(สาเนา)
รายงานการประชุมข้าราชการและพนักงานราชการสานักงานเกษตรอาเภอเมืองพิจิตร
ประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรอาเภอเมืองพิจิตร
………………………….
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
หมายเหตุ
๑. นางนนทยา ไตรยุทธรงค์
เกษตรอาเภอเมืองพิจิตร
ประธานที่ประชุม
๒. นายถวัลย์ ชัยสุวิรัตน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรฯ
๓ น.ส.นงนุช เถื่อนด้วง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรฯ
๔ นางสุนิตย์ ก้านจันทร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรฯ
๕. นายอุทัย โพธิ์ป้อม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรฯ
๖. นายยืนยง มีสุข
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรฯ
๗. น.ส.อรทัย งูเขียว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
๘. นางจริญญารัตช์ ฟูพงษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
๙. น.ส.ยุพิน คงเกษม
เจ้าพนักงานธุรการ
๑๐ นางศรีสุดา เสือครุฑ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เลขานุการ
๑๑ นายสมบัติ จานงภักดิ์
คนงาน
ผู้เข้าร่วมประชุม
นายสุทธิ์ สกุลวิวรรธน์ ตาแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
นางสาวน้าทิพย์ วงเงิน ตาแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธานเปิดการประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การร่วมงานจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF)
งานพบสื่อ พบเพื่อน “Meet the press and friends” และพิธีเปิดอาคารที่ทาการสานักส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตรเขตที่ ๙ จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑.๒ อาเภอยิ้มในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ อบต.ฆะมัง หมู่ ๕ ตาบลฆะมัง ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบไปรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.๐๑) และ ปรับปรุงข้อมูล
๑.๓ การจัดตั้งโต๊ะหมู่เทิดพระเกียรติฯ ในหลวง ราชินี (รายงานอาเภอทุกเดือน)
๑.๔ ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสดุดี และกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าฯ
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บึงสีไฟ แต่งกายชุดสภาพ
/๑.๕ การประดังธงชาติ ...
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๑.๕ การประดับธงชาติ อาคาร สานักงาน ทุกวันและตลอดเวลา
๑.๖ แนวทางการดาเนินงานตามภารกิจการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ จัดทาแผน
ปฏิบัติการสาหรับกิจกรรมปกป้องสถาบันส่งอาเภอในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ พร้อมภาพถ่ายกิจกรรมทุกวันที่ ๘
และ ๒๐ ของเดือน โดยเริ่มวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึง สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
๑.๗ กรมส่งเสริมการเกษตรให้เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรช่วยค่าใช้จ่าย
ในการใช้โทรศัพท์เดือนละ ๓๐๐ บาท
๑.๘ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้รับการประสานจากจังหวัด เรื่องให้เตรียมร่วมโครงการ
ประชาสัมพันธ์ข้าวและสินค้าแปรรูปทางการเกษตร (ข้าวขาวกอเดียว) เป้าหมายอาเภอเมือง เกษตรกร ๑๐๐ คน
(๑๐ ตาบล ๆ ละ ๖ คน/ ๕ ตาบล ๆ ละ ๘ คน)
ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
๓.๑ การดาเนินงานสมุดทะเบียนเกษตรกร (ทบก.๐๑)
ตัดยอด ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
-พิมพ์ทั้งหมด ๑๑,๓๑๕ ราย
-จานวนที่แจกสมุด ๑๑,๒๘๙ ราย
-จานวนที่สมุดค้างแจก ๑๖ เล่ม
ซึ่งขณะนี้ กรมฯ ได้เปิดระบบให้อาเภอแก้ไข ยกเลิกข้อมูลเกษตรกร ให้ทุกตาบลดาเนินการ ดังนี้
๑.ตรวจสอบรายละเอียด เอกสาร และจัดทาแบบคารัองเก็บไว้เป็นหลักฐานใส่แฟ้มไว้
เพื่อตรวจสอบ
๒. จัดแฟ้มเอกสารสาคัญเกี่ยวกับการแก้ไข ปรับปรุง ให้ชัดเจน
๓. ให้เร่งรัดดาเนินการแจ้งเกษตรกรได้ทราบเพื่อทาการปรับปรุงข้อมูลพร้อมแจกสมุดให้
ครบถ้วน ถูกต้อง
๔. ผู้รับผิดชอบตาบลต้องยืนยันข้อมูลในตาบล มีเกษตรกรกี่ราย พื้นที่กี่ไร่ เพิ่มรายใหม่เท่าไร
ยกเลิกเท่าไร ใครบ้าง เพิ่มใหม่มาจากไหน เสียชีวิตกี่ราย ใครบ้าง เก็บเอกสาร แยกรายหมู่บ้าน
๕. ตาบลต้องมีข้อมูลถึงรายหมู่บ้าน มีครัวเรือนเกษตรกรกี่ครัวเรือน มีพื้นที่เท่าไร จัด
ใส่แฟ้ม
๖. ระดับอาเภอสรุปภาพรวมจากรายตาบลให้ชัดเจนใส่แฟ้มของอาเภอ

/๓.๒ การจัดเก็บ...
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๓.๒ การจัดเก็บข้อมูลโครงการส่งเสริมการเกษตร (กสก :rbm.) ประจาปี ๒๕๕๗
บันทึกให้ครบถ้วน โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงชื่อในแบบตรวจสอบ ตรวจเช็คก่อน ส่งให้เกษตรอาเภอตรวจสอบ/ลง
ชื่อในแบบ เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
๔.๑ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปี ๒๕๕๗ ของสานักงานเกษตรอาเภอเมือง
พิจิตร ดังนี้
๑.โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
๑.๑กิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพฯ
(ไม้ผล) จานวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๑๑-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ดาเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๑.๒ กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้สาหรับเกษตรกร (พืชผัก) จานวนเงิน
๘,๐๐๐ บาท วันที่ ๑๙,๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ดาเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๑.๓ กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกปฏิบัติแก่เกษตรกรเรื่องระบบควบคุม
(พืชผัก) จานวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท วันที่ ๒๐-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ดาเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรระดับอาเภอ
๒.๑ กิจกรรมจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ระดับอาเภอ จานวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท ดาเนินการวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ ดาเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
๓.๑ กิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จานวนเงิน
๑๐,๐๐๐ บาท ดาเนินการ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ดาเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๓.๒ กิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนดีเด่น
จานวนเงิน ๔,๐๐๐ บาท ดาเนินการวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ดาเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๓.๓ กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
ดาเนินการวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ดาเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

/๔.โครงการ...
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๔. โครงการส่งเสริมการผลิตมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์
๔.๑ กิจกรรมฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะนาว จานวนเงิน
๖๔,๓๕๐ บาท ดาเนินการวันที่ ๒๔-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ดาเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๕.โครงการพัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
๕.๑กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร (อบรมถ่ายทอดความรู้และ
ฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร) จานวนเงิน ๖,๐๐๐ บาท ดาเนินการวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
อยู่ระหว่างดาเนินการเบิกจ่าย
๕.๒ กิจกรรมสาธิตและฝึกอาชีพการเกษตรและเคหกิจเกษตร จานวนเงิน
๓,๕๐๐ บาท ดาเนินการวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ อยู่ระหว่างดาเนินการ
๖. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช
๖.๑ กิจกรรมพัฒนาสมาชิกศูนย์จัดการพืชชุมชน จานวนเงิน ๑๓๕,๐๐๐ บาท
๖.๒ กิจกรรมจัดทาแปลงติดตามสถานการณ์ จานวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท
๖.๓ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ผลิตขยายให้ศูนย์จัดการพืชชุมชน จานวนเงิน
๕,๐๐๐ บาท ดาเนินการในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗,๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ และ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
อยู่ระหว่างดาเนินการ
๗.โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
๗.๑ กิจกรรมพัฒนาอาชึพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จานวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
ดาเนินการวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ และ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
๔.๑.๒ สรุปผลการรายงานภาวการณ์ผลิตพืชรายเดือน (รต.๐๑)
ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ดังนี้
เนือ้ ทีป่ ลูกใหม่ จานวน ๖๖,๕๑๑ ไร่
เนือ้ ทีเ่ ก็บเกีย่ ว จานวน ๖,๖๕๓ ไร่
เนือ้ ทีย่ นื ต้น จานวน ๑๐๖,๓๘๐ ไร่
๔.๑.๓ ข้อมูลการดาเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
ให้ทุกตาบลเพิ่มข้อมูลให้ครบถ้วน แจ้งเจ้าหน้าที่ดาเนินการในระบบศบกต.
๔.๑.๔ สรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร (MRCF)
จังหวัดพิจิตร

/KM กระบวนการ...
-๕-

KM กระบวนการทางานในพื้นที่ (MRCF) จังหวัดพิจิตร
การกาหนด พื้นที่ คน สินค้า
-จัดเวทีเพื่อหา พื้นที่-สินค้า
-รวบรวมข้อมูล (M.R)
-จัดเวทีเพื่อวิเคราะห์ปัญหา
-หาข้อตกลงร่วมกัน
-กาหนดเป้าหมายพัฒนา
-สร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกร

การบูรณาการ
-ประสานงานกับหน่วยงานภาคี
-สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาคี
-มีแผนการดาเนินงานที่ขัดเจน
-ให้ความสาคัญกับการดาเนิน
กิจกรรมทุกขั้นตอน

การจัดการงานในพื้นที่
-วางแผนการดาเนินงาน
-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ดาเนินงานตามแผนที่กาหนด
-ติดตามและประเมินผล
-สรุปผลการดาเนินงาน

งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
๔.๑.๕ ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพิจิตร และผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
๑. นายสมัย คาลือชา
อาเภอสากเหล็ก
๒. นายศักดิ์ดา แก้วสระแสน อาเภอวังทรายพูน
๓. นายไพบูรย์ สิงห์ทอง
อาเภอบึงนาราง
๔. นายทวี มีแก้ว
อาเภอทับคล้อ
๕. นายปรีชา ขันธวุธ
อาเภอโพธิ์ประทับช้าง
๖. นายพิษณุ อรรคนิวาส
อาเภอตะพานหิน
ผูท้ รงคุณวุฒิ
๑. นายสายันต์ บุญยิ่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารธุรกิจ
๒. นายปรีชา วันเชียง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
๓. นางพิชชภา พลสว่าง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าและอุตสาหกรรม
งานอารักขาพืช
๔.๑.๖ การรายงานสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช
สถานการณ์การระบาดของเพลีย้ กระโดดสีน้าตาล และเพลีย้ แป้งมันสาปะหลัง
ไม่พบพื้นที่การระบาด
๔.๒
เรื่องเพื่อพิจารณา
งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
๔.๒.๑ การดาเนินงานการส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF) ของจังหวัดพิจิตร
อาเภอเมืองพิจิตร เป็นการลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยการลดอัตราการใช้
เมล็ดพันธุ์ จานวน ๖ ตาบล และลดการใช้สารเคมี จานวน ๑ ตาบล
/๔.๒.๒ แนวทาง...

-๖๔.๒.๒ แนวทางการดาเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๗/๕๘
๑. กรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๗/๕๘ สรุป
รายละเอียดดังนี้
-การปลูก
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
-ปรับปรุงและขอขึ้นทะเบียน ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
-ออกใบรับรอง
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
-การตรวจติดตามการเพาะปลูกข้าว ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ –๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๒. เกษตรกรรายเดิม แจ้งปรับปรุงข้อมูล,เกษตรกรรายใหม่กรอกข้อมูลตามแบบคาร้อง
๓. การตรวจสอบแปลง,การติดตามพื้นที่เพาะปลูก
๔. ออกใบรับรอง,การแก้ไข,การยกเลิก
๕. การแต่งตั้งคณะกรรมการ,การประชาสัมพันธ์,แต่งตั้งคณะทางาน
นายสุทธิ์ สกุลวิวรรธน์ ผู้เข้าร่วมประชุม–ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ให้ยึดตามคู่มือ เจ้าหน้าที่ตาบล
และคณะกรรมการระดับตาบลตรวจสอบให้ละเอียด รอบคอบ ครบถ้วน เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ตรวจสอบ เสนอเกษตรอาเภอตรวจสอบก่อนให้เจ้าหน้าที่บันทึกเข้าระบบ
ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแผน-ผลการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตร
๕.๑ รายงานผลการติดตาม/นิเทศงานในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ กลุ่มอารักขาพืช
ประเด็นการติดตามงาน
๑.การดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF)
ปี ๒๕๕๗
-การจัดทาแผนพัฒนาพื้นที่-คน-สินค้า

-การจัดเก็บแฟ้มข้อมูลรายตาบล

-แนวทางวิธีการดาเนินงานในพื้นที่
๒. การปรับปรุงเว๊ปไซต์
-ความก้าวหน้าในการพัฒนา website

อาเภอเมืองพิจิตร

มีแผนการดาเนินงาน จานวนเกษตรกรเป้าหมายและ
จานวนพื้นที่ดาเนินการแต่ยังขาดรายละเอียดขั้นตอน/
วิธีการดาเนินงาน
มีการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลรายตาบล แต่ยังขาดข้อมูล (M)
เพื่อนามาใช้ประกอบในการวิเคราะห์เลือกเกษตรกร
เป้าหมายและพื้นที่ดาเนินการทุกตาบลอยู่ระหว่างการ
จัดเก็บข้อมูลในเรื่องต้นทุนการผลิตข้าวของทุกหมู่บ้าน
เพิ่มเติม
อยู่ระหว่างดาเนินการ การจดทาวิธีการและขั้นตอนการ
ดาเนินงานในพื้นที่ บางตาบลเริ่มดาเนินการในพื้นที่แล้ว
มีการปรับปรุง website ในประเด็น ดังนี้ KM อกม.
สถาบันเกษตรกร (๓ ก.) MRCF ข้อมูลการผลิตพืช
รายเดือน (ปลูกใหม่) รายงานการประชุม DM แผนงาน
โครงการกลุ่มจังหวัด วิสาหกิจชุมชน และยังขาด blog
และรายละเอียด blog ในประเด็น ศจช. ศบกต.
และวิสาหกิจชุมชน

-๗-

๕.๒ แผนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร
๕.๒.๑ แผนการติดตามประสานงานประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม
๒๕๕๗
๕.๒.๒ ประเด็นการติดตาม และประสานการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรประจาเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๗
ภารกิจงาน/แผนงาน
๑.การส่งเสริมการ
เกษตร (MRCF) ปี ๒๕๕๗

ประเด็นติดตาม
-ความสอดคล้องของการ
คัดเลือกพื้นที-่ คน-สินค้า
กับการวิเคราะห์ข้อมูล (M)
-การดาเนินงานในพื้นที่
เป้าหมาย

๒.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร -การจัดการระบบฐานข้อมูล

เครี่องมือ/วิธีการ
-ดูพื้นที่การดาเนินงาน
อาเภอละ ๑ จุด
-ตรวจสอบเอกสาร
-พบเกษตรกร

ผูร้ ับผิดชอบ
กลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ

-ตรวจสอบฐานข้อมูลอาเภอ

กลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ

๕.๓ แผนปฏิบัติงานของอาเภอ
๕.๓.๑ แผนการปฏิบัติงานสานักงานเกษตรอาเภอฯประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สาธิตและฝึกอาชีพการเกษตรยุวเกษตรกร ม.๓ ต.หัวดง
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ อาเภอยิ้ม ณ อบต.ฆะมัง หมู่ ๕
วันที่ ๒,๘,๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ อบรม GAP ข้าว ต.ป่ามะคาบ
๕.๓.๒ แผนการประชุมประจาเดือนสานักงานเกษตรอาเภอ ประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

/ระเบียบวาระที่ ๖...

-๘-

ระเบียบวาระที่ ๖ นัดหมายงานและเรื่องอื่น ๆ
๖.๑ เรื่องอื่น ๆ
-การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๖ อาเภอเมือง มี ๓ ตาบล คือ
ตาบลท่าฬ่อ,ตาบลดงกลาง และตาบลสายคาโห้ จานวนเกษตรกร ๓๐ ราย พื้นที่ ๖๒๔ ไร่ ๒ งาน วงเงิน
๖๙๕,๐๖๘.๕๙ บาท
-ตาบลบ้านบุ่ง หมู่ ๖ มีหนูกัดทาลายผลผลิต จานวน ๑๒๒ ไร่ ๑ งาน
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานเกษตรอาเภอจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การป้องกันจัดหนู และขอความร่วมมือ อบต.บ้านบุ่ง
ให้ช่วยเหลือเบื้องต้น
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ศรีสุดา เสือครุฑ
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางศรีสุดา เสือครุฑ)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

นนทยา ไตรยุทธรงค์
(นางนนทยา ไตรยุทธรงค์)
เกษตรอาเภอเมืองพิจิตร

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

