(สําเนา)
รายงานการประชุมขาราชการและพนักงานราชการสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพิจิตร
ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗
วันที่ ๑ กันยายน 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. นางจริญญารัตช ฟูพงษ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
๙. น.ส.ยุพิน คงเกษม
เจาพนักงานธุรการ
๑๐ นางศรีสุดา เสือครุฑ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เลขานุการ
๑๑ นายสมบัติ จํานงภักดิ์
คนงาน
ผูเขารวมประชุม
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธานเปดการประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ การยายขาราชการ ตามคําสั่งกรมสงเสริมการเกษตร ที่ ๖๒๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม
๒๕๕๗ มาประจําสํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จํานวน ๒ ราย ประกอบดวย
๑. นายเผด็จ บุญทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต
สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร มาดํารงตําแหนงเกษตรอําเภอ สํานักงานเกษตรอําเภอวชิรบารมี
๒. นางมะยม เนียมสุวรรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอบางมูลนาก
จังหวัดพิจิตร มาดํารงตําแหนงเกษตรอําเภอ สํานักงานเกษตรอําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
๑.๒ ขาราชการบรรจุใหม ตามคําสั่งกรมสงเสริมการเกษตร ที่ ๕๙๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม
๒๕๕๗ บรรจุขาราชการมาประจําสํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จํานวน ๓ ราย ประกอบดวย

/๑. นางสาวเจนจิรา...

-๒-

๑. นางสาวเจนจิรา ทาระนัด ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประจํากลุม
อารักขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
๒. นายภากร เข็มเงิน ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประจํากลุม
สงเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
๓. นางสาววรรณภา กําถวย ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประจํา
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพิจิตร
๑.๓ โครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ อบต.ปามะคาบ และวันที่ ๒๕
กันยายน ๒๕๕๗ ณ เทศบาลตําบลดงปาคํา
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
๓.๑ การดําเนินงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ป ๒๕๕๗/๕๘
๑.ผลการขึ้นทะเบียนรับขึ้นทะเบียน ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
๑.๑ บันทึกแบบรับแจง (กรอกดวยมือ) จํานวน ๔,๗๒๐ ราย คิดเปนรอยละ ๖๔.๕๗ %
๑.๒ การบันทึกขอมูลเขาระบบ
-จํานวน
๒,๙๘๘
ราย คิดเปนรอยละ ๖๓.๓๐ %
-จํานวนแปลง
๗,๒๖๘
แปลง
-จํานวนพื้นที่
๗๒,๑๓๓.๒๕ ไร
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
๔.๑ เรื่องเพื่อทราบ
งานธุรการ/การเงิน
๔.๑.๑ ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําป ๒๕๕๗ ของสํานักงานเกษตรอําเภอเมือง
พิจิตร ดังนี้

/งานยุทธศาสตร...

-๓ปริมาณงาน
โครงการ/กิจกรรม

จํานวน

หนวยวัด

งปม.

สถานที่

แผนการ

(บาท)

ดําเนินงาน

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน
ดําเนินการ

อยูระหวาง

ยังไมได

เสร็จสิ้นแลว

การดําเนินงาน

ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

การเบิก-จายเงิน

โครงการ

โครงการฯ(บาท)

๑.โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน
กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร
๑.๑ พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน
๑.๑.๑ไมผล
๑.ถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

๕๐

ราย

๓๐,๐๐๐

อบต.เมืองเกา

๑๑,๑๒,๑๓,๑๔

ไมผลคุณภาพดีผานกระบวนการเรียนรูและศึกษาดูงาน

อ.โพธิ์ประทับชาง

มีค. ๕๗

(สมโอ ๓๐ ราย,มะยงชิด ๒๐ ราย)

สนง.เกษตรอ.เมือง

/

จนท.ทุกคน

๓๐,๐๐๐

อ.สากเหล็ก
๑.๑.๒ พืชผัก
๑.จัดกระบวนการเรียนรูการผลิตผักปลอดภัยและ GAP
๑.๑จัดกระบวนการเรียนรูสําหรับเกษตรกร

๒๐

ราย

๘,๐๐๐

บึงนาราง

๑๙,๒๐ มีค.๕๗

/

นางสุนิตย กานจันทร

๘,๐๐๐

๒.ถายทอดเทคโนโลยีและฝกปฏิบัติแกเกษตรกร

๒๐

ราย

๘,๐๐๐

ศาลาวัดดงชะพลู

๒๐,๒๑ มีค.๕๗

/

นายอุทัย โพธิ์ปอม

๘,๐๐๐

๑.๒.๑พัฒนาสมาชิกศูนยจัดการพืชชุมชน

๓๐

ราย

๑๓,๕๐๐

ม.๘ ต.ดงปาคํา

๑๕ พค.๕๗

/

นายยืนยง มีสุข

๑๓,๕๐๐

๑.๒.๒แปลงติดตามสถานการณ

๑

แปลง

๒,๐๐๐

๕ มิย.๕๗

/

๒,๐๐๐

๑.๒.๓สนับสนุนวัสดุอุปกรณผลิตขยายใหศูนยจัดการ.

๑

จุด

๕,๐๐๐

๘ กค.. ๕๗

/

๕,๐๐๐

เรื่องระบบควบคุมภายใน
๑.๒ ลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช

พืชชุมชน

-๔ปริมาณงาน
โครงการ/กิจกรรม

จํานวน

หนวยวัด

งปม.

สถานที่

แผนการ

(บาท)

ดําเนินงาน

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน
ดําเนินการ

อยูระหวาง

ยังไมได

เสร็จสิ้นแลว

การดําเนินงาน

ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

การเบิก-จายเงิน

โครงการ

โครงการฯ(บาท)

๑.๓ พัฒนาองคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
๑.๓.๑สงเสริมและพัฒนากลุมยุวเกษตรกร
๑.สงเสริมและพัฒนากลุมยุวเกษตรกร (ขั้นบมเพาะ
ตนแบบ) (๑ อําเภอ๑ กลุมยุวเกษตรกร)
๑.๑ อบรมถายทอดความรูและฝกทักษะกระบวนการ

๑๕

ราย

๖,๐๐๐

ต.หัวดง

๑

กลุม

๓,๕๐๐

ต.หัวดง

๑๐

ราย

๒,๐๐๐

สนง.เกษตรอ.เมือง

๑

ครั้ง

๑๐,๐๐๐

หองประชุม อ.เมืองพิจิตร

/

นายถวัลย ชัยสุวิรัตน

๖,๐๐๐

/

นายถวัลย ชัยสุวิรัตน

๓,๕๐๐

๓ เมย.๕๗

/

นางสุนิตย กานจันทร

๒,๐๐๐

๒๘ พค.๕๗

/

เกษตรอําเภอ

๑๐,๐๐๐

๒๖ มิย. ๕๗

กลุมยุวเกษตรกร
๑.๒ สาธิตและฝกอาชีพการเกษตรและเคหกิจเกษตรฯ

๙ กค. ๕๗

๑.๓.๒ สงเสริมและพัฒนากลุมแมบานเกษตรกร
๑.สงเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายผลิตภัณฑ
กลุมแมบานเกษตรกร
๑.๑จัดเวทีเชื่อมโยงเครือขายผลิตภัณฑกลุมแมบาน
เกษตรกรระดับอําเภอ
๑.๓.๓ สงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
๑. ประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนที่

นางสุนิตย กานจันทร

แตงตั้งโดยคณะกรรมการจังหวัด
๒.สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับแหลงเรียนรู
วิสาหกิจชุมชนดีเดน

๒๐

ราย

๔,๐๐๐

อ.บึงนาราง

๒๑ มี.ค.๕๗

/

นางสุนิตย กานจันทร

๔,๐๐๐

-๕ปริมาณงาน
โครงการ/กิจกรรม
๓. คาใชจายในการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานระบบสารสนเทศ

จํานวน

หนวยวัด

งปม.

สถานที่

แผนการ

(บาท)

ดําเนินงาน

ดําเนินงาน

การดําเนินงาน
ดําเนินการ

อยูระหวาง

ยังไมได

เสร็จสิ้นแลว

การดําเนินงาน

ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

การเบิก-จายเงิน

โครงการ

โครงการฯ(บาท)

๑

ครั้ง

๒,๐๐๐

สนง.เกษตรอ.เมือง

๑๕ พค.๕๗

/

นางสุนิตย กานจันทร

๒,๐๐๐

๕๐

ราย

๕๐,๐๐๐

ต.หัวดง

๒๗ มิ.ย.๕๗

/

นายถวัลย ชัยสุวิรัตน

๕๐,๐๐๐

/

เกษตรอําเภอ,

๖๔,๓๕๐

เจาหนาที่ทุกคน

(เงินยืมจัดอบรม)

วิสาหกิจชุมชน
๒ โครงการสายใยรักแหงครอบครัว
๒.๑ พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๑๐ กค.๕๗

๓.โครงการสงเสริมการผลิตมะนาวนอกฤดูในวงบอซีเมนต
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดพิจิตร ป ๒๕๕๗
๑.ฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตามะนาว

๔๐๕

ราย

๘๗,๐๒๕

นอกฤดู

ศูนยวิจัยและพัฒนาการ

๒๔,๒๕,๒๖,๒๗

เกษตรพิจิตร

กพ.๕๗

ศูนยถายทอดฯ ต.ทาฬอ

๒๗,๒๙,๓๐ พค.๕๗

๔.โครงการศูนยชัยพัฒนาการเกษตรสิรินทร ป ๒๕๕๗
๔.๑ จัดทําเวทีชุมชน,อบรมและศึกษาดูงาน

๑๕

ราย

๖,๐๐๐

นายถวัลย ชัยสุวิรัตน

/

๖,๐๐๐

น.ส.นงนุช เถื่อนดวง

ปริมาณงาน

งปม.

สถานที่

แผนการ

การดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

การเบิก-จายเงิน

โครงการ/กิจกรรม

จํานวน

หนวยวัด

(บาท)

ดําเนินงาน

ดําเนินงาน

ตําบล

๓,๒๐๐

ศูนยเรียนรูกําจัดศัตรู

๑๐-๑๑ กย.๕๗

ดําเนินการ
เสร็จสิ้นแลว

อยูระหวาง
การดําเนินงาน

๕. การดําเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป
ป ๒๕๕๗/๕๘
๕.๑ การประชาสัมพันธ ตําบลละ ๒๐๐ บาท

๑๖

/

พืชชุมชน หมู ๘.
ตําบลดงปาคํา
๕.๒ จัดประชุมชี้แจงตัวแทนอกม.

๑๓๕

ราย

๑๓,๕๐๐

หอประชุมอ.เมือง

๑๙ สค.๕๗

/

พิจิตร
๕.๓ ดําเนินการขึ้นทะเบียนฯ

๓๑,๙๐๐

๕.๔ ตรวจวัดพื้นที่จริงครัวเรือน คณะกรรมการหมูบานละ

๕๗,๗๐๐

แผนแตละตําบล
แผนแตละตําบล

๑๓ สค ๕๗

/

๑๕ กย.๕๗

/

๑๕ กย.๕๗

/

๓ คน
๕.๕ ตรวจเยี่ยม การปลูก วัดแปลง

๗๙,๕๐๐

ยังไมได
ดําเนินการ

โครงการ

โครงการฯ(บาท)

-๗-

งานยุทธศาสตรและสารสนเทศ
๔.๑.๒ สรุปผลการดําเนินงานรณรงคการขึ้นทะเบียนและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาว
เพื่อคืนความสุขใหชาวนา เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร มีขอสังเกตดังนี้
๑. การนําอาสาสมัครเกษตรกรมารวมงาน มีบางตําบลสงผูแทนมา
๒. การดูแลและการใหบริการ อกม. ไมคอยทั่วถึง
๓. การมีสวนรวมในงานของเจาหนาที่ มีการดําเนินงานกันตามภาระหนาที่
๔. การจําแนก อกม.ที่เขารวมงาน
การอบรมอาสาสมัครเกษตรหมูบานระดับอําเภอ ของอําเภอเมืองพิจิตร ดําเนินการ
ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมอําเภอเมืองพิจิตร
งานสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร
๔.๑.๓ ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับประเทศ ประจําป ๒๕๕๗
๑. รางวัลชนะเลิศ ไดแก วิสาหกิจชุมชนศูนยสาธิตการเกษตรรานคาชุมชน
อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
๒.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ไดแก วิสาหกิจชุมชนศูนยสงเสริมและผลิต
พันธุขาวชุมชน ตําบลผักไหม อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีษะเกษ
๓.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ไดแก วิสาหกิจชุมชนการผลิตขยายพันธุขาว
ชุมชน ตําบลงิ้วราย อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
๔.๑.๔ การรายงานการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติ ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ตําบลสอดสองดูแล หากเกิดภัยธรรมชาติใหรายงานตามขั้นตอน อยาเพิกเฉย ใหรีบเขาไปดูและดําเนินการตาม
ขั้นตอนตอไป
งานอารักขาพืช
๔.๑.๕ การรายงานสถานการณการระบาดศัตรูพืช
-สถานการณการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล และเพลี้ยแปงมนสําปะหลัง
ไมพบพื้นที่การระบาด
๔.๒ เรื่องเพื่อพิจารณา
งานยุทธศาสตรและสารสนเทศ
๔.๒.๑ การดําเนินงานศูนยบริการประชาชนดานการเกษตรของกรมสงเสริมการเกษตร
-กรมสงเสริมการเกษตรมอบหมายใหสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงาน
เกษตรอําเภอ และตําบลในพื้นที่ จัดตั้งศูนยบริการประชาชนดานการเกษตร

/๔.๒.๒ การดําเนินงาน...

-๘-

๔.๒.๒ การดําเนินงานศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
-กรมสงเสริมการเกษตรมอบหมายใหสํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร คัดเลือกตําบลที่
ดําเนินงาน MRCF นํารองอําเภอละ ๑ ตําบล ที่สามารถเปนตัวอยางได โดยใหจัดทําฐานขอมูล และจัดทําหลักสูตร
(เพิ่มผลผลิต,ลดตนทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิต) รวมทั้งประชาสัมพันธใหเกษตรกร และประชาชนรับทราบ
เขารวมกระบวนการเรียนรู จํานวน ๒๐๐ คน ตามกําหนด
ซึ่งสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพิจิตร กําหนดจัดอบรมวันที่ ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๕๗
โดยจัดสรรเกษตรกรตามอัตรากําลังของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตําบล จํานวน ๗ คน ๆ ละ ๒๕ ราย ยกเวนตําบลดงปาคํา
เกษตรกร ๕๐ คน โดยไดกําหนดตําบลที่เขารับการฝกอบรมในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ดังนี้
๑. ตําบลโรงชาง
๒. ตําบลไผขวาง
๓. ตําบลคลองคะเชนทร
๔. ตําบลสายคําโห
๕. ตําบลเมืองเกา
๖. ตําบลปามะคาบ
๗. ตําบลทาฬอ
๘. ตําบลยานยาว
๙. ตําบลปากทาง
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ดังนี้
๑๐.ตําบลฆะมัง
๑๑.ตําบลดงปาคํา
๑๒.ตําบลบานบุง
๑๓.ตําบลหัวดง
๑๔ ตําบลทาหลวง
๑๕ ตําบลดงกลาง
โดยจัดใหมี
-การรายงาผลการดําเนินงาน
-การจัดทําปายแปลง

/-กิจกรรม...

-๙-

-กิจกรรมที่สอดคลอง ไดแก MRCE การสงเสริมการใชปุยอินทรียเพื่อลดตนทุนการผลิต
และการสงเสริมการใชปุยเคมีอยางมีประสิทธิภาพเพื่อลดตนทุนการผลิต ป ๒๕๕๗/๕๘
-การจัดทําแผนถายทอดความรู
๔.๒.๓ โครงการสงเสริมการใชปุยอินทรียเพื่อลดตนทุนการผลิต
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมสงเสริมการเกษตร มีนโยบายสงเสริมให
เกษตรกรใชปุยอินทรียหรือปุยสั่งตัดในการประกอบอาชีพภาคการเกษตร เพื่อลดตนทุนการเพาะปลูก โดยกําหนดให
เกษตรตําบล ๑ คน รับผิดชอบสงเสริมการผลิตปุยอินทรียอยางนอย ๕๐ ตัน โดยบูรณาการรวมกับกรมพัฒนาที่ดิน
และใหจัดทําแผนการสงเสริมการผลิตปุยอินทรีย (ปุยหมัก,ปุยพืชสด,น้ําหมักชีวภาพ) ไมรวมปุยอัดเม็ด อําเภอเมืองพิจิตร
จํานวนเจาหนาที่ ๗ คน เปาหมาย จํานวน ๑๑ ตําบล ปุย ๑,๑๖๕.๗ ตัน (ไถกลบตอซังขาว,ปุยหมัก,น้ําหมัก และปุยพืชสด
ปอเทือง)
๔.๒.๔ การสงเสริมการใชปุยเคมีอยางมีประสิทธิภาพเพื่อลดตนทุนการผลิต ป ๒๕๕๗/๕๘ ลงวันที่
๙ มีนาคม ๒๕๕๖ รวบรวมจัดทําทะเบียนรานคาปจจัยการผลิตทางการเกษตร ตามกระบวนการเชื่อมโยงกับ
สารวัตรเกษตร เพื่อใชเปนฐานขอมูลและประชาสัมพันธใหเกษตรกรในพื้นที่ทราบ โดยเมื่อมีการรองเรียนในเรื่อง
ปจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ไมไดมาตรฐาน ใหแจงสารวัตรเกษตรที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดดําเนินการ
-อําเภอเมืองพิจิตร มีจํานวน ๑๕๓ ราน ตรวจสอบรายงานจังหวัดแลว ๗๐ ราน เหลือ ๘๓ ราน
ซึ่งจังหวัดใหรีบรายงานตําบลที่เหลือ ภายในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗
งานสงเสริมและพัฒนาการผลิต
๔.๒.๕ การสงเสริมการปลูกพืชฤดูแลง
จังหวัดใหรายงาน พื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกขาว รายตําบลกี่ไร
พื้นที่ที่ไมสามารถปลูกขาวได รายตําบลกี่ไร
พื้นที่ที่ปลูกพืชไร (ถั่วเขียว,ขาวโพดฝกสด,ปอเทือง,พืชผัก) รายตําบลกี่ไร
ใหรายงานจังหวัดภายในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗
ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแผน-ผลการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร
๕.๑ แผนการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร
๕.๑.๑ แผนการติดตามประสานงานประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๗ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗
๕.๒.๒ ประเด็นการติดตาม และประสานการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรประจําเดือน
กันยายน ๒๕๕๗

/ภารกิจ...

-๑๐-

ภารกิจงาน/แผนงาน
๑.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ผูปลูกขาวนาป ป ๕๗/๕๘
๒.ศูนยบริการประชาชนดาน
การเกษตรของกรมสงเสริม
การเกษตร
๓.ศูนยเรียนรูการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตร
๔.โครงการสงเสริมการใช
ปุยอินทรียเพื่อลดตนทุนการ
ผลิต

ประเด็นติดตาม
-การตรวจเยี่ยม
-การตรวจสอบพื้นที่
-การรายงานผล
-การรายงานผลในระบบ

เครี่องมือ/วิธีการ
ผูรับผิดชอบ
-ดูแผนและผลการตรวจเยี่ยม คณะทํางาน
-ดูเอกสาร
-ดูเอกสาร
คณะทํางาน
-ดูรายงานในระบบโปรแกรม

-การจัดทําแผนถายทอด
ความรู
-การรายงานผล
-การรายงานผลในระบบ
-การจัดทําแผนการผลิตปุย
อินทรียในพื้นที่
-ผลการดําเนินงาน

-ดูเอกสาร
-ดูรายงานในระบบโปรแกรม

-ภาพกิจกรรม
-ดูแผนและผลการดําเนินงาน
-ภาพกิจกรรม

๕.๓ แผนปฏิบัติงานของอําเภอ
๕.๓.๑ แผนการปฏิบัติงานสํานักงานเกษตรอําเภอฯประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๗
วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ป ๕๗/๕๘
วันที่ ๑๐,๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ อําเภอยิ้ม อบต.ปามะคาบ และ เทศบาลตําบลดงปาคํา
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ปรับปรุง แกไข ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
วันที่ ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตร ป ๒๕๕๗
วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ติดประกาศ ยืนยันการขึ้นทะเบียน
๕.๓.๒ แผนการประชุมประจําเดือนสํานักงานเกษตรอําเภอ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพิจิตร อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

/ระเบียบวาระที่ ๖...

-๑๑-

ระเบียบวาระที่ ๖ นัดหมายงานและเรื่องอื่น ๆ
๖.๑ เรื่องอื่น ๆ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ศรีสุดา เสือครุฑ
ผูจดรายงานการประชุม
(นางศรีสุดา เสือครุฑ)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

นนทยา ไตรยุทธรงค
(นางนนทยา ไตรยุทธรงค)
เกษตรอําเภอเมืองพิจิตร

ผูตรวจรายงานการประชุม

