
รายงานการประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง 
 ประจ าเดือน พฤศจิกายน  2561 

ครั้งท่ี 11 / 2561 
วันท่ี 3  ธันวาคม  2561  เวลา 14.00 น. 

ณ  ห้องประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอโพธ์ิประทับช้าง อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
ผู้เข้าร่วมประชมุ 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายวีรยุทธ  สมป่าสัก เกษตรอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง  
2. นางสาวนิตยดา  ปานโพธ์ิ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
3. นางสาวปวริศา  นาคเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
4. นายบัญชารัตน์  พรมม ี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิัติการ  
5. นางสาวรัตนประภา  ฉ่ าจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิัติการ  
6. นางสาวอัจฉรา  มิ่งมณ ี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  
7. นางสาวออมฤทัย  เพ็ชร์พวงแสง เจ้าพนักงานธุรการ  

เริ่มประชมุเวลา 14.00 น. 
              นายวีรยุทธ  สมป่าสัก เกษตรอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง ประธานฯ เปิดการประชุม และด าเนนิการตามระเบียบวาระการ
ประชุม  ดังนี ้

วาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   1.1  นายอนันต์ ตั่นฉ้วน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ย้ายไปด ารงต าแหน่ง เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์  

  1.2  แจ้งการเข้าร่วมโครงการตามสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ด าเนินการจัดท าบัญชีในการรับปัจจัยการผลิต 
   1.3  ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเพชรบุรีให้ปลูกไม้ยืน ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อ
ส่งเสริมพื้นที่สีเขียว ประดับธงสีเหลืองที่ส านักงานเกษตรอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง ขอเชิญชวนให้ใส่เสื้อสีเหลืองระหว่างวันที่ 1-9  
ธันวาคม  2561   
  1.4  แนวทางการติดตามงานส่งเสริมการเกษตรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ใช้ ระบบ 
T&V เป็นการด าเนินการตามการสง่เสริมการเกษตร ตามระบบ และใช้ในการแก้ไขปัญหาและเร่งรัดการด าเนินงาน โดยให้รายงาน
ผลการด าเนินงานผลการปฏิบตัิงาน ทั้งในระบบรายงาน rbm  

1.5  การจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดพิจิตร วันท่ี 1 ธันวาคม 2561 รับเสื้อพระราชทานที่ศาลากลางจังหวัดพิจิตร  
 1.6  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ก าหนดการเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว    
ณ พ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร อ าเภอวังทรายพูน และอ าเภอทับคล้อ 
 1.7  วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ก าหนดการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินท
รามหาภูมิพลดุลยเดช บรมนาถบพิตร เวลา 06.30 น.ตักบาตรพระสงฆ์ เวลา 08.00น. พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราช
สดุดี และถวายบังคม  การแต่งการชุดปกติขาว 
 1.8  วันท่ี 7 ธันวาคม 2561 วันต่อต้านคอรัปช่ัน ขอเชิญร่วมปั่นจักรยาน ตามเส้นทางที่ก าหนด การแต่งกายเสื้อสีขาว 
 1.9 วันที่ 20 ธันวาคม 2561 โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ประจ าเดือน ธันวาคม 2561          
ณ วัดหนองปล้อง หมู่ที่ 1 ต าบลหนองปล้อง อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร  
 1.12  แจ้งสรุปนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2561  
          - การจัดการฐานข้อมูล โดยใช้ระบบการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ขอให้เจ้าหน้าที่เซนแบบ ทบก. ให้เรียบร้อย 
รัฐบาลได้น าข้อมูลของเราไปใช้อย่างกว้างขวาง   
         -  การขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของรัฐบาล โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (การเข้า-ยกเลิก) ไม่ควร
ยกเลิก  การท างานแปลงใหญ่ต้องกลั้นกรองข้อมูลและการจัดการข้อมูล/การเรียนรู้/สินค้า (การผลิต ,การพัฒนาบุคลากร, SF,  
YSF) เพื่อให้แปลงใหญ่เป็นศูนย์กลางการท างานในพ้ืนท่ีร่วมกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

       - ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต้องพัฒนาฐานเรียนรู้ เครือข่ายและขยายผลการ
พัฒนาเกษตรกร โดยเฉพาะงานพระราชด าริขอให้ความส าคัญเป็นหลัก 
        - ก ารด า เนิ น งาน ต าม น โยบ าย รั ฐบ าล   ส ร้ า งก รอบ แน วคิ ด  ส ร้ า งค วาม เข้ า ใจ ให้ กั บ เก ษ ต รก ร  
มติท่ีประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 



 

 

๒ 
วาระที่ 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 10/2561 เมื่อวันที่ 5  พฤศจิกายน  2561 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 10/2561 เมื่อวันท่ี 5  พฤศจิกายน  2561 
วาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ือง 
   3.1 ความก้าวหน้าโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลกูข้าวโพดหลังฤดูท านา(กสผ.) 
                   กรมส่งเสรมิการเกษตร ได้อนุมัติให้จังหวัดพิจติรด าเนินการโครงการสานพลังประชารฐัเพื่อสนับสนุนการปลูก
ข้าวโพดหลังฤดูท านา โดยส านักงานเกษตรจังหวัดพจิิตร ได้จดัสรรงบประมาณส าหรับ กิจกรรรมจัดเวทีชุมชน รับสมัครเกษตรกร 
โดยผลการรับสมัครเกษตรกรเข้ารว่มโครงการฯ มีรายละเอียดดังนี้  

             
มติท่ีประชุม รับทราบและใหเ้จ้าหน้าท่ีประสานโดยตรงกับโครงการชลประทานในพื้นที่ ส าหรับการปล่อยน้ าในพ้ืนท่ีปลูกข้าวโพด 
พร้อมท้ังรายงานความก้าวหน้าในนายอ าเภอทราบด้วย  
 3.2  สรุปการช่วยผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี 2561 ในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร(กสก.) 
        สรุปการช่วยผู้ประสบภัยพบิัติกรณฉีุกเฉิน (อุทกภัย) ปี 2561 ในพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร ดังนี ้

       1) อ าเภอตะพานหิน ประชุม ก.ช.ภ.อ. ด าเนินการให้ความช่วยเหลือเป็นท่ีเรียบร้อย 
       2) อ าเภอวังทรายพูน ประชุม ก.ช.ภ.อ. ด าเนินการให้ความช่วยเหลือเป็นท่ีเรียบร้อย 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
วาระที่ 4  เรื่องเพ่ือทราบ  

  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
  4.1 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561  

ประเภทรายจา่ย ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ คิดเป็นร้อยละ หมายเหต ุ

บุคลากร 1,512,100.00  493,130.00  486,810.00  67.81  ต.ค.-ธ.ค. 

รายจ่ายงบประจ า 1,324,200.00  381,169.15   943,030.85  28.79    

ค่าสาธารณูปโภค  519,800.00  88,813.00   430,986.93     17.09    

งบด าเนินงาน คง 62 4,307,605.00  570,408.00 3,533,468.00 17.97 งวด 1 
อยู่ระหว่างด าเนินการเบิกจ่าย/อนุมัต ิ 203,729.00 
หมายเหตุ เป้าหมาย พ.ย. 31.68 

     
มติท่ีประชุม.  รับทราบ เร่งรดัให้เบิกจ่ายเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

๓ 
กลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาเกษตรกร 

 4.2 การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน    
        ก าหนดต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ในช่วงระหว่างวันท่ี 1-30 มกราคม 2562  

กิจกรรม เดือน 

1. การจดทะเบียนและเพิกถอน 
2. การต่อทะเบียนวสิาหกิจชุมชน 
3. การเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ของวิสาหกิจชุมชน 
4. การประเมินศักยภาพวสิาหกิจชุมชน  
   (กลุ่มใหม่หลังจากท่ีได้รับอนุมตัทิะเบียนภายใน 60 วัน) 
5. การประเมินศักยภาพวสิาหกิจชุมชนรายป ี
6. การจดัท าแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนรายป ี
7. สรปุผลการด าเนินงานประจ าปี 
8. การเสนอแผนพัฒนาฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนหน่วยงานภาคี 
9. การสนับสนุนแผนพัฒนาฯ 
10. รายงานผลฯ 
11. การพัฒนาสารสนเทศวิสาหกจิชุมชน 

มกราคม – ธันวาคม 
1 -30 มกราคม ทุกปี 
มกราคม – ธันวาคม 
มกราคม – ธันวาคม 

 
กันยายน – ธันวาคม 
กันยายน – ธันวาคม 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 
มกราคม – กุมภาพันธ ์
มกราคม – ธันวาคม 

มี.ค., มิ.ย., ก.ย., ธ.ค. (ไตรมาส) 
มกราคม – ธันวาคม 

มติท่ีประชุม รับทราบ และด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว ้
กลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาการผลิต 

      4.3 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562 (กสผ.) 
  ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้อนุมัติให้ส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรด าเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืช
หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562 โดยพื้นที่เป้าหมายจังหวัดพิจิตร 18,500 ไร่ ส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ได้จัดสรร
งบประมาณส าหรับ กิจกรรรมจัดเวทีชุมชน รับสมัครเกษตรกร และจัดการเรียนรู้การผลิตพืชทดแทน ให้ส านักงานเกษตรอ าเภอ
โพธิ์ประทับช้าง  จ านวน  17,000.-บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยผลการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ มีจ านวน
113  ราย  126  แปลง พื้นที่ 500  ไร่ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
               4.4 การด าเนินงานโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖2 
           4.4.1 ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2562  อ าเภอโพธ์ิประทับช้างมีผลการด าเนินงาน
ต่ ากว่า 50 % โดยมีเป้าหมายทั้งหมด  5,500  ครัวเรือน เป้าหมายงวดที่ 1  จ านวน 1,700 ครัวเรือน ผลการบันทึก  ณ วันที่ 
27  พฤศจิกายน  2561 ปรับปรุงจ านวน 420 ครัวเรือน ยกเลิก 4 ครัวเรือน คงเหลือเป้าหมายงวดที่ 1 จ านวน 951 
ครัวเรือน คิดเป็น 30.84 % 
มติท่ีประชุม รับทราบและเร่งรดัการปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมการปลกูข้าวโพดเลีย้งสัตว์และอื่นในฤดูแล้ง ปี 2562 
         4.4.2 ผลการวาดแปลงเพาะปลูก ปี 2562  ตดัยอดวันที่ 27  พฤศจิกายน  2561  อ าเภอโพธ์ิประทับช้างมีผล
การวาดแปลงไมผ่่านเป้าหมาย  

มติท่ีประชุม รับทราบและขอให้อ าเภอด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2561 ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 4.5 ระบบส่งเสรมิการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

      4.5.1 การติดตามงานส่งเสรมิการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยให้ทุก
อ าเภอ ด าเนินการจัดพิมพ์แบบสมัภาษณเ์พื่อประเมินผลการน าความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร(แบบ กสก.) และบันทึกข้อมลู
เกษตรกรในระบบ rbm ทันทีท่ีด าเนินการเสร็จ 

มติท่ีประชุม รับทราบและใหด้ าเนินการให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสรมิการเกษตรก าหนด 

  

 

 



 

 

๔ 
       กลุ่มอารักขาพืช 

4.6 สถานการณ์และการบริหารจัดการศัตรูพืช  
 4.6.1 โรคใบด่างมันส าปะหลัง จากการลงพื้นที่ ส ารวจโรคใบด่างมันส าปะหลัง ร่วมกับศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร และส านักงานเกษตรอ าเภอ ในพื้นที่ 
9 อ าเภอ ยกเว้นอ าเภอวังทรายพูน อ าเภอบางมูลนาก และอ าเภอตะพานหิน จ านวน 29 แปลง พื้นที่ 383.75 ไร่ ไม่พบการ
ระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลัง  
 4.6.2 ข่าวประชาสัมพันธ์เตือนการระบาดศัตรูพืช จ านวน 2 ข่าว ได้แก่  
     หนอนศัตรูพืช Fall Amyworm (FAW) เป็นหนอนศัตรูพืชเศรษฐกิจกว่า 80 ชนิด เช่น พืชตระกลูข้าวโพด ข้าว
ฟ่าง อ้อย ข้าวและผัก สร้างความเสียหายในระยะหนอนกัดกินใบ สามารถแพรร่ะบาดได้อยา่งรวดเร็วพบระบาดในทวีปแอฟริกา และ
ก าลังแพร่ระบาดไปประเทศเยเมนและอินเดยี ยังไม่พบในประเทศไทย       
     เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล เนื่องจากในระยะนี้มีการเก็บเกี่ยวข้าวประกอบกับมีฝนตกในบางพื้นท่ี ท าให้เกิดการ
อพยพของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล ซึ่งสังเกตได้จากการที่มีเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลบินออกมาเล่นแสงไฟ จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อเฝ้า
ระวังและเตือนก่อนเกิดการระบาดในพ้ืนท่ี    

มติท่ีประชุม รับทราบ และใหเ้ฝ้าเตือนการระบาด 
 4.7 การส่งเสริมการผลิตและใชปุ้๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย ์ปี 2562  
 4.7.1 แผนการส่งเสรมิการผลติและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2562 เป้าหมายการผลิต  12 
อ าเภอ รวม 27,685.5 ตัน ดังนี ้ 
      - ปุ๋ยคอก จ านวน 400 ตัน - ปุ๋ยพืชสด จ านวน 10,291.5 ตนั 
      - ปุ๋ยหมัก จ านวน 1,056 ตัน - ไถกลบตอซังข้าว ข้าวโพด อ้อย จ านวน 15,685.5 ตัน 
      - น้ าหมักชีวภาพ จ านวน 252.5 ตัน 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 4.8  แผน – ผลการผลิตขยายศตัรูธรรมชาติและจลุินทรีย ์(ข้อมลูวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561) 
    4.8.1 แผนความต้องการเดือนพฤศจิกายน 2561 มีอ าเภอที่แจ้งความประสงค์ คือ อ าเภอทับคลอ้และ
อ าเภอวชิรบารมี ดังน้ี 
     - ไตรโคเดอร์มา จ านวน 40 ขวด   - บิวเวอร์เรีย จ านวน 30 ขวด 
     - เมตตาไรเซียม จ านวน 20 ขวด 
  4.8.2 ผลการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติและเช้ือจลุินทรีย์ อ าเภอที่รายงาน คือ อ าเภอทับคล้อและอ าเภอว
ชิรบารม ีรวมพื้นท่ีน าไปใช้ 847 ไร่ ดังนี ้
      - ไตรโคเดอร์มา จ านวน 196 กิโลกรัม น าไปใช้ในนาข้าว และพืชผัก 
     - บิวเวอร์เรีย จ านวน 145.5 กิโลกรัม น าไปใช้ในนาข้าว และพืชผัก 
     - เมตตาไรเซียม จ านวน 12.5 กิโลกรมั น าไปใช้ในนาข้าว และพชืผัก 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  ถ้าต้องการให้ประสานกลุ่มอารักขาพืช 



 

 

๕ 
วาระที่ 5  วาระแจ้งจากส านักงานเกษตรอ าเภอ/ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก 

    5.1 แจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมการฝกึอบรมหลักสูตรการผลติถั่วเขียว หลักสตูรการผลิต
อ้อย และหลักสูตรการผลติข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หลักสูตร ละ 30 ราย โดยเข้าฝึกอบรมที่ศูนย์ขยายพันธุพ์ืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก  
มติท่ีประชุม รับทราบ ส านักงานเกษตรอ าเภอทับคล้อขอเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การผลติถั่วเขียว จ านวน 30 ราย   

วาระที่ 6  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
             6.1 ความก้าวหน้าโครงการศูนย์เรียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)  
                    6.1.1 กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งตัดยอดข้อมลูผลการบันทึกศูนย์เครือข่าย โดยขอให้อ าเภอด าเนินการบันทึก
ข้อมูลศูนย์เครือข่ายของ ศพก.ภายในวันท่ี 15 ธันวาคม 2561 เพิม่เติม (ยกเว้น ศจช.และศดปช.)  
                    6.1.2 กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ด าเนินการรายงานการให้บริการของ ศพก. ในระบบ learningpoint ให้รายงาน
ทุกวันก่อนวันท่ี 25 ของทุกเดือน  
มติท่ีประชุม พิจารณาด าเนินการให้ศูนย์เครือข่ายได้เป็นคณะกรรมการของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
และให้เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ ศพก.เข้าร่วมประชุมทุกครั้งเพ่ือความต่อเนื่องในการด าเนินการ 
 

6.2 การด าเนินงานโครงการระบบส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562  
                   6.2.1 การรับสมคัรกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562  

      6.2.2 การจดัเก็บข้อมลูโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและผลการ
ด าเนินงานของแปลงใหญ่ ป ี2559-2562 โดยให้บันทึกในระบบ http://co-farm.doae.go.th\ 

มติท่ีประชุม 1. การรับสมัครกลุม่เกษตรกร ท่ีจะเข้าร่วมโครงการส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ป ี2562 ต่อไป ก าหนดใหม้ี
คณะกรรมการพิจารณาคณุสมบัตแิละความพร้อมของกลุ่ม ก่อนน าเข้าคณะกรรมการ CoO  

2. การจัดเก็บข้อมลูเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการระบบส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 อ าเภอหารือ ให้
จังหวัดด าเนินการจัดพิมพ์แบบจัดเก็บข้อมูลโดยใช้งบประมาณจากกจิกรรมพัฒนาด้านระบบฐานข้อมลูกลางสมาชิกแปลงใหญ่ 
50,000 บาท  

6.3 พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว ปี 2563 (ศูนย์ใหม่) 

มติท่ีประชุม ให้อ าเภอด าเนินการส ารวจความพร้อมในการด าเนินการศูนยผ์ลิตเมล็ดพันธ์ุพืชตระกลูถัว่ ปี 2562  โดยให้จัดส่งให้
จังหวัด ภายในวันท่ี 10 ธันวาคม 2561  

วาระที่ 7  เรื่องอื่นๆ  

1.  ขอให้เจ้าหน้าลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ ก่อนออกปฏิบัติราชการในพื้นที่  และขอให้เขียนขออนุญาตเดินทางไปราชการ
เป็นรายอาทิตย์ 

2.  การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้เบิกเป็นรายเดือนๆ ละ 1,200.-บาท โดยส่งให้เจ้าหน้าที่ธุรการ
ภายในวันที่ 5 ของเดือน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบและส่งเบิกจังหวัดให้ทันภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ไม่มีการเขียน
ย้อนหลัง 

3.  การยืมเงินทดรองราชการให้ส่งจังหวัดก่อน 7 วัน ไม่นับวันหยุดเสาร์อาทิตย์  
มติท่ีประชุม  รับทราบ   
ปิดประชมุเวลา  16.30 น. 
 

 
   (ลงช่ือ)      นิตยดา  ปานโพธ์ิ       ผู้จดรายงานการประชุม 

             (นางสาวนิตยดา  ปานโพธิ์) 
              เจ้าหน้าท่ีธุรการช านาญงาน 

 
 

(ลงช่ือ)    วีรยุทธ  สมป่าสัก     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายวีรยุทธ  สมป่าสัก) 
       เกษตรอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง 

http://co-farm.doae.go.th/

