01 จากเกษตรกรตาบลห้วยพุก ณ วัดใดลึก
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 รับแบบ กษ.01 จากเกษตรกรตาบลสานักขุนเณร ณ เทศบาลตาบลวังบงค์
และรับแบบ กษ.01 จากเกษตรกรตาบลห้วยร่วม ณ อบต.ห้วยร่วม
วันที่ 14 สิงหาคม 2558 รับแบบ กษ.01 จากเกษตรกรตาบลวังงิ้ว
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ประชุมเจ้าหน้าที่ประจาสานักงานเกษตรอาเภอดงเจริญ ประจาเดือน
สิงหาคม ณ สานักงานเกษตรอาเภอดงเจริญ อาเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
วันที่ 14-18 สิงหาคม 2558 ติดประกาศแบบ กษ.02 เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติพร้อมสุ่มตรวจ
พื้นที่จริง
วันที่ 20 สิงหาคม 2558 รับการติดตามประสานงานจากสานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
๕.2 แผนการประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือน
แผนการประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือนสิงหาคม 2558 วันที่ 31 สิงหาคม 2558
ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรอาเภอโพทะเล อาเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
เลิกประชุมเวลา 17.30 น.
(ลงชื่อ)

ชุติกาญจน์ พุ่มพฤกษ์
(นางชุติกาญจน์ พุ่มพฤกษ์)
เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)

มะยม เนียมสุวรรณ์
(นางมะยม เนียมสุวรรณ์)
เกษตรอาเภอดงเจริญ

ผู้จดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

