(สําเนา)
รายงานการประชุมขาราชการและพนักงานราชการสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพิจิตร
ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพิจิตร
………………………….
รายชื่อผูเขาประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
หมายเหตุ
๑. นางนนทยา ไตรยุทธรงค
เกษตรอําเภอเมืองพิจิตร
ประธานที่ประชุม
๒. นายถวัลย ชัยสุวิรัตน
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรฯ
๓ น.ส.นงนุช เถื่อนดวง
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรฯ
๔ นางสุนิตย กานจันทร
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรฯ
๕. นายอุทัย โพธิ์ปอม
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรฯ
๖. นายยืนยง มีสุข
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรฯ
๗. น.ส.อรทัย งูเขียว
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
๘. น.ส.วรรณภา กาถวย
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
๙. นางจริญญารัตช ฟูพงษ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
๑๐. น.ส.ยุพิน คงเกษม
เจาพนักงานธุรการ
๑๑ นางศรีสุดา เสือครุฑ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เลขานุการ
๑๒ นายสมบัติ จํานงภักดิ์
คนงาน
ผูเขารวมประชุม
นางขวัญกมล จันทรมาทอง ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธานเปดการประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ จังหวัดแจงวากรมสงเสริมการเกษตรมีนโยบาย ป ๒๕๕๘ จํานวน ๓ ประเด็น คือ
๑.๑.๑ เรงรัดงานสําคัญตามนโยบายคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เชน การชวยเหลือ
เกษตรกร,การเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพ,จัดตั้งศูนยบริการดานการเกษตร,การปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตร,
การสงเสริมตลาดเกษตรกร (Farmer Market) และการพัฒนาศูนยขอมูลแหงชาติ
๑.๑.๒ ขยายผลโครงการพระราชดําริ เพื่อสรางความมั่นคงในอาชีพ เกษตรกรมีรายได
ตลอดทั้งป โดยเฉพาะเกษตรกรรายยอย

/๑.๑.๓ บูรณาการ...

-๒-

๑.๑.๓ บูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยระดมความรวมมือและทรัพยากรจาก
ทุกภาคสวน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอเกษตรกร
๑.๑.๔ ทํางานโดยยึดหลัก “ทํากอน ทําจริง ทําทันที เกิดผลสัมฤทธิ์และยั่งยืน โดยยึดหลัก
คานิยมคน ไทย ๑๒ ประการ คือ
๑. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๒. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
๓. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
๔. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมและของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง
๕. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังตอตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน
๖. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและทางออม
๗. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระเจาอยูหัว
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
๙. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง
๑๐. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสฯ
๑๑. มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลสฯ
๑๒. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๑.๒ การขับเคลื่อนระบบ MRCF ใหเกิดผลสําเร็จอยางเปนธูปธรรม
๑.๒.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานสงเสริมการเกษตรในพื้นที่ ในการยึดพื้นที่เปนศูนยกลาง
ในการพัฒนา มองภาพของ “พื้นที่ คน สินคา” เขาดวยกันและใช MRCF เปนเครื่องมือในการทํางาน สามารถชี้เปาให
หนวยงานอื่น ๆ เขาไปทํางานในพื้นที่ได
๑.๒.๒ มุงเนนการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายของงานสงเสริมการเกษตร ไดแก
๑. smarts officer
๒. smarts offece
๓. smarts Farmer
๔. smarts Group
๕. smarts Product
๑.๒.๓ พัฒนาศูนยเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ใหสอดคลองกับแนวทาง
การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ (Zoning) สามารถตอบปญหาการผลิตสินคาเกษตร
ของแตละพื้นที่ได

/๑.๒.๔ พัฒนางาน...

-๓-

๑.๒.๔ พัฒนางานพื้นฐานสําคัญของกรมสงเสริมการเกษตรใหเกิดผลสําเร็จ เชน อาสาสมัคร
เกษตรหมูบาน (อกม.) กลุมยุวเกษตรกร กลุมแมบานเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน การบริหารจัดการผลไม การใชปุย
อินทรียและปุยสั่งตัดเพื่อลดตนทุนการผลิต และการบริหารจัดการศัตรูพืช
๑.๓ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองคกร
๑.๓.๑ เพิ่มบทบาทของเขตและศูนยปฏิบัติการใหสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของพื้นที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ เปนกลไกในระบบสงเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่ รวมทั้งยกระดับศูนยเยาวชนเกษตรใน
ภูมิภาคอาเซี่ยน
๑.๓.๒ พัฒนาองคกรและบุคลากรใหมีสมรรถนะสูงขึ้น และมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
โดยการสนับสนุนการเรียนรู สรางโอกาสในการเติบโตกาวหนาในสายอาชีพ แตงตั้งโดยยายโดยยึดหลักคุณธรรม
และจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนใหเหมาะสมและเปนธรรม
๑.๓.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการและงบประมาณ โดยมุงผลสมฤทธิ์ และ
ใชจายงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๑.๓.๔ ประชาสัมพันธ เผยแพรผลงานและภาพลักษณที่ดีของกรมสงเสริมการเกษตรตอ
สาธารณขน
๑.๓.๕ เรื่องการรองเรียนไปศูนยดํารงธรรมของเกษตรกร ใหเจาหนาที่ระดับตําบลรับเรื่องไว
และดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จภายในพื้นที่นั้น หากไมเสร็จในพื้นที่ใหรายงานมาที่ระดับอําเภอ
ที่ประชุม รับทราบถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
๓.๑ การดําเนินงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ป ๒๕๕๗/๕๘
๑.ผลการขึ้นทะเบียนรับขึ้นทะเบียน ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
- การขึ้นทะเบียน จํานวน ๖,๐๔๒ ราย ๑๔,๗๒๐ แปลง ๑๗๐,๓๑๔.๒๕ ไร
- บันทึกติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่ ๖,๐๒๐ ราย ๑๔,๖๖๖ แปลง ๑๖๙,๕๗๙ ไร
- ผลการติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่ ๕,๗๓๒ ราย ๑๔,๐๓๗ แปลง ๑๖๒,๑๐๗ ไร
- ติดตามการปลูกในพื้นที่ ๑,๖๓๖ ราย ๑,๖๓๗ แปลง ๑๙,๙๗๖.๗๕ ไร
๒.ตําบลที่เกษตรกรมีพื้นที่ปลูกยางกรณีรายใหม และกรีดยางแลว ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
รับขึ้นทะเบียนไดเลย

/ที่ประชุม..

-๔-

ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
๔.๑ เรื่องเพื่อทราบ
งานธุรการ/การเงิน
๔.๑.๑ การใชจายเงินและแนวทางการดําเนินงานบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. จังหวัดใหเรงรัดการดําเนินงานการใชจายเงินการกันเงินเหลื่อมป ๒๕๕๗
(ขึ้นทะเบียนเกษตรกร) ของอําเภอเมืองพิจิตร จํานวน ๒ กิจกรรม คือ
๑. กิจกรรมตรวจวัดพื้นที่จริง จํานวนเงิน ๕๗,๗๐๐ บาท
๒. กิจกรรมตรวจเยี่ยม การปลูก วัดแปลง จํานวนเงิน ๗๙,๕๐๐ บาท
โดยใหรีบดําเนินการจัดทําใบสําคัญของเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สําหรับคาใขจาย
เดินทางไปราชการสงเบิกภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป จัดสรรงบประมาณใหเจาหนาที่ตําบลคนละ ๑,๗๐๐ บาท/เดือน
เกษตรอําเภอ ๒,๐๐๐ บาท/เดือน เจาหนาที่ธุรการ ๕๐๐ บาท /เดือน
๓. กิจกรรมการจัดฝกอบรม ประชุม สัมมนา ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ ใหดําเนินการ
ใหแลวเสร็จใน/ไตรมาส ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๗-ธันวาคม ๒๕๕๗) ไมต่ํากวารอยละ ๕๐
๔. ป ๒๕๕๘ จังหวัดไดรับจัดสรรงบลงทุน ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอม
โปรแกรม ใหอําเภอละ ๑ เครื่อง ซึ่งขณะนี้อยูระหวางดําเนินการจัดหา
๔.๑.๒ ความกาวหนาโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไมผลไมยืนตน ครัวเรือนละตน เนื่องใน
โอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ซึ่งกรมฯ รับมา ๑๐ ลานตน
อําเภอเมืองพิจิตร จัดสรรดังนี้
๑. เจาหนาที่ คนละ ๑ ตน
๒. อาสาสมัครเกษตรหมูบานคนละ ๑ ตน
๓. กลุมวิสาหกิจชุมชน ๓๙ ตน
๔. กลุมแมบานเกษตรกร ๘ ตน
๕. กลุมสงเสริมอาชีพเกษตรกร ๙ ตน
๖. กลุมยุวเกษตรกร ๑ ตน
๗. ศูนยเรียนรู MRCF ศูนยหลัก ๑ ตน
/๔.๑.๓ การดําเนินงาน...

-๕-

๔.๑.๓ การดําเนินงานศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
สรุปการดําเนินงานศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพกาดรผลิตสินคาเกษตร ป ๒๕๕๗
อําเภอเมืองพิจิตร มี ๗ ตําบล คือ
ตําบล

ชื่อ-สกุลเจาหนาที่

ประเด็นการพัฒนา

ดงปาคํา

นายยืนยง มีสุข

การลดการใชสารเคมีในนาขาว

ไผขวาง

น.ส.นงนุช เถื่อนดวง

การลดอัตราการใชเมล็ดพันธุ
ขาว

สถานที่ตั้งศูนย
เรียนรู
(MRCF)
หมู ๘ ต.ดงปาคํา

หมู ๗ ต.ไผขวาง

ปญหา/ขอาเสนอแนะ

เพิ่มเติมขอมูล M และR ในแฟม
ใหสอดคลองกับประเด็นการ
พัฒนา ขาดการสรุปผลการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน
เพิ่มเติมขอมูล M และR ในแฟม
ใหสอดคลองกับประเด็นการ
พัฒนา ขาดการสรุปผลการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน
เพิ่มเติมกิจกรรมใหศูนยมี
ความพรอมขึ้น

ปากทาง นางจริญญารัตช ฟูพงษ

การลดอัตราการใชเมล็ดพันธุ
ขาว

หมู ๒ ต.ปากทาง

เพิ่มเติมขอมูล M และR ในแฟม
ใหสอดคลองกับประเด็นการ
พัฒนา ขาดการสรุปผลการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน
เพิ่มเติมกิจกรรมใหศูนยมี
ความพรอมขึ้น

-๖ตําบล

ชื่อ-สกุลเจาหนาที่

ประเด็นการพัฒนา

บานบุง

นายถวัลย ชัยสุวิรัตน

การลดอัตราการใชเมล็ดพันธุขาว

ดงกลาง

นางสุนิตย กานจันทร

การลดอัตราการใชเมล็ดพันธุ
ขาว

สถานที่ตั้งศูนย
เรียนรู
(MRCF)
หมู ๓ ต.บานบุง

หมู ๒ ต ดงกลาง

ปญหา/ขอาเสนอแนะ

เพิ่มเติมขอมูล M และR ในแฟม
ใหสอดคลองกับประเด็นการ
พัฒนา ขาดการสรุปผลการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน
เพิ่มเติมกิจกรรมใหศูนยมี
ความพรอมขึ้น
เพิ่มเติมขอมูล M และR ในแฟม
ใหสอดคลองกับประเด็นการ
พัฒนา ขาดการสรุปผลการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน
เพิ่มเติมกิจกรรมใหศูนยมี
ความพรอมขึ้น

สายคําโห

นายอุทัย โพธิ์ปอม

การลดอัตราการใชเมล็ดพันธุ
ขาว

หมู ๕ ต.สายคําโห เพิ่มเติมขอมูล M และR ในแฟม
ใหสอดคลองกับประเด็นการ
พัฒนา ขาดการสรุปผลการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน
เพิ่มเติมกิจกรรมใหศูนยมี
ความพรอมขึ้น

ปามะคาบ น.ส.อรทัย งูเขียว

การลดอัตราการใชเมล็ดพันธุ
ขาว

หมู ๘ ต.ปามะคาบ เพิ่มเติมขอมูล M และR ในแฟม
ใหสอดคลองกับประเด็นการ
พัฒนา ขาดการสรุปผลการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน
เพิ่มเติมกิจกรรมใหศูนยมี
ความพรอมขึ้น

/๔.๑.๔ การประเมิน...

-๗-

๔.๑.๔ การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ป ๒๕๕๗ และการจัดทําแผนพัฒนากิจการ
วิสาหกิจชุมชน ป ๒๕๕๘ จังหวัดใหอําเภอดําเนินการในเดือนพฤศจิกายน –ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยจัดสงแผน
ปฏิบัติงานภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕ ในสวนของอําเภอเมืองพิจิตรสงเรียบรอยแลว
๔.๑.๕ การสํารวจเกษตรกรผูปลูกพืชผัก ป ๒๕๕๗
จังหวัดใหอําเภอรายงานมาใหครบทุกพื้นที่ที่มีการปลูกผัก และขั้นตอนการสงไปขาย
เชน สงพอคาคนกลางที่อําเภอบึงนาราง พอคาคนกลางสงไปที่ตลาดไท
๔.๑.๖ สถานการณการระบาดศัตรูพืช ไมพบพื้นที่ระบาด
๔.๑.๗ แจงเตือนภัยเพื่อปองกันการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล และขอแนะนําเพื่อลด
ความเสียหายจากการระบาดดังนี้
๑. ระยะขาวกอนขาวตั้งทอง เมื่อตรวจพบตัวออน ๑-๒ จํานวน ๑ ตัวตอตัว
ใหใชสารเคมีกําจัดแมลงเชน บูโพรเฟซิน หรืออีโทเฟนฟรอกช หรือ ไอโชโปรครารบ
๒. ในระยะขาวตั้งทองถึงออกรวง เมื่อพบเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล ๑๐ ตัวตอกอ หรือ ๑ ตัว
ตอตน และไมพบมวนเขียวดูดไขหรือพบนอย ใหสารปองกันกําจัดเมลง เชน ไดโนทีฟูเรนหรือ ไฟมีโทรซิน
๓. ในระยะขาวใกลเก็บเกี่ยว และพบเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลตัวเต็มวัยบินมาเลนไฟ ใหใช
เครื่องดูดแมลงลอทําลาย เพื่อลดจํานวนที่จะอพยพไปยังแปลงปลูกใหม
๔.๑.๘ การประเมินศักยภาพศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน อําเภอเมืองดําเนินการที่หมู ๘
บานอูตะเภา วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๔.๑.๙ จังหวัดใหอําเภอ ทําแผนความตองการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ใหจังหวัดเพื่อจัดสรร
ใหอําเภอตามความเหมาะสม
นางขวัญกมล จันทรมาทอง - แจงวา เมื่ออําเภอไดรับสารเคมีแลวใหรายงานความกาวหนาใหจังหวัดทราบวาใชแลว
ผลเปนประการใด เชน สารบิวเวอรเรีย,ไตรโครเดอรมิช,ไตรเดอรโพมา,เมตาไรเซี่ยม
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๒.๑ รายงานความกาวหนามาตรการเพิ่มรายไดใหแกผูมีรายไดนอย
ผลการรับรองของคณะกรรมการบริหารมาตรการฯ ระดับอําเภอ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
จํานวน ๓,๕๒๒ ครัวเรือน ๗,๘๗๕ แปลง ๙๕,๔๗๖ ไร
๔.๒.๒ แนวทางการดําเนินงานโครงการสงเสริมการเกษตร ป ๒๕๕๘
๑. อาสาสมัครเกษตร
๑.๑ คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมูบานและจัดทําบัตร จํานวน ๑๒ อําเภอ ๘๘๘ ราย
๑.๒ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรางและพัฒนาสูความเปน Smart Farmer ตนแบบ อกม.
๒. บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ (Zoning)
/๒.๑ ดําเนินงาน...

-๘๒.๑ ดําเนินงานจัดระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
จํานวน ๑๒ อําเภอ ๑๒ กลุม
๒.๒ บริหารจัดการและขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการ จํานวน ๑๒ อําเภอ ๑๒ ศูนยเรียนรู
๒.๓ สงเสริมการใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต จํานวน ๑๒ อําเภอ ๑๒ ศูนยจัดการดินปุยชุมชน
๒.๕ พัฒนาศักยภาพศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน จํานวน ๑๒ อําเภอ ๑๒ ศูนยจัดการ
ศัตรูพืชชุมชน
๔.๒.๓ การดําเนินงานโครงการชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลว ป ๒๕๕๗/๕๘
จังหวัดแจงวากรมสงเสริมการเกษตร ไดพิจารณาจัดสรรกิจกรรมแทนการเพาะปลูกขาว
ใหจังหวัดพิจิตร ๓ กิจกรรม ไดแก
๑. กิจกรรมฝกอาชีพ เปาหมาย จํานวน ๔๙๕ ราย
๒. กิจกรรมสนับสนุนเมล็ดพันธุพืชตระกูลถั่ว จํานวน ๓,๑๙๐ ราย
๓. กิจกรรมปลูกปุยพืชสด ในพื้นที่พักนา จํานวน ๘,๐๐๐ ไร
ในสวนของอําเภอเมืองพิจิตรไดรับจัดสรร ดังนี้
๑. กิจกรรมฝกอาชีพ
ในเขตชลประทาน สารชีวินทรีย จํานวน ๒๕ ราย
๒. กิจกรรมสนับสนุนเมล็ดพันธ นอกเขตชลประทาน ปุยหมัก
จํานวน ๒๐ ราย
ถั่วเหลือง จํานวน ๒๕๐ ไร
ถั่วลิสง
จํานวน ๑๙๐ ไร
๓. กิจกรรมการปลูกปุยพืชสด
ในเขตชลประทาน ปอเทือง
จํานวน ๑,๐๐๐ ไร
นอกเขตชลประทาน ปอเทือง
จํานวน ๔๐๐ ไร
สําหรับสารซีวินทรีย และปุยหมัก ดําเนินการที่ หมู ๘ บานอูตะเภา ต.ดงปาคํา
๔.๒.๓ การสงเสริมการผลิตปุยอินทรีย
ในสวนของอําเภอเมืองพิจิตร ไดรับจัดสรรดังนี้
ปุยหมัก
จํานวน
๑๒๙.๐
ตัน
ไถกลบซังขาว
จํานวน
๒๘๗.๐
ตัน
ไถกลบซังขาวโพด
จํานวน
๘๓.๒
ตัน
ปุยพืชสด
จํานวน
๕๓๘.๐
ตัน
น้ําหมักชีวภาพ
จํานวน
๑๒๔.๕
ตัน
รวม
๑,๑๖๑.๗ ตัน
ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

/ระเบียบวาระที่ ๕...

-๙-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแผน-ผลการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร
๕.๑ แผนการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร
๕.๑.๑ แผนการติดตามประสานงานประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๕.๒.๒ ประเด็นการติดตาม และประสานการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรประจําเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ภารกิจงาน/แผนงาน
ประเด็นติดตาม
เครี่องมือ/วิธีการ
ผูรับผิดชอบ
๑.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
การจัดทําทะเบียนคุมของ
-ดูแบบติดประกาศ แบบ ๑
คณะทํางาน
ผูปลูกขาวนาป ป ๕๗/๕๘
อําเภอ/ตําบล
และ ๒
และมาตรการเพิ่มรายได
-ดูแฟมเอกสาร แยกเปนอําเภอ
ใหแกผูมีรายไดนอย
-ตําบลและหมูบาน
๒.ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิ
ภาพการผลิตสินคาเกษตร
(MRCF)

-การประเมินผลการดําเนิน
งาน
-ความตอเนื่องของกิจกรรม

-ดูเลมการสรุปผลการดําเนินงาน
-ดูผลการรายงานในระบบ
โปรแกรม
-ดูการจัดการสมุดบันทึกการ
ใหบริการแกเกษตรกร (เลมเขียว
-สุมเกษตรกรที่ไดรับการฝก
อบรม

คณะทํางาน

๓.โครงการชวยเหลือเกษตรกร
ที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง
ป ๒๕๕๗/๕๘

การจัดทําแผนการปลูกพืช
ฤดูแลง
การสมัครเขารวมโครงการ

ดูแผนดําเนินการ
รายชื่อเกษตรกรและพื้นที่
เปาหมาย

คณะทํางาน

๔.โครงการสงเสริมการใชปุย
อินทรียเพื่อลดตนทุนการผลิต

การจัดทําแผนการผลิตปุย
อินทรียในพื้นที่
ผลการดําเนินงาน

ดูแผนและผลการดําเนินงาน
ภาพกิจกรรม

คณะทํางาน

/๕.๒ แผนปฎิบัติงาน...

-๑๐-

๕.๒ แผนปฏิบัติงานของอําเภอ
๕.๒.๑ แผนการปฏิบัติงานสํานักงานเกษตรอําเภอฯประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
วันที่ ๑-๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ป ๕๗/๕๘
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ อําเภอยิ้ม อบต.สายคําโห
วันที่ ๑-๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ปรับปรุง แกไข ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
๕.๒.๒ แผนการประชุมประจําเดือนสํานักงานเกษตรอําเภอ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพิจิตร อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
๕.๒.๓ แผนการปฏิบัติงานจังหวัดรวมกับอําเภอ
๑.จังหวัดจัดอบรมโครงการฝกทักษะการใชเทคโนโลยี Smart Phone เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
งานภาคการเกษตรในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ -๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัด
พิจิตร เปาหมาย ๔๒ คน ใหแกเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรผูรับผิดชอบศูนยเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตร นํารอง อําเภอละ ๑ คน สมาชิกวิสาหกิจชุมชน กลุมแมบาน และ Young Smart Farmer จํานวน ๓๐ คน
๒. โครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางพิจิตรเมืองยิ้ม ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ กําหนด
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ อบต.โรงชาง ตําบลไผรอบ อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร
นางขวัญกมล จันทรมาทอง – แจงวาโครงการบําบัดทุกขบํารุงสุข จังหวัดใหเจาหนาที่ของจังหวัด เปนฝายสนับสนุนหัวเชื้อ
สารเคมี โดยใหอําเภอเตรียมสถานที่สาธิตใหพรอม
ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ ๖ นัดหมายงานและเรื่องอื่น ๆ
๖.๑ เรื่องอื่น ๆ
-ชาวนาในดวงใจผูวา อําเภอเมืองพิจิตรให ต.สายคําโหทําขาวหอมมะลิสีขาย และแตละตําบล
ตองทํากิจกรรมของชาวนาในดวงใจผูวา ขั้นตอนกิจกรรมและสงใหเจาหนาที่บันทึกขอมูลนําขึ้นแวปไซส
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ศรีสุดา เสือครุฑ
ผูจดรายงานการประชุม
(นางศรีสุดา เสือครุฑ)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

นนทยา ไตรยุทธรงค
(นางนนทยา ไตรยุทธรงค)
เกษตรอําเภอเมืองพิจิตร

ผูตรวจรายงานการประชุม

