รายงานการประชุมสานักงานเกษตรอาเภอประจาเดือน
ครัง้ ที่ 3/2562
วันที่ 4 ธันวาคม 2561
ณ อาคารหน่ วยปฏิบัตกิ ารเครือข่ ายปาล์ มนา้ มัน (สานักงานเกษตรอาเภอท่ าฉาง จ.สุราษฎร์ ธานี)
-------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายธเรศ ไข่มกุ ข์ เกษตรอาเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนเกษตรอาเภอท่าฉาง ประธาน
2. นายสาวิตร ชุมจินดา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
3. น.ส.มลฤดี สวัสดี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
4. น.ส.ชิตชนก มาลาวิสทุ ธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตั ิการ
5. น.ส.ปฏิมา วอนยิ ้มสกุล นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรปฏิบตั ิการ
6. นายธวัช วรรณดี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
7. นายวินยั วิชิตแย้ ม
พนักงานทัว่ ไป
8. น.ส.เพ็ญศรี เลื่องสุนทร เจ้ าพนักงานธุรการชานาญงาน
เลขานุการ
9. นางจิตรลดา เกื ้อกูลสงค์ เจ้ าพนักงานธุรการ
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
ผู้ไม่ มาประชุม
- ไม่มี
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ก่ อนเข้ าระเบียบวาระการประชุม
ขอน้ อมอัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานเนื่องในโอกาสวันปิ ดภาคเรี ยนของโรงเรี ยนจิตรลดา วันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2515 ความว่า
“...ความรู้ในวิชาการ เป็ นสิ่งหนึง่ ที่จะทาให้ สามารถฟั นฝ่ าอุปสรรคได้
และทาให้ เป็ นคนที่มีเกียรติเป็ นคนที่สามารถ เป็ นคนที่จะมีความพอใจได้ ในตัวว่า
ทาประโยชน์แก่ตนเองและแก่สว่ นรวม
นอกจากวิชาความรู้ก็จะต้ องฝึ กฝนในสิ่งที่ตวั จะต้ องปฏิบตั ใิ ห้ สอดคล้ องกับสังคม
สอดคล้ องกับสมัยและสอดคล้ องกับศีลธรรมที่ดีงาม ถ้ าได้ ทงวิ
ั ้ ชาการ ทังความรู
้
้ รอบตัว และความรู้ในชีวิต
ก็จะทาให้ เป็ นคนที่ครบคน ที่จะภูมิใจได้ ...”
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ระเบียบวาระการประชุมที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
จากประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือน
1.1
ขอเชิญร่ วมพิธีน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตรเนื่องในวันดินโลก ปี 2561
กาหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
อันสืบเนื่องมาจากการที่ทรงได้ รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ ดนิ เพื่อมนุษยธรรม
โดยได้ กาหนดให้ มีการจัดงานวัน “ดินโลก” ในระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2561 ณ
ศูนย์เรี ยนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริศนู ย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพ ภาคใต้
จึงขอเชิญเจ้ าหน้ าที่ และเชิญชวนเกษตรกรเข้ าร่วมพิธีในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ
ศูนย์เรี ยนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริศนู ย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพ ภาคใต้
การแต่งกาย ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระการประชุมที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั ง้ ที่แล้ ว
ประธาน เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสานักงานฯ ครัง้ ที่ 2/2562 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 2/2562 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
ระเบียบวาระการประชุมที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ที่แล้ ว
3.1 ผลการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณรายจ่ ายประจาปี พ.ศ.2562
การเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ในภาพรวม ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.25 น.
สานักงานเกษตรจังหวัดฯ สามารถเบิกจ่ายได้ ร้ อยละ 21.21
สาหรับผลการเบิกจ่ายเงินในภาพรวมของกลุม่ /ฝ่ าย และสานักงานเกษตรอาเภอ
ซึง่ จังหวัดได้ กาหนดให้ ทกุ อาเภอจัดทารายงานการเงินงบประมาณและผลการเบิกจ่ายเงินประจาปี งบประมาณ
2562 เป็ นประจาทุกเดือน โดยกาหนดให้ ตดั ยอดทุกวันที่ 25 ของเดือน
และกาหนดให้ จดั ส่งถึงจังหวัดก่อนการประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือนหรื อภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
เพื่อหัวหน้ ากลุม่ ทุกกลุม่ /ฝ่ ายและเกษตรอาเภอสามารถใช้ เป็ นเครื่ องมือในการวางแผนฯ
ให้ เป็ นไปตามมาตรการฯ
สรุปผลการเงินงบประมาณและผลการเบิกจ่าย ประจาปี งบประมาณ 2562 ประจาเดือนพฤศจิกายน
2561 ตัดยอด ณ วันที่ 26พฤศจิกายน 2561
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เบิกจ่ายภาพรวม งบประมาณที่ได้ รับ 279,429 บาท เบิกจ่ายตังแต่
้ ต้นปี 11,261.87 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 4.03
คงเหลืองบประมาณ 268,167.13 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 95.97
ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระการประชุมที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 96 งบลงทุนไม่ร้อยกว่า ร้ อยละ 96
ของงบประมาณรายจ่าย โดยสรุปเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน ณ สิ ้นไตรมาศ ดังนี ้
รายจ่ายภาพรวม
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน

ไตรมาส 1
30
34
20

ไตรมาส 2
52
55
41

ไตรมาส 3
73
76
63

ไตรมาส 4
96
98
87

4.2 สรุปผลการขนย้ ายทะลายปาล์ มนา้ มันเพื่อทาปุ๋ยหมัก ณ สานักงานพัฒนาที่ดนิ จ.สฎ.
สืบเนื่องตากการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการปาล์มน ้ามันคุณภาพ “สุราษฎร์ ธานีโมเดล” ตังแต่
้ วนั ที่ 1
พฤศจิกายน 2561 ได้ มีคาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบคุ
้
ณภาพปาล์มน ้ามันระดับจังหวัด
ได้ มีการตรวจกักเก็บปาล์มน ้ามันดิบที่ไม่ได้ คณ
ุ ภาพ
และให้ คณะกรรมการระดับอาเภอตรวจสอบทะลายปาล์มดิบที่กกั เก็บไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว ตังแต่
้ วนั ที่ 14
พฤศจิกายน 2561 รายงานการเคลื่อนย้ ายปาล์มน ้ามันที่ไม่มีคณ
ุ ภาพของอาเภอท่าฉาง ดังนี ้
4.2.1 บ.กรี น กลอรี จากัด จานวน 55,060 กก.
4.2.2 บ.ท่าฉางสวนปาล์มน ้ามันอุตสาหกรรม จากัด จานวน 105,490 กก.
4.2.3 บ.ธนาปาล์มโปรดักส์ จากัด จานวน 12,620 กก.
4.3 โครงการตามตัวชีว้ ัด คง.2 กรมส่ งเสริมการเกษตร
กรมฯ ได้ อนุมตั งิ บประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ 2562 โครงการตามตัวชี ้วัด (คง.2) ครัง้ ที่ 1
เป็ นเงิน 6,271,370 บาท และงบประมาณเพิ่มเติม จานวน 2 โครงการ คือ
1) โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ า (ไม้ ผล) เงิน 10,000 บาท
2) โครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยประกอบอาชีพเสริม เงิน 70,000 บาท
4.4 โครงการสร้ างทักษะและส่ งเสริ มอาชีพด้ านการเกษตร
1) การประกวดประเภทโครงการเด่น รางวัลชนะเลิศ ด้ านการผลิตปุ๋ ยอินทรี ย์ อ.กาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฎร์ ธานี
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2) การประกวดประเภทสื่อวีดีทศั น์เด่น “สร้ างรายได้ ให้ มนั่ คง เสริมชุมชนให้ เข้ มแข็ง” รางวัลชนะเลิศ
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ ธานี ด้ านการผลิตพืช พันธุ์พืช
3) การตรวจบัญชีโครงการของกลุม่ ย่อยในชุมชน
4.5 การรายงาน รต.
ขอให้ อาเภอรายงานข้ อมูลภาวการณ์ผลิตพืชรายเดือน (รต.) ในระบบรายงาน production.doae.gp.th
โดยขอให้ อาเภอรายงานในระบบ ทุกสัปดาห์ (ที่ 1-4) รายงานการปลูก
เก็บเกี่ยวให้ เป็ นไปตามสถานการณ์จริงในพื ้นที่ ให้ สอดคล้ องกับภาวะภัยพิบตั ิตา่ งๆ ด้ วยดังนี ้
- รต.01 กลุม่ ข้ าว พืชผัก พืชไร่ ไม้ ดอกไม้ ประดับ สมุนไพรและเครื่ องเทศ
- รต.02 กลุม่ ไม้ ผล ไม้ ยืนต้ น สมุนไพรและเครื่ องเทศ
- รต.03 กลุม่ แมลงเศรษฐกิจ
4.6 คาสั่งแต่ งตัง้ คณะกรรมการเครื อข่ ายศูนย์ เรี ยนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ าเกษตร
(ศพก.) และคณะกรรมการเครือข่ ายแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด
กรมส่งเสริมการเกษตร มีคาสัง่ ที่ 1410/2561 เรื่ อง แต่งตังคณะกรรมการเครื
้
อข่าย ศพก.
และเครื อข่ายแปลงใหญ่ ยกเลิกคาสัง่ ที่ 1065/2559 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 และคาสัง่ ที่ 46/2561 ลงวันที่
18 มกราคม 2561 และแต่งตังคณะกรรมการเครื
้
อข่าย ศพก. และคณะกรรมการเครื อข่ายแปลงใหญ่
ระดับจังหวัดขึ ้นใหม่ 77 คณะ ให้ คณะกรรมการดังกล่าวมีระยะเวลาดารงตาแหน่ง 2 ปี โดยมีอานาจหน้ าที่
ดังนี ้
1) อานาจหน้ าที่คณะกรรมการเครื อข่าย ศพก. ระดับจังหวัด
2) อานาจหน้ าที่คณะกรรมการเครื อข่ายแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด
สารับค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางไปปฏิบตั ริ าชการ
สามารถเบิกได้ ตามพระราชกฤษฎีการค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และแก้ ไขเพิ่มเติม
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการเบิกค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
อ.ท่าฉาง นายยุพงศ์ สอนศรี ไหม เป็ นกรรมการ
4.7 โครงการสร้ างภูมิค้ ุมกันให้ เกษตรกรชาวสวนยางพาราตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ เกษตรกร 1 ครัวเรื อน มีอาชีพ 2 อาชีพ
ลดปัญหาผลกระทบจากราคาตกต่าของยางพารา
และสร้ างความมัน่ คงในอาชีพและรายได้ ให้ เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ในพื ้นที่ 17 อาเภอๆ ละ 20 คน
ดาเนินการโดยศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
4.8 การจัดงาน Field Day
อ.ท่าฉาง วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
4.9 การประกวดสื่อวีดทิ ัศน์ “สร้ างความมั่นคง เสริมชุมชนให้ เข้ มแข็ง”
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ตามโครงการสร้ างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้ านการเกษตร
(โครงการเสริมสร้ างรายได้ ให้ แก่เกษตรกรรายย่อย) เพื่อเป็ นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของโครงการฯ
สร้ างแรงจูงใจในการผลิตสื่อวีดทิ ศั น์ให้ เกิดการพัฒนาและสร้ างสรรค์ เทคนิคการผลิต
และการสร้ างเครื อข่ายในการผลิตสื่อวีดทิ ศั น์ของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยส่ง VTR. ให้ จงั หวัดวันที่ 3
พฤศจิกายน 2561
4.10 สัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร การใช้ ประโยชน์ จากทะเบียนเกษตรกรเชิงแผนที่
ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมมาร์ ลิน อ.เมือง จ.สุราษฎร์ ธานี บุคคลเป้าหมาย
เจ้ าหน้ าที่ระดับอาเภอ 1 ราย อ.ท่าฉาง นางสาวปฏิมา วอนยิ ้มสกุล นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรปฏิบตั กิ าร
4.11 รายงานแผนผลการปฏิบัตงิ านตามระบบส่ งเสริมการเกษตร (T&V System)
รายงานทุกวันที่ 25 ของเดือน เพื่อประมวลผลรายงานกรมส่งเสริมการเกษตรทุกเดือน
4.12 การจัดเก็บข้ อมูลและปรั บปรุ งข้ อมูลในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
อาเภอท่าฉาง จานวน 25 แห่ง จานวนที่บนั ทึกข้ อมูลแผนที่แล้ ว 25 แห่ง
4.13 รายงานการส่ งใบสมัครของเกษตรกรที่เข้ าร่ วมโครงการพัฒนารุ่นใหม่ เป็ น Young Smart farmer
ปี 2562 อาเภอท่าฉาง จานวน 3 ราย
4.14 การมอบหมายงานในหน้ าที่ภายในสานักงานเกษตรอาเภอท่ าฉาง
1) นายสาวิตร ชุมจินดา รับผิดชอบ ตาบลเสวียด รับผิดชอบงาน แปลงใหญ่ ปาล์มน ้ามัน ภัยธรรมชาติ
กองทุนฟื น้ ฟู
2) น.ส.มลฤดี สวัสดี รับผิดชอบ ตาบลคลองไทร รับผิดชอบงาน ศพก. Zonning ศดปช. คลินิกเกษตร
3) น.ส.ชิตชนก มาลาวิสทุ ธิ์ รับผิดชอบ ตาบลปากฉลุย และตาบลท่าฉาง รับผิดชอบ ทบก. ศจช.
ประชาสัมพันธ์ ข้ าว พืชผัก พืชไร่
4) น.ส.ปฏิมา วอนยิ ้มสกุล รับผิดชอบ ตาบลเขาถ่าน รับผิดชอบ KM นวัฒกรรม วิสาหกิจชุมชน
ยุวเกษตรกร อกม.
5) นายธวัช วรรณดี รับผิดชอบ ตาบลท่าเคย รับผิดชอบ ยางพารา ไม้ ผล แมลงเศรษฐกิจ GAP
เกษตรอินทรี ย์
4.15 แผนงาน/โครงการ ประจาปี งบประมาณ 2562
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน จานวน 20 ราย งบประมาณ 4,000 บาท
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตปาล์มน ้ามันและการจัดการศัตรูปาล์มน ้ามัน ผ่าน ศพก. จานวน 30
ราย งบประมาณ 21,000 บาท
3. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ าเกษตรสับปะรด จานวน 20 ราย งบประมาณ 7,000 บาท
4. โครงการระบบส่งเสริ มการเกษตรแบบแปลงใหญ่
4.1 แปลงใหญ่ ปี 2560 จานวน 1 แปลง งบประมาณ 4,000 บาท
4.2 แปลงใหญ่ ปี 2562 จานวน 1 แปลง งบประมาณ 6,000 บาท
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4.3 ถ่ายทอดความรู้ ปี 2560 จานวน 1 แปลง งบประมาณ 24,000 บาท
4.4 ถ่ายทอดความรู้ ปี 2562 จานวน 1 แปลง งบประมาณ 36,000 บาท
5. พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่ อง Smart Farmer จานวน 20 ราย งบประมาณ 8,000 บาท
6. งานวัดถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ Field day จานวน 1 ศูนย์ งบประมาณ 20,000 บาท
7. พัฒนาเกษตรกรผู้นา จานวน 30 ราย งบประมาณ 12,000 บาท
8. พัฒนาศูนย์เครื อข่าย จานวน 2 ศูนย์ งบประมาณ 12,000 บาท
9. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ ปยเพื
ุ๋ ่อลดต้ นทุนการผลิต จานวน 1 ศูนย์ งบประมาณ 4,000 บาท
10. โครงการพัฒนาเกษตรกรยัง่ ยืน กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรี ย์ จานวน 45 ราย งบประมาณ
52,800 บาท
ที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระการประชุมที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ผลการปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน 2561
1 พ.ย.61
2 พ.ย.61
5 พ.ย.61
6 พ.ย.61
7 พ.ย.61
8 พ.ย.61
9 พ.ย.61
12 พ.ย.61
13 พ.ย.61
14 พ.ย.61
15 พ.ย.61
16 พ.ย.61
19 พ.ย.61
20 พ.ย.61
21 พ.ย.61
22 พ.ย.61
23 พ.ย.61
26 พ.ย.61

ม.5 ต.คลองไทร
สนง.เกษตร อ.ท่าฉาง
สนง.เกษตร อ.ท่าฉาง
ม.2,4 ต.เขาถ่าน
ม.1 ต.ท่าฉาง
ม.1 ต.เสวียด
สนง.เกษตร อ.ท่าฉาง
สนง.เกษตร อ.ท่าฉาง
ม.4 ต.เขาถ่าน
ม.5 ต.ปากฉลุย
ม.1 ต.ท่าเคย
สนง.เกษตร อ.ท่าฉาง
สนง.เกษตร อ.ท่าฉาง
ต.เขาถ่าน , ต.ท่าฉาง
ต.คลองไทร ต.ท่าเคย
ต.เขาถ่าน ต.ท่าฉาง
สนง.เกษตร อ.ท่าฉาง
สนง.เกษตร อ.ท่าฉาง

ติดตามเกษตรกรโครงการส่งเสริ มการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน/ติดตามกลุม่ เกษตรกร
ประชุมสานักงานเกษตรอาเภอประจาเดือน DM
ติดตามวิสาหกิจชุมชนและร่ วมประชุมหมูบ่ ้ าน
ติดตามกลุม่ แม่บ้านเกษตรกรตาบลท่าฉาง
ประชุมหมูบ่ ้ านประจาเดือน
ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน/ติดตามกลุม่ ส่งเสริ มอาชีพ
MM
ติดตามกลุม่ เกษตรกรปลูกสมุนไพร
ติดตามวิสาหกิจชุมชน
ติดตามงานส่งเสริ มการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงปี 2561
ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน
MM
ติดตามกลุม่ เลี ้ยงไก่ไข่และกลุม่ เลี ้ยงเป็ ดเทศ
ติดตามกลุม่ วิสาหกิจชุมชน
ติดตาม Smart Farmer
ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน
MM
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27 พ.ย.61
28 พ.ย.61
29 พ.ย.61
30 พ.ย.61

ต.ปากฉลุย
ต.เขาถ่าน
ต.คลองไทร
สนง.เกษตร อ.ท่าฉาง

ติดตามโครงการสร้ างทักษะและส่งเสริ มอาชีพด้ านการเกษตร
ติดตามวิสาหกิจชุมชน
ติดตามการดาเนินงาน ศพก.
ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน

5.2 แผนการปฏิบัติงานเดือนธันวาคม 2561
4 ธ.ค.61 สนง.เกษตร อ.ท่าฉาง
11-28 ธ.ค.61 สนง.เกษตร อ.ท่าฉาง
ม.1-5 ต.ท่าฉาง
ม.1-11 ต.ท่าเคย
ม.1-9 ต.คลองไทร
ม.1-6 ต.เขาถ่าน
ม.1-9 ต.เสวียด
ม.1-6 ต.ปากฉลุย
28 ธ.ค.61 สนง.เกษตร จ.สฎ

ที่ประชุม

ประชุมสานักงานเกษตรอาเภอประจาเดือน
ปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรรายเก่า ปี 2561
รับขึ ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ ปี 2561
เพื่อเข้ าร่ วมโครงการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่เกษตรกร
ชาวสวนปาล์มน ้ามัน และยางพารา

ประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือน

รับทราบ

ระเบียบวาระการประชุมที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 ผู้ท่ มี ีหน้ าที่ตามคาสั่งเวรยามรั กษาสถานที่ราชการ
ขอให้ อยูเ่ วรยามอย่างเคร่งครัดด้ วย
6.2 การใช้ และการรักษารถยนต์ ส่วนกลาง
โดยถือปฏิบตั ิตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยรถราชการ พ.ศ.2523
แก้ ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยรถราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2530 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2538 และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545 ระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตรว่าด้ วย
การใช้ การควบคุม การเก็บรักษารถราชการ และการเบิกจ่ายเชื ้อเพลิงของยานพาหนะ พ.ศ.2545
โดยเคร่งครัดต่อไป และให้ ผ้ ูขออนุญาตใช้ รถยนต์ตามแบบ 3 ได้ บันทึกการใช้ รถยนต์ราชการ
ในสมุดประจารถให้ เป็ นการต่อเนื่อง
ที่ประชุม
รับทราบ
ปิ ดประชุมเวลา 11.12 น.
(ลงชื่อ) จิตรลดา เกื ้อกูลสงค์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นางจิตรลดา เกื ้อกูลสงค์)
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(ลงชื่อ) เพ็ญศรี เลื่องสุนทร ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(น.ส.เพ็ญศรี เลื่องสุนทร)

