รายงานการประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน
ครั้งที่ 2/2553
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553
ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
ผูมาประชุม
1. นายวิเชียร
2. นายสงบ
3. นางวันทนัย
4. นายธีระศักดิ์
5. นายวรากร
6. นายพงศ
7. นายสุรัตน
8. นายเติมศักดิ์
9. นางถาวร
10. นายปรีชา
11. นายยศพนธ
12. นางณภัทร
13. นายนิติพงษ
14. นางพิลัยศรี
15. นายชัยวัตร
16. นายกอเกียรติ
17. นางสําราญ
18. นางสุจิตรา
ผูไมมาประชุม
1. นางเสาวรส
ผูเขารวมประชุม
1. นางจรัสศรี

บุญประสิทธิ์
เจริญสุข
แกวพูลศรี
ขุมเงิน
แกวพูลศรี
ภูขาว
แยมศรี
แกวมรกต
ภูขาว
สายแสง
ทัพพระจันทร
ภูริผล
งามดี
สังขศร
ศรีสวัสดิ์
รัชนิพนธ
พานิชกุล
นาคลําภา

เกษตรจังหวัดสระบุรี
ประธาน
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
แทนนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
เกษตรอําเภอเมืองสระบุรี
เกษตรอําเภอบานหมอ
เกษตรอําเภอแกงคอย
เกษตรอําเภอหนองแค
เกษตรอําเภอหนองแซง
เกษตรอําเภอเสาไห
เกษตรอําเภอพระพุทธบาท
เกษตรอําเภอวิหารแดง
แทนเกษตรอําเภอดอนพุด
เกษตรอําเภอหนองโดน
เกษตรอําเภอมวกเหล็ก
เกษตรอําเภอวังมวง
แทนเกษตรอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

เสถียรเขตต

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ดีรักษ

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นายวิ เ ชี ย ร บุ ญ ประสิ ท ธิ์ เกษตรจั ง หวั ด สระบุ รี ประธานได ก ล า วเป ด การประชุ ม
เกษตรอํ า เภอประจํ า เดื อ นมกราคม 2553 และได ดํ า เนิ น การประชุ ม ตามระเบี ย บวาระต า ง ๆ
ในที่ประชุมสรุปได ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. เรื่องแจงจากเขต
ไมมี
2. เรื่องแจงจากการประชุมคณะกรรมการจังหวัดฯ
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่แลว
- รายงานการประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน ไดลงในเว็บไซตสํานักงานเกษตร
จังหวัดสระบุรีแลว มติที่ประชุม หากมีการแกไขใหแจงภายในเที่ยงของวันประชุมถาไมมีใหถือเปนการ
รับรองรายงานการประชุมฯ
- รับรองรายงานการประชุมเกษตรอําเภอ ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน
2552 ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2552
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งทีแ่ ลว
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 เรื่องแจงจากกลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต
นายสงบ เจริญสุข หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ไดชี้แจง ดังนี้
4.1.1 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป 2552/2553 รอบที่ 2 สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรประกาศใหขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป 2552/2553 (รอบที่ 2) ตั้งแตวันที่
1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2553 ตามหลักเกณฑรายละเอียดการดําเนินการ เพื่อให
เกษตรกรมีเอกสารนําไปรวมโครงการประสานรายไดของเกษตรกรตอไป
- สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีไดตั้งคณะทํางาน War Room สํานักงานเกษตรจังหวัด
สระบุรีเพื่อติดตามดําเนินการ แกไขปญหาอุปสรรคตางๆ แลว 1 คณะ ตามคําสั่งสํานักงานเกษตร
จังหวัดสระบุรี ที่ 001/2553 ลงวันที่ 6 เมษายน 2553

- จัดทําแผนปฏิบัติงานการขึ้นทะเบียนเกษตรผูปลูกขาวนาป 2552/2553 (รอบ 2)
สํานักงานเกษตรสระบุรี เปนแนวทางใหแจงใหอําเภอถือปฏิบัตติ อไป
- จัดทําคูมือการดําเนินการขึ้นทะเบียน และจัดสงแบบ (ทพศ.1 รอบที่ 2) ใหทุกอําเภอ
ลงทะเบียนคุมใชดําเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรแลว
- เปาหมายสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร แจงเปาหมายจังหวัดสระบุรี 11 อําเภอ
เกษตรกร 6,055 ราย พื้นที่ปลูก 223,196 ไร จากรายงานทุกอําเภอแจงเปาหมาย แผนการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรขาวรอบที่ 2 จังหวัดสระบุรีจํานวน 11 อําเภอ เปาหมายครัวเรือน 9,547 ราย พื้นที่
261,145 ไร ตรวจสอบพื้นที่ปลูกขาวนาปรังในเขตและนอกเขต ยืนยันใหสํานักงานเกษตรจังหวัดภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2553 ดวย
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการแลว
4.1.2 การตรวจสอบขอมูลการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ รอบที่ 1 ที่ขึ้นทะเบียนไวแลว
ใหตรวจสอบขอมูลใหถูกตองเปนจริง เปนปจจุบันไดรับอนุมัติงบประมาณโครงการไทยเขมแข็ง ป 2555
ใหจัดดําเนินการตรวจสอบขอมูลดังกลาว ใหทุกอําเภอเรงดําเนินการในเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม
2553 ตามภารกิจกิจกรรม ตามรายละเอียดที่หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิตและชี้แจงใหที่
ประชุมรับทราบ และทุกอําเภอดําเนินการไดตั้งแตเดือนกุมภาพันธหนังสือแจงอนุมัติตามมาทีห่ ลัง
มติที่ประชุม รับทราบ และรอหนังสือแจงอนุมัติ
4.1.3 โครงการจัดการเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง จังหวัดสระบุรีป 2553 จังหวัดสระบุรี
เปน 1 – 20 จังหวัดที่ประสบปญหาเพลี้ยแปงระบาดทําความเสียหายในป 2552 กรมสงเสริม
การเกษตรอนุมัติโครงการจัดการเพลี้ยแปงมันสําปะหลังป 2553 ใหดําเนินการตามรายละเอียดคูมือการ
ดําเนินการแลว
การดําเนินการจังหวัดไดแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางานระดับจังหวัด, อําเภอ และ
ตําบลเรียบรอยแลว พรอมแจงอนุมัติโครงการใหอําเภอดําเนินการตามรายละเอียดโครงการ และคูมือ
จังหวัดจะจัดประชุมแจงผูเกี่ยวของ ประมาณตนเดือนกุมภาพันธ 2553 และโอนอนุมัติโครงการให
อําเภอ ตําบล ดําเนินการจัดตั้งศูนยบริหารศัตรูพืชชุมชน, แปลงพยากรณ, จัดรณรงคการปองกันกําจัด
เพลี้ยแปง ตามรายละเอียดคูมือตอไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและปฏิบัตติ ามคูมือตอไป
4.2 เรื่องแจงจากกลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร
ตามเอกสารที่แนบทาย
มติที่ประชุม รับทราบ

4.3 เรื่องแจงจากฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ
นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน หัวหนาฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ ไดชี้แจง ดังนี้
1. โครงการบริหารจัดการขอมูลการเกษตรเพื่อการประกันรายไดใหกบั เกษตรกร
- ดําเนินการภายใตโครงการเพิ่มศักยภาพผูว างงานเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคม
ในชุมชน สํานักนายกรัฐมนตรี
- จางเจาหนาตนกลาอาชีพจากชุดที่ 1 จํานวน 9 คน
- ระยะเวลาโครงการ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2553 รวม 3 เดือน
- ดําเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และขอมูลทะเบียนผูปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก
ใหถูกตอง ครบถวน ใชประโยชนได
- การฝกอบรมไดดําเนินการแลวระหวาง 21-25 ธันวาคม 2553
1.1 การมอบหมายงาน
- ขอมูล ทบก. อําเภอหนองโดน และอําเภอหนองแค เฉพาะตําบลกุมหัก คชสิทธิ์ โคกตูม
โคกแย บัวลอย ไผต่ํา มอบใหเจาหนาตนกลา 1 คน ปฏิบัติงานประจําที่อําเภอหนองโดน
- ขอมูล ทบก. อําเภอแกงคอย และอําเภอหนองแซง เฉพาะตําบลไกเสา เขาดิน โคก
สะอาด มวงหวาน มอบใหเจาหนาที่ตนกลา 2 คน ปฎิบัติงานประจําอําเภอแกงคอย
- ขอมูล ทบก. อําเภอเสาไหและอําเภอหนองแซง (ตําบลที่เหลือ) มอบใหเจาหนาที่ตนกลา
ปฏิบัติงานประจําที่อําเภอเสาไห
- ขอมูล ทบก. อําเภอเมือง และอําเภอเฉลิมพระเกียรติฯ มอบใหเจาหนาที่ตนกลา 1 คน
ปฏิบัติงานประจําที่อําเภอเมือง
- ขอมูล ทบก. อําเภอพระพุทธบาท และอําเภอดอนพุด มอบใหเจาหนาที่ตนกลา 1 คน
ปฏิบัติงานประจําที่อําเภอพระพุทธบาท
- ขอมูล ทบก. อําเภอมวกเหล็ก มอบใหเจาหนาที่ตนกลา 1 คน ปฏิบัติงานประจําที่อําเภอ
มวกเหล็ก
- ขอมูล ทบก. อําเภอบานหมอและวังมวง มอบใหเจาหนาที่ตนกลา 1 คน ปฏิบัติงาน
ประจําที่อําเภอบานหมอ
- ขอมูล ทบก. อําเภอหนองแค (ที่เหลือ) และอําเภอวิหารแดง มอบใหเจาหนาที่ ตนกลา
1 คน ปฏิบัติงานประจําที่สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
1.2 ขอความอนุเคราะหอําเภอสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง ใหเจาหนาที่ตนกลาปฎิบัติงาน
สวนที่จังหวัดจัดซื้อใหใหมจะไดงบประมาณปลายเดือนมกราคม 2553
1.3 เมื่อปรับปรุงขอมูล ทบก. เสร็จสิ้นตนกลาจะชวยตรวจสอบขอมูล ทพศ. ตอไป(เนนขาวรอบ 2)

2. การบริหารจัดการขอมูลการเกษตร
2.1 ระบบรายงานภาวะการผลิตพืช ป 2552 จากที่ใหอําเภอกําหนดบัญชีคุมพืช ติดคาง
ระบบและบันทึกขอมูล รม.01 และ 02 ตั้งแตเดือน พฤษภาคม 2552 เปนตนมา มีความกาวหนา ดังนี้
- อําเภอแกงคอย หนองแค บานหมอ พระพุทธบาท เสาไห และมวกเหล็ก ยังไมได
ดําเนินการ
- อําเภอวิหารแดง วังมวง มีขอมูลเดือนพฤษภาคม
- อําเภอหนองโดน หนองแซง มีขอมูลเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน
- อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ดอนพุด มีขอมูล พฤษภาคม – สิงหาคม
- อําเภอเมือง เสร็จสิ้นแลว
2.2 ระบบขอมูลพื้นฐานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
การจัดทําขอมูลพื้นฐานการเกษตร ป 2552 มีอําเภอแกงคอย หนองแค วิหารแดง หนองแซง และวังมวง
ยังไมไดดําเนินการ
2.3 ระบบขอมูลสถาบันเกษตรและการตอทะเบียนวิสาหกิจชุมชนซึ่งตองดําเนินการภายใน
15 กุมภาพันธ 2553 ขอใหอาํ เภอตรวจสอบรายชื่อองคกรที่จะตองดําเนินการในสวนขอมูลสถาบัน
เกษตรกรใหจดั ทําแบบจัดเก็บขอมูลเปนรายกลุมจัดเก็บและสงมอบใหเจาหนาที่บนั ทึกขอมูลดําเนินการ
ตอไป สําหรับวิสาหกิจชุมชนขอใหดูที่ระเบียบปฏิบัติและดําเนินการใหเปนไปตามที่กําหนด
เนื่องจากขอมูลทั้ง 4 ระบบ มีความสําคัญกับการใชงานในแตละดาน ขอความอนุเคราะห
อําเภอในการบริหารจัดการใหเปนไปตามวัตถุประสงคมีความสมบูรณถูกตองใหประโยชนไดและเปนไป
ตามกําหนดระยะเวลาตอไป
3. ผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเดนระดับเขต ป 2552 เขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท
3.1 เกษตรกรดีเดนสาขาอาชีพทํานา อันดับ 2 นายพานทอง สิงหแกว อําเภอเสาไห
3.2 เกษตรกรดีเดนสาขาอาชีพทําไร อันดับ 3 นายวิทยา แสนใจ อําเภอเฉลิมพระเกียรติฯ
3.3 กลุมแมบานเกษตรดีเดน อันดับ 3 กลุมแมบานเกษตรกรดอนทอง อําเภอดอนพุด
3.4 ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชนประเภทอื่น ๆ อันดับ 1 ศูนยฯขาวตําบลมวงงาม
อําเภอเสาไห
3.5 ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชนประเภทขาวหอมมะลิ อันดับ 1 ศูนยฯขาวตําบล
หนองแก อําเภอพระพุทธบาท
4. แผนการปฏิบัติงานและแผนการติดตามนิเทศงานประจําเดือนมกราคม 2553

แผนปฏิบัติงานประจําเดือน มกราคม 2553
สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
วัน เดือน ป
7 มกราคม 2553

16 มกราคม 2553
20 มกราคม 2553
21 มกราคม 2553
22 มกราคม 2553
25 มกราคม 2553

กิจกรรม
รวมประชุมประจําปวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตเมล็ด
พันธุขาวหวยขมิ้น
ประชุมผูรับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกร
ติดตามงานแหลงเรียนรูวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมัน
สําปะหลัง
ประชุมคลื่นลูกใหม
DW สาย 1
DW สาย 2
นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร
นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร

26 มกราคม 2553

นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร

27 มกราคม 2553

นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร

28 มกราคม 2553
29 มกราคม 2559

ประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดประจําเดือน
ประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน

12 มกราคม 2553
13 มกราคม 2553

สถานที่
อ.หนองแค

ผูรับผิดชอบ
ศิริทรัพย

หองประชุม สนง.เกษตรจังหวัด
อ. วังมวง

วันทนัย
พรรณาราย/วันทนัย

สวนวาสนาฟารม อ.หนองแค

วันทนัย/พรรณาราย
ลัดดา
ลัดดา
ทีมนิเทศที่ 2
ทีมนิเทศที่ 1
ทีมนิเทศที่ 2
ทีมนิเทศที่ 3
ทีมนิเทศที่ 4
ทีมนิเทศที่ 1
ทีมนิเทศที่ 2
ทีมนิเทศที่ 3
ทีมนิเทศที่ 4
ทีมนิเทศที่ 1
ทีมนิเทศที่ 2
ทีมนิเทศที่ 3
ทีมนิเทศที่ 4
สุจิตรา
สุจิตรา

อ.เมือง
อ.หนองแค
อ.หนองแซง
อ.บานหมอ
อ. แกงคอย
อ. พระพุทธบาท
อ.มวกเหล็ก
อ. วิหารแดง
อ. เสาไห
อ. วังมวง
อ. เฉลิมพระเกียรติฯ
อ. หนองโดน
อ.ดอนพุด
หองประชุมสนง.เกษตรจังหวัด
หองประชุมสนง.เกษตรจังหวัด

มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 เรื่องแจงจากฝายบริหารทั่วไป
นางสุจิตรา นาคลําภา หัวหนาฝายบริหารทั่วไป ไดชี้แจง ดังนี้
4.4.1 การแตงตั้งโยกยายขาราชการ ในรอบเดือนนี้ ไมมีคําสั่ง

สํ า หรั บ หั ว หน า กลุ ม ส ง เสริ ม และพั ฒ นาเกษตรกรคุ ณ วิ บู ล ย เจี ย มพั น ธ ได
เดินทางมารายงานตัวแลว วันที่ 18 มกราคม 2553 แตวันนี้ไปราชการ จึงไมไดแนะนําตัว
4.4.2 มาตรการประหยัดในการเบิกคาใชจาย ดวยจังหวัดไดรับแจง
กรมสงเสริมการเกษตรพิจารณาแลว เห็นสมควรถือปฏิบัติตามมาตรการประหยัดใน
การเบิกคาใชจายเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อเปนการประหยัดในการเบิกคาใชจายดังกลาวขางตน
จึงขอใหทุกหนวยงานถือปฏิบัติ ดังนี้
1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตามมาตรา 6 แหงพระราชกฤษฎีกา
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม ใหหัวหนาสวนราชการมีอํานาจ
หนาที่ในการบริหารงบประมาณรายจาย เพื่อเปนคาใชจาในการเดินทางไปราชการตามความจําเปนและ
ประหยัด จึงเห็นสมควรใหผูดํารง ระดับ 9 ขึ้นไป หรือตําแหนงที่เทียบเทาเบิกคาโดยสารเครื่องบินใน
ประเทศในอัตราชั้นประหยัด ยกเวนอธิบดี จะเบิกคาโดยสารเครื่องบินในอัตราที่ตนมีสิทธิ หรือในอัตรา
ต่ํากวาที่ตนมีสิทธิไดรับก็ได
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่มในการฝกอบรมใหเบิกในอัตรา 25 บาท ตอมื้อ
ตอคนคาอาหารในการฝกอบรม
- กรณีจัดฝกอบรมในสถานที่ราชการ ใหเบิกไมเกิน คนละ 150 บาท ตอมื้อ
- กรณีฝกอบรมในสถานที่เอกชน ถาจัดเลี้ยงอาหารมื้อเดียว เชน มื้อกลางวัน
ใหเบิกไมเกินคนละ 400 บาท (ถาเลี้ยงกิน 1 มื้อ ใหเบิกไมเกินอัตราตาม
ระเบียบ)
3. คาอาหารวางและเครื่องดื่มในการประชุมราชการ ใหเบิกอัตรา 25 บาท ตอ
มื้อตอคนคาอาหารในการประชุมราชการ ไมเกิน 80 บาทตอมื้อตอคน
4. การเบิกคาใชจายตามขอ 1 – 3 หากสงราชการไมสามารถเบิกจายตาม
อัตราที่ขอความรวมมือไวไดใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายที่จะ
พิจารณาเบิกจายโดยคํานึงถึงความจําเปน เหมาะสมและประหยัด ภายใตหลักเกณฑของระเบียบที่
เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ
4.4.3 การจางพนักงานราชการ (อัตราจาง) จํานวน 1 อัตรา ตามกรอบเปนตําแหนง
นั ก วิ ช าการส ง เสริ ม การเกษตรอํ า เภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ ช ว ยราชการอํ า เภอหนองแค กรมฯ ขอให
ดําเนินการตามหลั กเกณฑ วิ ธี ก ารระเบีย บใหม พ.ศ. 2552 ได ทํ าแผนปฏิ บัติงานแลว จะเริ่ มตั้ง แต
1 กุมภาพันธ 2553 เปนตนไป ปกติกรมฯ ใหเวลาดําเนินการเริ่มตั้งแตตนจนเสร็จสิ้นใชเวลาประมาณ
3 เดือน แตจะพยายามทําไมใหผิดระเบียบกําหนด คงจะจางไดประมาณเดือน เมษายน 2553 เปนตนไป
4.4.4 กําหนดตัวชี้วัดตําแหนงเจาหนาที่ธุรการอําเภอ ไดยึดตามกรอบกรมฯ กําหนด
และไดนําเขาประชุมชี้แจงในการประชุมเจาหนาที่ธุรการอําเภอในวันที่ 8 มกราคม 2553 ที่ผานมาไดตก
ลงกันแลวใชตามแบบที่ไดแจกใหเกษตรอําเภอทราบ ซึ่งในรอบที่ 1 ชวยวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่
31 มีนาคน 2553 รอบ 6 เดือนแรกใชแบบนี้

4.4.5 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหวางประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 รายละเอียดกรมบัญชีกลางขอเรียนวา ไดนําระเบียบ
ดังกลาวในเว็บไซด www.cgd.go.th เรียบรอยแลว จึงขอแจงใหทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติ
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 การดําเนินการงานโครงการประจําป 2552
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 การเบิกจายงบประมาณ
ขณะนี้งบประมาณไดโอนมาและจังหวัดไดโอนใหอําเภอในสวนที่เกี่ยวของแลว สําหรับ
เครื่องถายเอกสารชํารุดซอมไมคุมคา จึงขอใหอําเภอแจงความประสงคเขามา เพื่อรวบรวมพิจารณา
ตามเหมาะสมตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
5.4 การเรงรัดติดตามหนี้สินกลุมเกษตรกร
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
5.5 ระบบรายงาน ของเดือน มกราคม 2553 ไดแจกรายงานที่ใชวัดผลและ
ใหคะแนนตามระบบ การ จัดสงรายงานของ สํานั กงานเกษตรอําเภอ ประจําเดือน มกราคม 2553
เพื่อพิจารณาทบทวนรวมกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
5.6 ผลการติดตามนิเทศงาน
- สําหรับเดือนมกราคม 2553 ไดมีการชี้แจงประเด็นปญหาในที่ประชุม
รับทราบรวมกัน
5.7 ปญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน
ไมมี

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 งานโครงการสงเสริมการทองเที่ยวทุง ทานตะวันบานป 2552/2553
โดยไดรับสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ได
กําหนดจัดงานในพื้นที่ของศูนยการทหารมา (คายอดิศร) อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรีชอื่ งาน “ขี่มา
ชมทุงทานตะวันบาท มนัสการพระพุทธฉาย” ในวันที่ 29 – 31 มกราคม 2553 จึงขอเชิญอําเภอรวมงาน
ในวันที่ 29 มกราคม 2553 โดยพรอมเพียงกัน สําหรับอําเภอใกลเคียงใหนําเกษตรกรมารวมอําเภอละ
ประมาณ 150 คน
6.2 โครงการหนวยงานรัฐสุขภาวะจังหวัดสระบุรี เริ่มตั้งแตวันที่ 9 เมษายน 2552 ถึง
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งมีหนวยงานสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี, คลังจังหวัดสระบุรี,
วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี และประกันสังคมจังหวัดสระบุรี รวมกันเปนแกนนําเปนโครงการดูแลสุขภาพ
ของเจาหนาที่ขาราชการ คือดูแลตนเองใหมีสุขภาพที่ดีขณะนี้กิจกรรมตางๆ ไดดําเนินการไปบางแลว
และตองมีกิจกรรมที่ตอเนือ่ ง จึงไดมีแบบสอบถามความตองการของเจาหนาที่มีความตองการออกกําลัง
กาย เลนกีฬา ประเภทใด ตามแบบสอบถาม จึงขอใหอําเภอรวบรวมสงสํานักงานเกษตรจังหวัดเพื่อสรุป
กิจกรรมกีฬาที่จะจัดตอไป ในการนี้จึงขอใหอําเภอรวมมือแจงเจาหนาที่หันมาออกกําลังกาย และมีการ
บันทึกไวดวยวาไดทําอะไรบางแลวมีการรายงานผลใหทราบดวยวาเปนอยางไร
6.3 สรุปขาวสาร ความเคลื่อนไหวการดําเนินกิจกรรมของสหกรณออมทรัพยกรม
สงเสริมการเกษตรจํากัดเดือนมกราคม 2553 รายละเอียดไดแจงใหทราบแลวขอใหนําแจงเจาหนาที่
ทราบตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.45 น.

(ลงชื่อ) ....................................................... ผูจัดพิมพ
(นางเสาวรส เสถียรเขตต)
รายงานการประชุม

