รายงานการประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน
ครั้งที่ 9/2552
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552
ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
ผูมาประชุม
1. นายวิเชียร
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3. นายสมศักดิ์
4. นายธีระศักดิ์
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10. นายปรีชา
11. นางจิตนภา
12. นางณภัทร
13. นางวงเดือน
14. นางพิลัยศรี
15. นางรัตดา
16. นางบุษรินทร
17. นายอิทธิศักดิ์
18. นางสุจิตรา

บุญประสิทธิ์
เจริญสุข
วรรณะ
ขุมเงิน
แกวพูลศรี
ภูขาว
คุมภัย
แกวมรกต
ภูขาว
สายแสง
ตันศิริ
ภูมิผล
มณี
สังขศร
คงสีไพร
กวกขุนทด
แสงเรือง
นาคลําภา

ผูไมมาประชุม
1. นางเสาวรส เสถียรเขตต
ผูเขารวมประชุม
ไมมี

เกษตรจังหวัดสระบุรี
ประธาน
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
เกษตรอําเภอเมืองสระบุรี
เกษตรอําเภอบานหมอ
แทนเกษตรอําเภอแกงคอย
เกษตรอําเภอหนองแค
เกษตรอําเภอหนองแซง
เกษตรอําเภอเสาไห
แทนเกษตรอําเภอพระพุทธบาท
เกษตรอําเภอวิหารแดง
เกษตรอําเภอดอนพุด
เกษตรอําเภอหนองโดน
เกษตรอําเภอมวกเหล็ก
แทนเกษตรอําเภอวังมวง
เกษตรอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลาพักผอน

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นายวิเชียร บุญประสิทธิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี
ประธานไดกลาวเปดการประชุม
เกษตรอํ า เภอประจํ า เดื อ นกั น ยายน 2552 และได ดํ า เนิ น การประชุ ม ตามระเบี ย บวาระต า ง ๆ
ในที่ประชุมสรุปได ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. เรื่องแจงจากกรมฯ
- ไมมี
2. เรื่องแจงจากการประชุมเขตฯ
- ไมมี
3. เรื่องแจงจากการประชุมคณะกรรมการจังหวัดฯ มีดังนี้
3.1 ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดสระบุรี (GPP) ที่เกี่ยวของภาคเกษตร สาขา
เกษตรกรรม การลาสัตวและการปาไม ป 2550 ไก 1,418.5 ลานบาท น้ํานมดิบ 1,277.2 ลานบาท ขาว
1,154.3 ลานบาท และมะมวง 362.7 ลานบาท สัดสวนตอสาขาการผลิต รอยละ 24.1,21.7,19.6 และ
6.2 ตามลําดับ ขอแจงเพื่อทราบ
3.2 ผูวาราชการจังหวัดคนใหม จังหวัดสระบุรีแจงจะเดินทางมาวันที่ 1 ตุลาคม
2552 ประมาณเวลา 11.00 น. ขอเชิญทุกสวนราชการตอนรับตอไป
3.3 งานประเพณีตักบาตรขาวตมลูกโยน ประจําป 2552 กําหนดวันจันทรที่ 5
ตุลาคม 2552 ซึ่งเปนวันออกพรรษา โดยมีวัตถุประสงคอนุรักษฟนฟูสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
ใหคงอยูคูจังหวัดสระบุรี และเพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จึงขอชวนเชิญรวมงาน
และประชาสัมพันธใหทราบทั่วกันตอไปเวลาตั้งแต 07.25 น. ณ บริเวณสนามหนาโรงเรียนวัดพระพุทธ
ฉาย ตําบลหนองปลาไหล อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่แลว
- รายงานการประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน ไดลงในเว็บไซตสํานักงานเกษตร
จังหวัดสระบุรีแลว มติที่ประชุม หากมีการแกไขใหแจงภายในเที่ยงของวันประชุมถาไมมีใหถือเปนการ
รับรองรายงานการประชุมฯ
- รั บรองรายงานการประชุมเกษตรอําเภอ ครั้งที่ 8/2552 เมื่ อวันที่ 31 สิงหาคม
2552 ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2552

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งทีแ่ ลว
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 เรื่องแจงจากกลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต
นายสงบ เจริญสุข หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ไดชี้แจง ดังนี้
4.1.1 สรุปผลการจดทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจ (ขาวนาป, มันสําปะหลัง
และขาวโพดเลี้ยงสัตว) ตัดยอดวันที่ 28 กันยายน 2552
- ใหอําเภอยึดถือเปาหมายและผลที่ดําเนินการไดเปนตัวเลขเดียวกันและไดมี
การทบทวนพิจารณารวมกับอําเภอ ตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมเกี่ยวกับเปาหมายการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรและทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก เปรียบเทียบการรายงานและบันทึกขอมูลและ
รายงานผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ป 2552/53 รวม 3 ชนิดพืช มีขาวนาป
มันสําปะหลัง และขาวโพดเลี้ยงสัตว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 เรื่องแจงจากกลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นายสมศักดิ์ วรรณะ หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ไดชี้แจงมีดังนี้
4.2.1 งานพัฒนาองคกรเกษตรกร/งานโครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ
(ผูรับผิดชอบวันทนัย แกวพูลศรี)
1. การศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยศรีปทุม ของชาวศรีลังกา ในวันที่ 1 ตุลาคม 2552
เยี่ยมชมกลุมแมบานเกษตรกรดาวเรือง อําเภอเมืองสระบุรี เวลา 09.00 – 10.30 น. และกลุมแมบาน
เกษตรกรพุแค อําเภอเฉลิมพระเกียรติฯ เวลา 10.30 – 12.00 น. ขอใหอําเภอไดเตรียมความพรอมใน
การรับคณะศึกษาดูงานดวย
2. การรายงานระบบสารสนเทศข อมู ลสถาบั นเกษตรกร ในการบั นทึ กจั ดเก็ บข อมู ล
หมวดที่ 3 การดําเนินกิจกรรมกลุม ตัดยอดขอมูล วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ของกลุมแมบานเกษตรกร
กลุ ม ยุ ว เกษตรกร กลุ ม ส ง เสริ ม อาชี พ การเกษตร ที่ ก รมส ง เสริ ม การเกษตรกํ า หนดแล ว เสร็ จ
ในเดือน กรกฎาคม 2552 กรมสงเสริมการเกษตรไดขยายเวลา เปนเดือนตุลาคม 2552 เพราะทางอําเภอ
มีภารกิจเรงดวนในการดําเนินการในการเก็บขอมูล ทบก. และเก็บขอมูลพืชหลัก
4.2.2 งานติ ดตามหนี้ สิ นกลุ มเกษตรกร ป 2544 และงานช วยเหลื อเกษตรกร
ผูประสบภัยธรรมชาติ (นายพิษณุ นิตยใหม)
1. การติ ดตามเร ง รั ดหนี้ สิ นโครงการสนั บสนุ นสิ น เชื่ อเพื่ อจั ดหาปุ ย ป 2544
เดือนกันยายน 2552

- ใหอําเภอที่มีกลุมเกษตรกรทํานา ที่ยังมีหนี้สินตามโครงการดังกลาว ชวยเรงรัดติดตาม
การสงชําระหนี้ คชก. จากกลุมเกษตรกรอยางตอเนื่องเปนประจํา และมีเอกสารหลักฐานการติดตามทวงถาม
ไวใหตรวจสอบได มีอําเภอดังนี้
1. อําเภอเมืองสระบุรี (กลุมทํานาหนองโน, กลุมทํานาหนองยาว)
2. อําเภอหนองแค (กลุมทํานาหนองแขม, กลุมทํานาโคกตูม, กลุมทํานาโพนทอง)
3. อําเภอวิหารแดง (กลุมทํานาเจริญธรรม)
- กลุมเกษตรกรฯ ที่มีการสงชําระหนี้สินในเดือนกันยายน 2552 นี้ มีดังนี้
1. กลุมเกษตรกรทํานาโคกตูม ต.โคกตูม อ.หนองแค
สงชําระจํานวน 5,000 บาท
2. กลุมเกษตรกรทํานาหนองแขม ต.หนองแขม อ.หนองแค สงชําระจํานวน 9,000 บาท
3. กลุมเกษตรกรทํานาหนองโน ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี สงชําระจํานวน 2,000 บาท
4. กลุมเกษตรกรทํานาเตาปูน ต.เตาปูน อ.แกงคอย
สงชําระจํานวน 865 บาท
2. งานชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติ เดือนกันยายน 2552
- ขณะนี้ไดมีอําเภอสงรายงานเหตุดวนสาธารณภัย มาใหจังหวัดสระบุรี ทราบเพื่อประกาศ
เปนเขตภัยพิบัติ
- อําเภอมวกเหล็ก เกิดฝนทิ้งชวงในพื้นที่ปลูกพืชไร อาจจะไดรับความเสียหายจํานวน
22,724 ไร เกษตรกร 741 ราย และเพลี้ยแปงระบาดในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง จํานวน 6,395 ไร เกษตรกร
447 ราย (5 ตําบล)
- อําเภอแกงคอย เกิดฝนทิ้งชวงในนาขาวและพื้นที่ปลูกพืชไร อาจจะไดรับความเสียหาย
จํ านวน 3,613 ไร เกษตรกร 202 ราย และเพลี้ ยกระโดดสี น้ํ าตาล ระบาดในนาข าวจํ านวน 450 ไร
เกษตกร 50 ราย (ตําบลหวยแหง)
- อํ าเภอพระพุ ทธบาท เกิ ดเพลี้ ยกระโดดสี น้ํ าตาลระบาดในนาข าวจํ านวน 220 ไร
เกษตรกร 25 ราย (1 ตําบล)
- อําเภอหนองแซง เกิดอุทกภัยในพื้นที่ปลูกขาว 4 ตําบล รวมประมาณ 341 ไร เกษตรกร
44 ราย
- อํ าเภอเมื องสระบุ รี เกิ ดอุ ทกภั ยในพื้ นที่ ปลู กข าว 2 ตํ าบล รวมประมาณ 250 ไร
เกษตรกร 9 ราย ดั งนั้น จึงขอใหอําเภอ ได ติดตามตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยฯ ที่เสียหายอยางแทจริง
และดําเนินการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัย ตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ โดยใหเสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลา 3 เดือนนับตั้งแตวันเกิดภัย
3. งานสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (ผูรับผิดชอบนางพรรณนาราย สงวนสิน)
- ใหอําเภอสงสรุปผลการดําเนินการพัฒนากระบวนการเรียนรูสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
สงใหจังหวัดดวน

- โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเขาสูแหลงทุน (รวมธนาคารออมสิน) จังหวัดมีหนังสือ
แจงอําเภอแลวใหอําเภอเรงดําเนินการแจงวิสาหกิจชุมชนที่สนใจสมัครเขารวมโครงการฯ (แบบ 1) สง
สํานักงานเกษตรจังหวัดทุกวันที่ 5 ของเดือน ซึ่งไดมีการขยายเวลาถึงเดือน ธันวาคม 2552
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 เรื่องแจงจากฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ
นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน หัวหนาฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ ไดชี้แจง ดังนี้
1. กรณีที่ DSI กลาวหาเจาหนาที่ของกรมสงเสริมการเกษตร
ในการดําเนินการรับจดทะเบียนเกษตรกร ของจังหวัดลพบุรีและจังหวัดอุบลราชธานี
เจาหนาที่กรมฯ ถูกกลาวหาวากระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 เจาพนักงาน
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบตั ิหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใดหรือปฏิบตั ิหรือละ
เวนการปฏิบตั ิหนาที่โดยทุจริต ซึ่งโดยหลักของความผิดตามมาตรานี้ จะตองดูจากเจตนาของผูกระทํา
วามีเจตนาทุจริต ประพฤติมิชอบหรือมีสวนไดเสียหรือไม ซึ่งจากการเขาไปตรวจสอบเจาหนาที่มิไดมี
เจตนาทุจริตเลย และมาตรา 162 เจาพนักงานมีหนาที่ทําเอกสาร รับเอกสารหรือกรอกขอความลงใน
เอกสาร กระทําการในการปฏิบัติหนาที่โดยรับรองเปนหลักฐานซึ่งขอเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุงพิสูจน
ความจริงอันเปนเท็จ มีผลกระทบตอโครงการของกรมฯ ในการรับจดและรับรองการขึ้นทะเบียน
เกษตรกร ซึ่งเจาหนาที่ไดรับจดไปตามที่เกษตรกรแจงแตไมไดมีการตรวจสอบวาเปนความจริงตามที่
ไดรับจดและรับรองหรือไม จึงเปนจุดผิดพลาดทําใหเขาใจวามีผลประโยชนรวมกับเจาของลานมันฯ
และเมื่อ เจาหนาที่ DSI สอบขอเท็จจริงทําใหเจาหนาที่ของกรมฯ ไมสามารถตอบไดอยางชัดเจน
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
- กรมฯ ตองตรวจสอบวาในการขึ้นทะเบียนนั้นเปนความจริงหรือไม
- การรับจดทะเบียนตองเก็บหลักฐานการจดทะเบียนไวเพื่อตรวจสอบ
- ควรยึดเรื่องคูมือในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรอยางเครงครัดดําเนินการตามที่กรมฯ สั่งการ
- กรณีพื้นที่ที่ไมมีเอกสารสิทธิ ควรลงไปตรวจสอบพื้นที่จริง
2. โครงการที่สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีไดรบั การสนับสนุนงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ 2553 จากจังหวัดสระบุรี
1. โครงการที่ 1 สงเสริมการพัฒนาเครือขายภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนเข็ม
แข็งจังหวัดสระบุรี
กิจกรรม ผลิตเมล็ดพันธุข า ว งบประมาณ 1,157,000 บาท
2. โครงการที่ 3 สงเสริมเครือขายชุมชนขยายผลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็งและการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
กิจกรรม สงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
งบประมาณ 1,530,000 บาท

3. แผนการติดตามนิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร
วันที่ 22 ตุลาคม 2552 อําเภอเมืองสระบุรี ทีม 1

วันที่ 26 ตุลาคม 2552 อําเภอหนองแซง ทีม 1
อําเภอบานหมอ
ทีม 2
อําเภอแกงคอย
ทีม 3
อําเภอหนองแค
ทีม 4
วันที่ 27 ตุลาคม 2552 อําเภอมวกเหล็ก
ทีม 1
อําเภอวิหารแดง
ทีม 2
อําเภอเสาไห
ทีม 3
อําเภอพระพุทธบาท ทีม 4
วันที่ 28 ตุลาคม 2552 อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ทีม 1
อําเภอหนองโดน
ทีม 2
อําเภอดอนพุด
ทีม 3
อําเภอวังมวง
ทีม 4
ประเด็นการติดตามนิเทศงาน
1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูป ลูกพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด
2. ภัยธรรมชาติ
3. หนี้สินกลุมเกษตรกร
4. แผนการปฏิบัติงานประจําเดือนตุลาคม 2552

วัน เดือน ป

แผนปฏิบัตงิ านประจําเดือน ตุลาคม 2552
สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
กิจกรรม
สถานที่

ผูรับผิดชอบ

1 ตุลาคม 2552

ประเทศศรีลังกาดูงาน

อ. เมือง, เฉลิมพระเกียรติฯ

วันทนัย

8 ตุลาคม 2552

ประชุมกรรมการศูนยขาวระดับจังหวัด

หองประชุมสนง.เกษตรจังหวัด

เรวัชณ

22 ตุลาคม 2552 นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร

อ. เมืองสระบุรี

ทีมนิเทศที่ 1

26 ตุลาคม 2552 นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร

อ. หนองแซง

ทีมนิเทศที่ 1

อ. บานหมอ

ทีมนิเทศที่ 2

อ. แกงคอย

ทีมนิเทศที่ 3

อ. หนองแค

ทีมนิเทศที่ 4

อ. มวกเหล็ก

ทีมนิเทศที่ 1

อ. วิหารแดง

ทีมนิเทศที่ 2

อ. เสาไห

ทีมนิเทศที่ 3

อ. พระพุทธบาท

ทีมนิเทศที่ 4

อ. เฉลิมพระเกียรติฯ

ทีมนิเทศที่ 1

อ. หนองโดน

ทีมนิเทศที่ 2

อ. ดอนพุด

ทีมนิเทศที่ 3

อ. วังมวง

ทีมนิเทศที่ 4

27 ตุลาคม 2552 นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร

28 ตุลาคม 2552 นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร

29 ตุลาคม 2552 ประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดประจําเดือน หองประชุมสนง.เกษตรจังหวัด

สุจิตรา

หองประชุมสนง.เกษตรจังหวัด

สุจิตรา

30 ตุลาคม 2552 ประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน

และไดมกี ารทบทวนพิจารณารวมกันในทีป่ ระชุมจากสรุปผลการจัดเก็บและบันทึกขอมูลทะเบียนเกษตรกร
เพื่อความถูกตองตรงกันของแตละอําเภอ
มติที่ประชุม รับทราบ

4.4 เรื่องแจงจากฝายบริหารทั่วไป
นางสุจิตรา นาคลําภา หัวหนาฝายบริหารทั่วไป ไดชี้แจง ดังนี้
4.4.1 เรื่องการแตงตั้งโยกยายขาราชการในรอบเดือน มีดังนี้
- ดวยกรมสงเสริมการเกษตร ไดมีคําสั่งที่ 700/2552 ลงวันที่ 1 กันยายน 2552 ได
บรรจุผูสอบแขงขันไดเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญแตงตั้งให ดํารงตําแหนงนักวิชาการ
สงเสริมการเกษตรปฏิบตั ิการ ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2552 ของจังหวัดสระบุรีมีจํานวน 2 ราย ไดแก
1. นางสาวรัตนา ศรีเพ็ชร ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ
สํานักงานเกตษรอําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
2. นายชวน ทิพยอุดร ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการสํานักงาน
เกษตรอําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
4.4.2 การขอรับบําเหน็จของลูกจางประจําผูเกษียณอายุราชการ ดวยกรมสงเสริม
การเกษตร ไดแจงเนื่องจากไดมีพระราชบัญญัติกําหนดใหลูกจางประจํามีสิทธิไดรบั เงินบําเหน็จพิเศษ
รายเดือนโดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ดังนั้น หากลูกจางประจําผูเกษียณมีความประสงคจะ
ขอรับบําเหน็จปกติหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน ใหแจงความประสงคโดยทําหนังสือยินยอมเปน
หลักฐานของหนวยงานไวกอนทั้งนี้กรมบัญชีกลางจะมีแบบหนังสือยินยอมสงใหภายหลัง ขอแจงให
ทราบ
4.4.3 หลักเกณฑและวิธกี ารคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการและ
ระดับชํานาญการพิเศษ เรือ่ งนี้กรมสงเสริมการเกษตรจะแจงตําแหนงที่จะคัดเลือกใหจังหวัดทราบเพื่อ
แจง มีคุณสมบัติครบถวนจัดทําเอกสารประกอบการคัดเลือก จํานวน 6 ชุด ตอตําแหนงที่สมัครสงกรมฯ
ใหพิจารณาตอไป ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซตกองการเจาหนาที่กรมสงเสริม
การเกษตร
4.4.4 สรุปขาวสาร ความเคลื่อนไหวการดําเนินกิจกรรมของสหกรณออมทรัพย
กรมสงเสริมการเกษตร จํากัด ในรอบเดือนกันยายน 2552 ไดแจกรายละเอียด ในที่ประชุมทราบ
แลว จึงขอกลุม /ฝายฯ และอําเภอประชาสัมพันธแจงเพื่อทราบโดยทั่วกัน ตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติ
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ

5.2 การดําเนินการงานโครงการประจําป 2552
-ขณะนี้สิ้นปงบประมาณการดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 การเบิกจายงบประมาณ
-ไดดําเนินการเบิกจายเสร็จเรียบรอยแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
5.4 การเรงรัดติดตามหนี้สินกลุมเกษตรกร กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร
ไดแจงเพื่อทราบแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
5.5
ระบบรายงาน ของเดือน กันยายน 2552 ไดแจกรายงานที่ใชวัดผลและ
ใหคะแนนตามระบบ การ จัดสงรายงานของ สํานักงานเกษตรอําเภอ ประจําเดือน กันยายน 2552
เพื่อพิจารณาทบทวนรวมกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
5.6 ผลการติดตามนิเทศงาน
- สําหรับเดือนกันยายน 2552 สิ้นงบประมาณไดแจงงด
5.7 ปญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน
- ป ง บประมาณ 2553เกษตรจั ง หวั ด ขอให อํ า เภอถื อ ปฏิ บั ติ ทุ ก 3 เดื อ น
ใหดําเนินการเสนอประเมินผลการปฏิบัติงานใของเจาหนาที่ทุกระดับหจังหวัดทราบ เปนขอมูลเบื้องตน
และกํ า หนดการรายงานทุ ก เรื่ อ งเป น ตั ว ชี้วั ด และจะดู จ าก การประชุม ศู น ย การปฏิบั ติ ง านในพื้ น ที่
การดําเนินการตามโครงการรวมถึงปริมาณและคุณภาพงานดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
- ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.15 น.

(ลงชื่อ) ....................................................... ผูจดรายงานการประชุม
(นางสุจิตรา นาคลําภา)

