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เกษตรจังหวัดสระบุรี
ประธาน
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
เกษตรอําเภอเมืองสระบุรี
เกษตรอําเภอบานหมอ
แทนเกษตรอําเภอแกงคอย
เกษตรอําเภอหนองแค
เกษตรอําเภอหนองแซง
เกษตรอําเภอเสาไห
เกษตรอําเภอพระพุทธบาท
เกษตรอําเภอวิหารแดง
เกษตรอําเภอดอนพุด
เกษตรอําเภอหนองโดน
เกษตรอําเภอมวกเหล็ก
เกษตรอําเภอวังมวง
เกษตรอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการ

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
เกษตรอําเภอประจําเดือนตุลาคม 2552 และไดดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระตาง ๆ ในที่ประชุม
สรุปได ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. เรื่องแจงจากกรมฯ
- ดูจาก Internet แจงใหทราบหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการพลเรือนสามัญ
- ซึ่งเปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552
ได แ จ ง คู มื อ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการและประเมิ น สมถรรณะของข า ราชการกรมส ง เสริ ม
การเกษตรกําหนดใหใชพิจารณาเลื่อนเงินเดือนปงบประมาณ 2553 เปนตนไป ขั้นตอนแรกตองทํา
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานชัดเจนกอนจะไดดําเนินการตอไป
2. เรื่องแจงจากการประชุมเขตฯ
- ไมมี
3. เรื่องแจงจากการประชุมคณะกรรมการจังหวัดฯ มีดังนี้
3.1 จังหวัดแจงขอเชิญรวมเปดโรงไฟฟา ณ อบต. ทามะปราง ต.ทามะปราง
อ.แกงคอย จ.สระบุรี
3.2 ขอเชิญรวมพิธีถวายผาพระกฐิน
วันที่ 30 ตุลาคม 2552 ณ วัดเขาแกววรวิหาร อ.เสาไห
วันที่ 31 ตุลาคม 2552 ณ วัดพระพุทธบาท และวัดสมุหประดิษฐธาราม
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ณ วัดเขาขี้เหล็ก ต.ทามะปราง อ.แกงคอย จ.สระบุรี
3.3 โครงการเขาวัดฟงธรรมวันธรรมสวนะเฉลิมพระเกียรติ โดยสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด ขอความรวมมือเขารวมกิจกรรม ในวันจันทรที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ณ วัดพระพุทธบาท
ราชวรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
3.4 หน ว ยบริ ก ารเคลื่ อ นที่ บํ า บั ด ทุ ก ข บํ า รุ ง สุ ข สร า งรอยยิ้ ม ให ป ระชาชน
จังหวัดสระบุรีกําหนดที่ ณ อบต.ซับสนุน หมูที่ 1 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
3.5 นโยบายสงเสริมพัฒนาจังหวัดสระบุรี ของผูวาราชการจังหวัดสระบุรี มีดังนี้
3 รวม รวมคิด รวมทํา รวมรับสุข
3 สราง สรางอาชีพ สรางความพอเพียง สรางความสามัคคี
3 ไม ไมยุงเกี่ยวยาเสพติด ไมเลนหวยใตดิน ไมดื่มเหลางานศพ
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่แลว
- รายงานการประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน ไดลงในเว็บไซตสํานักงานเกษตร
จังหวัดสระบุรีแลว มติที่ประชุม หากมีการแกไขใหแจงภายในเที่ยงของวันประชุมถาไมมีใหถือเปนการ
รับรองรายงานการประชุมฯ
- รับรองรายงานการประชุมเกษตรอําเภอ ครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552
ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2552
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งทีแ่ ลว
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 เรื่องแจงจากกลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต
นายสงบ เจริญสุข หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ไดชี้แจง ดังนี้
4.1.1 การจดทะเบียนขาว GI ขาวเสาไหเจกเชย
จั ง หวั ด สระบุ รี ไ ด จั ด ประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบยกร า งคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการรับรองการผลิตขาว GI ขาวเสาไหเจกเชยใหตรวจสอบและเสนอแตงตั้งคณะกรรมการ
ระดับ จังหวัด อําเภอดําเนินการขอใหอําเภอเรงจัดสงรายชื่ อคณะกรรมการ และไดประสานงานขอ
รูปแบบการขึ้นทะเบียนตรวจสอบการดําเนินการออกใบรับรองใชตรารับรองขาว GI ขาวเสาไหเจกเชย
โดยอาศัยรูปแบบแนวทางการดําเนินงานของขาวสังขยอดที่ดําเนินการแลว
สํานักงานเกษตรอําเภอดอนพุดไดดําเนินการและเสนอขอ GAP ตั้งแตป 2551
แลว และป 2552 เสนอขอ GAP อีก 12 ราย ขอใหดําเนินการปลูกขาว GI ขาวเสาไหเจกเชย ป 2552
ตอไป เพื่อจะใหอนุมัติขอใสตราสัญญาลักษณขาว GI ขาวเสาไหเจกเชย ตอไป
4.1.2 ผลการจดทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจ จังหวัดสระบุรี
ขอใหทุกอําเภอตรวจสอบตัวเลขที่อําเภอรายงานจังหวัดขอใหตรวจสอบหรือ
ปรับตัวเลขใหตรวจกับขอมูลที่เขาระบบแลว
4.1.3 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ป 2552
กรมใหดําเนินการจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จํานวน 4 ครั้ง ไตรมาสละ 1 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 9 ธันวาคม 2552 (ประสูติพระองคเจาศรีรัศม) งบประมาณ 15,800 บาท เปาหมาย 200 ราย
ครั้งที่ 2 มกราคม-มีนาคม 2553 (กรมใหจังหวัดจัดเอง) งบประมาณ ไมมี เปาหมาย ไมมี
ครั้งที่ 3 วันที่ 29 เมษายน 2553 (ประสูติพระองคเจาทีปงกร) งบประมาณ 15,800 บาท เปาหมาย 200 ราย
ครั้งที่ 4 วันที่ 28 กรกฎาคม 2553 (วันพระราชสมภพสมเด็จพระโอรสาธิราชฯ) งบประมาณ 15,800 บาท
เปาหมาย 350 ราย รวม 750 ราย

ครั้งที่ 1 ณ อําเภอวิหารแดง
ครั้งที่ 2 ณ อําเภอเสาไห
ครั้งที่ 3 ณ อําเภอแกงคอย
ครั้งที่ 4 ณ อําเภอพระพุทธบาท
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 เรื่องแจงจากกลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นายสมศักดิ์ วรรณะ หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ไดชี้แจงมีดังนี้
4.2.1 งานพัฒนาองคกรเกษตรกร/งานโครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ
(ผูรับผิดชอบวันทนัย แกวพูลศรี)
1.
จังหวัดไดอนุมัติโครงการของจังหวัดสระบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
โครงการสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร เปนเงิน 1,530,000 บาท
(หนึ่งลานหาแสนสามหมื่นบาทถวน) ดําเนินการกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร จํานวน 3
กลุม ซึ่งสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จะไดออกติดตามเตรียมความพรอมในการดเนินงานโครงการฯ
โดยมีกําหนดการดังนี้
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรแปรรูปเผือก อําเภอบานหมอ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรบานหมาก อําเภอเสาไห
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรแปรรูปขาว อําเภอหนองแซง
ขอใหอําเภอนัดหมายคณะกรรมการกลุมและสมาชิก เพื่อจังหวัดจะไดชี้แจงการดําเนิน
โครงการฯ และสอบถามขอมูลพื้นฐานของการดําเนินโครงการฯ
2. จังหวัดกําหนดประชุมสมาชิกเกษตรกรคลื่นลูกใหม ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 ณ
หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ตั้งแตเวลา 09.30 น. เปนตนไป ขอใหอําเภอประสานงานกับ
สมาชิกเกษตรกรคลื่นลูกใหมที่ ผานการอบรมหลักสูตรเกษตรกรคลื่นลูกใหม ป 2551 และป 2552 เขารวม
ประชุมทุกทาน
3. โครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ กรมสงเสริมการเกษตรไดสงกําหนดการจุดพื้นที่
เสด็ จของจั งหวั ดสระบุ รี ในป 2553 ระหว างเดื อนตุ ลาคม 2552 – เดื อนกั นยายน 2553 ซึ่ งจะเสด็ จ
เดื อนไหนจะมี กํ าหนดการให ทราบอี กครั้ ง โดยที่ ปรึ กษาโครงการฯ จะต องลงมาสํ ารวจพื้ นที่ ก อน
จึงจะกําหนดวันเสด็จที่แนนอนได ขอใหอําเภอประสานงานกับสมาชิก โครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ
ตําบลบ านยาง ให เตรี ยมความพร อมในเรื่ องบานเกษตรสมบู รณ และในเรื่ องกิจกรรมเสริ มเพิ่ มรายได
ของสมาชิกไวใหพรอม

4.2.2 งานชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติ ป 2552 (นายพิษณุ นิตยใหม)
1. เหตุที่ฝนทิ้งชวง ตั้งแตวันที่ 10 และวันที่ 17 สิงหาคม 2552
- ตําบลหวยแหง อําเภอแกงคอย นาขาวไดรับความเสียหายโดยสิ้นเชิง 160 ไร เกษตรกร
ผูประสบภัยจํานวน 14 ราย คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติระดับอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.)
พิจารณาให ความช วยเหลื อเป นเงิ นสด จํ านวน 96,960 บาท โดยใช เงินทดรองราชการในอํ านาจของ
นายอําเภอ ซึ่งจะตองชวยเหลือใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 (ครบระยะเวลา 3 เดือน)
- ตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก พื้นที่ปลูกขาวโพดไดรับความเสียหายโดยสิ้นเชิง
274 ไร เกษตรกร 24 ราย พื้นที่ ปลู กพืชผักเสียหาย 13 ไร เกษตรกร 7 ราย รวมพื้ นที่เสียหายทั้งสิ้ น
287 ไร เกษตรกร 31 ราย อบต.มวกเหล็ ก จะให ความชวยเหลือเกษตรกร เปนเงิ นสด 241,194 บาท
โดยจะตองชวยเหลือใหเสร็จสิ้น ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 (ระยะเวลาครบ 3 เดือน)
2. เหตุอุทกภัย เมื่อวันที่ 20, 28 และวันที่ 31 สิงหาคม 2552
- ตําบลหนองหัวโพ ไกเสา โคกสะอาด และตําบลมวงหวาน อําเภอหนองแซง นาขาว ไดรับ
ความเสี ยหาย โดยสิ้ นเชิ ง รวม 174 ไร เกษตรกร 25 ราย อบต. โคกสะอาด, ม วงหวาน และไก เส า
ไดใหความชวยเหลือเกษตรกรไปแลว จํานวน 21 ราย พื้นที่ 144 ไร รวมเปนเงิน 87,264 บาท สวน อบต.
หนองหั วโพ กํ าลั งพิ จารณาให ความช วยเหลื อเกษตกร ซึ่ งจะต องช วยเหลื อให เสร็ จสิ้ น ภายในวั นที่
19 พฤศจิกายน 2552
สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จึงขอใหเกษตรอําเภอที่เกี่ยวของทั้ง 3 อําเภอ ไดชวย
ติดตาม เรงรัดการชวยเหลือกเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังกลาว
ขางตน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 เรื่องแจงจากฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ
นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน หัวหนาฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ ไดชี้แจง ดังนี้
1. มาตรการและแนวทางเรงรัดติดตามตามการใชจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2553 หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.0506/ว177 เรื่อง มาตรการและแนวทางเรงรัด
ติดตามการใชจายเงินงบประมาณรายจ าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สรุ ปเพื่ อทราบและ
ถือปฏิบัติดังนี้

1.1 เปาหมายการเบิกจายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่
1
2
3
4

เปาหมายอัตราการเบิกจายรายจายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)
รายจายลงทุน
รายจายภาพรวม
12.00
20.00
33.00
43.00
56.00
68.00
75.00
94.00

1.2 ใหนําอัตราการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุนและรายจายภาพรวมตาม
เปาหมายกําหนดเปนตัวชีว้ ัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
1.3 การดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การกํ า หนดคุ ณ ลั ก ษณะหรื อ แก ไ ขครุ ภั ณ ฑ
แบบแปลน รูปแบบ เปลี่ ยนแปลงรายการ ปรั บเปลี่ยนแผนงาน / โครงการ ใหแลวเสร็ จภายใน
ไตรมาสที่ 2
1.4 ใหเรงรัดฝกอบรม ประชุมสัมมนา ใหแลวเสร็จภายในเดือน มิถุนายน
2553 และเบิกจายใหแลวเสร็จภายในเดือน สิงหาคม 2553
1.5 ใหแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานในการเรงรัดการใชจายเงิน
งบประมาณในป งบประมาณ พ.ศ. 2553
2. การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการและการประเมินสมรรถนะของขาราชการ
สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ตามคูมือการประเมิน ผลการปฏิบตั ริ าชการ และประเมินสมรรถนะ
ของขาราชการ
กรมสงเสริมการเกษตร ซึ่งไดแนบมาพรอมนี้
3. ผลการประกวดรายชื่อบุคลากร องคกร และสถาบันดีเดนระดับประเทศ ประจําป
2552 ของกรมสงเสริมการเกษตร มีดังนี้
4. แผนการปฏิบัติงานประจําเดือน พฤศจิกายน 2552 ของสํานักงานเกษตรจังหวัด
สระบุรี ตามเอกสารแนบมาพรอมนี้
ประเด็นนิเทศงานเดือนพฤศจิกายน 2552
1. การออกใบรับรองเกษตรกรผูปลูกพืชหลัก (การเก็บหลักฐานการขึ้นทะเบียนเกษตรกร)
2. ศูนยขาว , Food safety (เครือขายผักปลอดสารที่อําเภอจําหนาย)
3. ตัวชี้วดั การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ (จังหวัดชีแ้ จง)

แผนปฏิบัติงานประจําเดือน พฤศจิกายน 2552
สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
วัน เดือน ป
4 พฤศจิกายน 2552
5 พฤศจิกายน 2552
6 พฤศจิกายน 2552
11 พฤศจิกายน 2552
12 พฤศจิกายน 2552
18 พฤศจิกายน 2552
19 พฤศจิกายน 2552

กิจกรรม
ประชุมกลุมแมบานเกษตรกร (โครงการพัฒนาจังหวัด ป 53)
ประชุมกลุมแมบานเกษตรกร (โครงการพัฒนาจังหวัด ป 53)
ประชุมกลุมแมบานเกษตรกร (โครงการพัฒนาจังหวัด ป 53)
ประชุมสมาชิกเกษตรกรคลื่นลูกใหม ป 2551-52
ประชุมเจาหนาที่ธุรการ
DW 1
1. DW 2
2. หนวยบริการเคลื่อนที่จังหวัด

23 พฤศจิกายน 2552 นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร

24 พฤศจิกายน 2552 นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร

25 พฤศจิกายน 2552 นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร

26 พฤศจิกายน 2552 นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร
27 พฤศจิกายน 2552 ประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดประจําเดือน
30 พฤศจิกายน 2552 ประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน

มติที่ประชุม รับทราบ

สถานที่
ต.หรเทพ อ.บานหมอ
ต.บานยาง อ.เสาไห
ต.หนองแซง อ.หนองแซง
หองประชุมสนง.เกษตรจังหวัด
หองประชุมสนง.เกษตรจังหวัด
หองประชุมสนง.เกษตรจังหวัด
หองประชุมสนง.เกษตรจังหวัด
ต.ซับสนุน อ.มวกเหล็ก

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

ผูรับผิดชอบ
วันทนัย
วันทนัย
วันทนัย
วันทนัย
สุจิตรา
ลัดดา
ลัดดา
กลุมสงเสริม
และพัฒนา
เกษตรกร
ทีมนิเทศที่ 1
ทีมนิเทศที่ 2
ทีมนิเทศที่ 3
ทีมนิเทศที่ 4
ทีมนิเทศที่ 1
ทีมนิเทศที่ 2
ทีมนิเทศที่ 3
ทีมนิเทศที่ 4
ทีมนิเทศที่ 1
ทีมนิเทศที่ 2
ทีมนิเทศที่ 3
ทีมนิเทศที่ 4
ทีมนิเทศที่ 4
สุจิตรา
สุจิตรา

4.4 เรื่องแจงจากฝายบริหารทั่วไป
นางสุจิตรา นาคลําภา หัวหนาฝายบริหารทั่วไป ไดชี้แจง ดังนี้
4.4.1 เรื่องการแตงตั้งโยกยายขาราชการในรอบเดือน
- ไมมี
4.4.2 ขอความรวมมือสนับสนุนกิจกรรมสั่งจองหนังสือการตนู เฉลิมพระเกียรติ
ตามรอยพอดวยเศรษฐกิจพอเพียง ถายทอดเรื่องราวพระราชจริยวัตรและโครงการพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนหนังสือการตูน ขนาด เอ5 พิมพ 4 สี ทั้งเลม จํานวน 160 หนา วาด
โดยนักวาดชั้นนําของเมืองไทย ประกอบดวย ชัย ราชวัตร , เซีย ไทยรัฐ , พล ขาวสด , ขวด เดลินิวส
และสละ นาคบํารุง เขียนเรื่องโดยอาจารยสมชาย ขจรศักดิ์ชัย อาจารยภาษาไทยดีเดนและ
ขาราชการตัวอยางกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดจําหนายในราคาเลมละ 159 บาท และไมมีจําหนายใน
ทองตลาดทัว่ ไป เพื่อเปนการสนับสนุนโครงการหนังสือสําหรับเยาวชนเฉลิมพระเกียรติตามรอยพอดวย
เศรษฐกิจพอเพียง ใหบรรลุตามวัตถุประสงค จึงขอความรวมมือสั่งจองและประชาสัมพันธใหทราบโดย
ทั่วกันตอไปไดที่สํานักงานจังหวัดสระบุรี ฝายอํานวยการหรือที่มูลนิธิ 5 ธันวาคมมหาราช โทร 023560050-2 ตอ 21
4.4.3 สรุปขาว สารความเคลื่อนไหวการดําเนินกิจกรรมของสหกรณออมทรัพยกรม
สงเสริมการเกษตร จํากัด ของเดือน ตุลาคม 2552 ไดแจกเอกสารรายละเอียดใหกลุม/ฝายฯ และ
อําเภอทราบแลว ขอไดนําไปเผยแพรทราบโดยทั่วกันตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติ
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 การดําเนินการงานโครงการประจําป 2552
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 การเบิกจายงบประมาณ
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ

5.4 การเรงรัดติดตามหนี้สินกลุมเกษตรกร กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร
ไดแจงเพื่อทราบแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
5.5
ระบบรายงาน ของเดือน ตุลาคม 2552 ไดแจกรายงานที่ใ ชวัด ผลและ
ให ค ะแนนตามระบบ การ จั ด ส ง รายงานของ สํา นั ก งานเกษตรอํา เภอ ประจํ า เดือ น ตุ ล าคม 2552
เพื่อพิจารณาทบทวนรวมกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
5.6 ผลการติดตามนิเทศงาน
- สําหรับเดือนตุลาคม 2552 ไดมีการชี้แจงประเด็นปญหาในที่ประชุม
รับทราบรวมกัน
5.7 ปญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 เกษตรอําเภอเฉลิมพระเกียรติฯ ไดเสนอในการใหรางวัลเจาหนาที่ปฏิบตั ิงานดีเดน
ใหเกษตรอําเภอหาวิธีคิดแนววัดผลใหอําเภอตั้งทีมทํางานกันเองแลวนําขอสรุปมาเสนอในที่ประชุมครั้ง
ตอไป
6.2 สําหรับศัตรูพืชระบาดเพลี้ยแปง ขอใหอําเภอมวกเหล็กและอําเภอวังมวงที่มีการ
ระบาดติดตามดูแลใกลชิดรายงานตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.20 น.

(ลงชื่อ) .......เสาวรส เสถียรเขตต.............. ผูจดรายงานการประชุม
(นางเสาวรส เสถียรเขตต)

