(สําเนา)
รายงานการประชุมขาราชการและพนักงานราชการสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพิจิตร
ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗
วันที่ ๔ สิงหาคม 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 ๑๓.๓๐ น.
ประธานเปดการประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ อําเภอยิ้มกําหนดใหมีเดือนละ ๒ ครั้ง ดังนี้
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ อบต.บานบุง อ.เมือง จ.พิจิตร
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ อบต.ทาฬอ อ.เมือง จ.พิจิตร
๑.๒ การรวมพิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคลฯ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ วัดทาหลวง เวลา ๑๖.๐๐ น.
๑.๓ อําเภอขอเชิญเจาหนาที่ทุกคนรวมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

/๑.๕ วันกํานัน...

-๒-

๑.๔ วันกํานัน ผูใหญบานวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ขอเชิญเจาหนาที่ทุกทานรวมงาน
ณ หอประชุมอําเภอเมืองพิจิตร
๑.๕ ผลการคัดเลือกศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนดีเดน ป ๒๕๕๗
๑. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ไดแก ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลบึงนาราง หมู ๑
ตําบลบึงนาราง อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ไดแกศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานเนินเศรษฐี หมู ๕
ตําบลวัดขวาง อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ไดแก ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานอูตะเภา หมู ๘
ตําบลดงปาคํา อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
๑.๖ การจัดงานรณรงคและถายทอดเทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาวเพื่อคืนความสุข
ใหชาวนาระดับจังหวัด ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ บุคคลเปาหมายอาสาสมัครเกษตรหมูบานอําเภอเมือง จํานวน
๑๓๕ ราย ณ โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร ประชาสัมพันธเกษตรกรรวมงาน โดยมีการใหความรูเกี่ยวกับ
เรื่องดังนี้
๑. เรื่องคาเชานา จากสํานักงานปกครองจังหวัด
๒. เรื่องการเลือกซื้อปุย จากศูนยวิจัยพืชสวน
๓. การจําหนายปุย จากสํานักงานการคาภายในจังหวัด
๔. แหลงเงินทุนใหกูดอกเบี้ยต่ํา จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
๕. การลดตนทุนการทํานา จากสํานักงานตรวจบัญชีและสหกรณ
๖. การระบายขาว จากสํานักงานพาณิชยจังหวัด
ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๓.๑ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ป ๒๕๕๗/๕๘
๑.ดําเนินงานตามขั้นตอน
-การวางแผนการดําเนินงาน รายวัน รายตําบล รายอําเภอ ตามเปาหมาย และรายงาน
จังหวัดเรียบรอยแลว
-อําเภอดําเนินการจัดทํา ประกาศอําเภอแจงใหเกษตรกรทราบเรื่องราวปรับปรุงขอมูล
การขึ้นทะเบียนปลูกขาว และ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจระดับหมูบาน ทุกหมูบาน ทุกตําบล
-ตําบลทําหนังสือแจงทุกหมูบาน พรอมทั้งแนบแผนการขึ้นทะเบียน,ประกาศ และ
คําสั่งคณะกรรมการตรวจสอบ
/-ตําบลนัดประชุม...

-๓-

-ตําบลนัดประชุมคณะกรรมการฯ ชี้แจงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนปลูกขาว พรอมทั้งเอกสาร
ที่ตองเตรียมใหพรอม ถูกตอง และเปนปจจุบัน
-ตําบลดําเนินการรับขึ้นทะเบียน
-ตําบลดําเนินการรายงานผลการรับขึ้นทะเบียน เปนรายวัน (และรวมยอดสะสม)
-เจาหนาที่ธุรการ (ใหญ) ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร ความครบถวน ลงสมุดคุม
-สงเอกสารการขึ้นทะเบียนที่ตรวจสอบแลวรายงานเกษตรอําเภอตรวจสอบ ลงสมุดคุม
-เกษตรอําเภอสงใหเจาหนาธุรการ (เล็ก) ดําเนินการบันทึกขอมูลเขาระบบ
-พิมพขอมูลเพื่อใหผูรับผิดชอบติดประกาศ ๓ วัน เพื่อใหเกษตรกรตรวจสอบ และลง
ลายมือชื่อยืนยันขอมูล
-พิมพใบรับรองเพื่อมอบใหเกษตรกรที่มาขอรับใบรับรอง
.๒ การจัดแฟมเอกสารสําคัญเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนปลูกขาวนาป ป ๒๕๕๗/๕๘ ใหชัดเจน
เพื่อตรวจสอบ คนหา ไดรวดเร็ว
๓ เจาของตําบลตองยืนยันใหชัดเจนและแยกไวเปนรายหมูบาน วารายเดิม กี่ราย รายใหม กี่ราย
รายเกาแตเพิ่มแปลงใหมกี่ราย
๔ ตําบลตองมีขอมูลถึงรายหมูบาน มีครัวเรือนเกษตรกรกี่ครัวเรือน มีพื้นที่เทาไร จัดใสแฟม
ซึ่งจังหวัดจะขอดู ๒ แฟม คือ
๑. แฟมขอมูลการขึ้นทะเบียนขาว
๒. แฟม MRCF
๕ ผลการรับขึ้นทะเบียน ( ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
-เก็บขอมูลดวยมือ ๑,๖๖๖ ราย รายเกา ๑,๕๑๕ ราย รายใหม ๑๕๑ ราย
-บันทึกเขาระบบ ๕ ราย รายเกา - ราย รายใหม ๕ ราย
๓.๒ การจัดเก็บขอมูลโครงการสงเสริมการเกษตร (กสก :rbm.) ประจําป ๒๕๕๗
สามารถเขาบันทึกในระบบไดแลว ใหครบถวน โดยใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตรวจสอบ ตรวจเช็คกอน สงใหเกษตรอําเภอลง
นาม/ เพื่อสงใหเจาหนาที่บันทึกขอมูลบันทึกเขาระบบ
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
๔.๑ เรื่องเพื่อทราบ
งานธุรการ/การเงิน
๔.๑.๑ ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําป ๒๕๕๗ ของสํานักงานเกษตรอําเภอเมือง
พิจิตร ดังนี้

-๔โครงการ/กิจกรรม

ปริมาณงาน
จํานว หนวยวัด

งปม.
(บาท)

สถานที่
ดําเนินงาน

แผนการ
ดําเนินงาน

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

๕๐

ราย

๓๐,๐๐๐

ไมผลคุณภาพดีผานกระบวนการเรียนรูและศึกษาดูงาน
(สมโอ ๓๐ ราย,มะยงชิด ๒๐ ราย)

อบต.เมืองเกา
อ.โพธิ์ประทับชาง
สนง.เกษตรอ.เมือง
อ.สากเหล็ก

๑.๑.๒ พืชผัก
๑.จัดกระบวนการเรียนรูการผลิตผักปลอดภัยและ GAP
๑.๑จัดกระบวนการเรียนรูสําหรับเกษตรกร

๒๐

ราย

๘,๐๐๐

บึงนาราง

๒.ถายทอดเทคโนโลยีและฝกปฏิบัติแกเกษตรกร

๒๐

ราย

๘,๐๐๐

ศาลาวัดดงชะพลู

๓๐
๑
๑

ราย
แปลง
จุด

๑๓,๕๐๐
๒,๐๐๐
๕,๐๐๐

ม.๘ ต.ดงปาคํา

เรื่องระบบควบคุมภายใน
๑.๒ ลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช
๑.๒.๑พัฒนาสมาชิกศูนยจัดการพืชชุมชน
๑.๒.๒แปลงติดตามสถานการณ
๑.๒.๓สนับสนุนวัสดุอุปกรณผลิตขยายใหศูนยจัดการ.
พืชชุมชน

ดําเนินการ

การดําเนินงาน
อยูระหวาง

ยังไมได

เสร็จสิ้นแลว

การดําเนินงาน

ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

การเบิก-จายเงิน
โครงการฯ(บาท)

๑๑,๑๒,๑๓,๑
๔
มีค. ๕๗

/

จนท.ทุกคน

๓๐,๐๐๐

๑๙,๒๐ มีค.
๕๗
๒๐,๒๑ มีค.
๕๗

/

นางสุนิตย กาน
จันทร
นายอุทัย โพธิ์
ปอม

๘,๐๐๐

๑๕ พค.๕๗
๕ มิย.๕๗
๘ กค.. ๕๗

/
/
/

นายยืนยง มีสุข

๑๓,๕๐๐
๒,๐๐๐
๕,๐๐๐

/

๘,๐๐๐

-๕-

ปริมาณงาน
โครงการ/กิจกรรม

จํานวน

หนวยวัด

งปม.
(บาท)

สถานที่
ดําเนินงาน

แผนการ
ดําเนินงาน

การดําเนินงาน
ดําเนินการ

อยูระหวาง

ยังไมได

เสร็จสิ้นแลว

การดําเนินงาน

ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

การเบิก-จายเงิน
โครงการฯ(บาท)

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

๑๕

ราย

๖,๐๐๐

ต.หัวดง

๒๖ มิย. ๕๗

/

นายถวัลย ชัยสุวิ

๖,๐๐๐

รัตน
กลุมยุวเกษตรกร
๑.๒ สาธิตและฝกอาชีพการเกษตรและเคหกิจเกษตรฯ

๑

กลุม

๓,๕๐๐

ต.หัวดง

๙ กค. ๕๗

/

นายถวัลย ชัยสุวิ

๓,๕๐๐

รัตน
๑.๓.๒ สงเสริมและพัฒนากลุมแมบานเกษตรกร
๑.สงเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายผลิตภัณฑ
กลุมแมบานเกษตรกร
๑.๑จัดเวทีเชื่อมโยงเครือขายผลิตภัณฑกลุมแมบาน

๑๐

ราย

๒,๐๐๐

สนง.เกษตรอ.เมือง

๓ เมย.๕๗

/

นางสุนิตย กาน

๒,๐๐๐

จันทร
เกษตรกรระดับอําเภอ
๑.๓.๓ สงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
๑. ประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนที่

๑

ครั้ง

๑๐,๐๐๐

หองประชุม อ.เมือง

๒๘ พค.๕๗

/

เกษตรอําเภอ

๑๐,๐๐๐

พิจิตร
แตงตั้งโดยคณะกรรมการจังหวัด

นางสุนิตย กาน
จันทร

๒.สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับแหลงเรียนรู

๒๐

ราย

๔,๐๐๐

อ.บึงนาราง

๒๑ มี.ค.๕๗

/

นางสุนิตย กาน
จันทร

วิสาหกิจชุมชนดีเดน

๔,๐๐๐

-๖ปริมาณงาน
โครงการ/กิจกรรม
๓. คาใชจายในการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานระบบสารสนเทศ

จํานวน
๑

หนวยวัด
ครั้ง

งปม.
(บาท)
๒,๐๐๐

สถานที่
ดําเนินงาน
สนง.เกษตรอ.เมือง

แผนการ
ดําเนินงาน
๑๕ พค.๕๗

การดําเนินงาน
ดําเนินการ

อยูระหวาง

ยังไมได

เสร็จสิ้นแลว

การดําเนินงาน

ดําเนินการ

/

ผูรับผิดชอบ
โครงการ
นางสุนิตย กาน

การเบิก-จายเงิน
โครงการฯ(บาท)
๒,๐๐๐

จันทร
วิสาหกิจชุมชน
๒ โครงการสายใยรักแหงครอบครัว
๒.๑ พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๕๐

ราย

๕๐,๐๐๐

ต.หัวดง

๒๗ มิ.ย.๕๗

/

นายถวัลย ชัยสุวิ

๕๐,๐๐๐

รัตน
๑๐ กค.๕๗

๓.โครงการสงเสริมการผลิตมะนาวนอกฤดูในวงบอซีเมนต
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดพิจิตร ป ๒๕๕๗
๑.ฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตามะนาว

๔๐๕

ราย

๘๗,๐๒๕

นอกฤดู

ศูนยวิจัยและพัฒนาการ ๒๔,๒๕,๒๖,๒๗
เกษตรพิจิตร

/

กพ.๕๗

เกษตรอําเภอ,

๖๔,๓๕๐

เจาหนาที่ทุกคน

(เงินยืมจัดอบรม)

นายถวัลย ชัยสุวิ
รัตน

๖,๐๐๐

๔.โครงการศูนยชัยพัฒนาการเกษตรสิรินทร ป ๒๕๕๗
๔.๑ จัดทําเวทีชุมชน,อบรมและศึกษาดูงาน

๑๕

ราย

๖,๐๐๐

ศูนยถายทอดฯ ต.ทา
ฬอ

๒๗,๒๙,๓๐ พค.
๕๗

/

น.ส.นงนุช เถื่อนดวง

-๗๑.โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน
๑.๑กิจกรรม ถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไมผลคุณภาพฯ
(ไมผล) จํานวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๑๑-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ดําเนินการเบิกจายเรียบรอยแลว
๑.๒ กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรูสําหรับเกษตรกร (พืชผัก) จํานวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท วันที่ ๑๙,๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗
ดําเนินการเบิกจายเรียบรอยแลว
๑.๓ กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีและฝกปฏิบัติแกเกษตรกรเรื่องระบบควบคุม
(พืชผัก) จํานวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท วันที่ ๒๐-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ดําเนินการเบิกจายเรียบรอยแลว
๒ โครงการสงเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายผลิตภัณฑกลุมแมบาน
เกษตรกรระดับอําเภอ
๒.๑ กิจกรรมจัดเวทีเชื่อมโยงเครือขายผลิตภัณฑกลุมแมบานเกษตรกร
ระดับอําเภอ จํานวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท ดําเนินการวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ ดําเนินการเบิกจายเรียบรอยแลว
๓. โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
๓.๑ กิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน จํานวนเงิน
๑๐,๐๐๐ บาท ดําเนินการ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ดําเนินการเบิกจายเรียบรอยแลว
๓.๒ กิจกรรมสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับแหลงเรียนรูวิสาหกิจชุมชนดีเดน
จํานวนเงิน ๔,๐๐๐ บาท ดําเนินการวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ดําเนินการเบิกจายเรียบรอยแลว
๓.๓ กิจกรรมคาใชจายในการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
ดําเนินการวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ดําเนินการเบิกจายเรียบรอยแลว
๔. โครงการสงเสริมการผลิตมะนาวนอกฤดูในวงบอซีเมนต
๔.๑ กิจกรรมฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะนาว จํานวนเงิน
๖๔,๓๕๐ บาท ดําเนินการวันที่ ๒๔-๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ดําเนินการเบิกจายเรียบรอยแลว
๕.โครงการพัฒนาองคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
๕.๑กิจกรรมสงเสริมและพัฒนากลุมยุวเกษตรกร (อบรมถายทอดความรูและ
ฝกทักษะกระบวนการกลุมยุวเกษตรกร) จํานวนเงิน ๖,๐๐๐ บาท ดําเนินการวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
ดําเนินการเบิกจายเรียบรอยแลว
๕.๒ กิจกรรมสาธิตและฝกอาชีพการเกษตรและเคหกิจเกษตร จํานวนเงิน
๓,๕๐๐ บาท ดําเนินการวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ดําเนินการเบิกจายเรียบรอยรอย

/๖. โครงการ...

-๘-

๖. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช
๖.๑ กิจกรรมพัฒนาสมาชิกศูนยจัดการพืชชุมชน จํานวนเงิน ๑๓๕,๐๐๐ บาท
๖.๒ กิจกรรมจัดทําแปลงติดตามสถานการณ จํานวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท
๖.๓ สนับสนุนวัสดุอุปกรณผลิตขยายใหศูนยจัดการพืชชุมชน จํานวนเงิน
๕,๐๐๐ บาท ดําเนินการในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗,๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ และ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ดําเนินการเบิกจายเรียบรอยแลว
๗.โครงการสายใยรักแหงครอบครัว
๗.๑ กิจกรรมพัฒนาอาชึพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จํานวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
ดําเนินการวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ และ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ดําเนินการเบิกจายเรียบรอยแลว
งานยุทธศาสตรและสารสนเทศ
๔.๑.๒ ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเดน การประกวดเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเดน ประจําป
๒๕๕๗ ดังนี้
ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน
อันดับที่ ๑ ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลบึงนาราง หมู ๑ อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
อันดับที่ ๒ ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานเนินเศรษฐี หมู ๕ ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร
อันดับที่ ๓ ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานอูตะเภา หมู ๘ ต.ดงปาคํา อ.เมือง จ.พิจิตร
๔.๑.๓ การจัดเก็บขอมูลโครงการสงเสริมการเกษตร (กสก :rbm) ประจําป ๒๕๕๗
-โครงการลดความเสี่ยงอยูระหวางดําเนินการ เกษตรกร จําวน ๓๐ ราย
-โครงการสายใยรักอยูระหวางดําเนินการ เกษตรกร จํานวน ๕๐ ราย
๔.๑.๔ การติดตามการสงเสริมการเกษตรมิติใหม (MRCF) จังหวัดพิจิตร ปงบประมาณ ๒๕๕๗
เกษตรจังหวัดพิจิตร
เกษตรจังหวัด หัวหนาฝายแตละฝาย และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของระดับจังหวัด กําหนดติดตามการ
ดําเนินงานของสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพิจิตร พรอมดูในพื้นที่ในวันอังคารที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตามประเด็น ดังนี้
๑. การสงเสริมการเกษตรมิติใหม (MRCF)
๒. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ป ๒๕๕๗/๕๘
๓. การสงเสริมการผลิตมะนาวนอกฤดูในวงบอซีเมนต
๔. การสงเสริมการผลิตปุยอินทรีย
ขอใหเจาหนาที่ทุกคนจัดเตรียมเอกสาร และในพื้นที่เพื่อตอนรับคณะตรวจเยี่ยมระดับจังหวัดใหพรอม
/งานสงเสริม...

-๙--

งานสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร
๔.๑.๕ การรายงานการโอนเงินชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติ ป ๒๕๖/๕๗
เปนที่เรียบรอยแลว และขอใหเจาหนาที่สอดสองดูแล หากเกิดภัยธรรมชาติใหรายงานตามขั้นตอน
อยาไดเพิกเฉย ตองรีบเขาไปดูรายงานตามขั้นตอน
งานอารักขาพืช
๔.๑.๖ การรายงานสถานการณการระบาดศัตรูพืช
สถานการณการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล และเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง
ไมพบพื้นที่การระบาด
๔.๒
เรื่องเพื่อพิจารณา
งานยุทธศาสตรและสารสนเทศ
๔.๒.๑ การสงเสริมการใชปุยอินทรียเพื่อลดตนทุนการผลิต
-การดําเนินงานของการสงเสริมการเกษตรตามแนวนโยบายการชวยเกษตรกร
ของคณะรักษาความสงบแหงชาติ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และไดมอบหมายใหสํานักงานเกษตรจังหวัด
ดําเนินการสงเสริมการผลิตปุยอินทรีย โดยมีเกษตรตําบล ๑ คน รับผิดชอบสงเสริมการผลิตปุยอินทรียอยางนอย
๕๐ ตัน โดยบูรณาการรวมกับกรมพัฒนาที่ดิน และใหจัดทําแผนการสงเสริมการผลิตปุยอินทรีย
ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแผน-ผลการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร
๕.๑ แผนการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร
๕.๑.๑ รายงานผลการติดตาม/นิเทศงานในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
๕.๒.๒ ประเด็นการติดตาม และประสานการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรประจําเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๗
ภารกิจงาน/แผนงาน
ประเด็นติดตาม
เครื่องมือ/วิธีการ
ผูรับผิดชอบ
๑.การสงเสริมการ
-การจัดเก็บแฟมขอมูล
-ดูแฟมขอมูล
กลุมยุทธศาสตรและ
เกษตร (MRCF) ป ๒๕๕๗
เอกสารประกอบกาดําเนินการ -ตรวจสอบเอกสาร
สารสนเทศ
-สรุปความกาวหนา/ผลการ
-พบเกษตรกร
ดําเนินงาน/ปญหา/อุปสรรค -ดูพื้นที่
๒.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ผูปลูกขาวนาป ป ๕๗/๕๘

-การดําเนินงานตามขั้นตอน
-ผลการรับขึ้นทะเบียน

-ดูแฟมขอมูล
-ตรวจสอบจากระบบ
โปรแกรม

กลุมยุทธศาสตร
และสารสนเทศ

-๑๐-

๕.๓ แผนปฏิบัติงานของอําเภอ
๕.๓.๑ แผนการปฏิบัติงานสํานักงานเกษตรอําเภอฯประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ป ๕๗/๕๘
วันที่ ๑.๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ บันทึกขอมูล
วันที่ ๑,๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ปรับปรุง แกไข ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
วันที่ ๑๔,๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ อําเภอยิ้ม ณ อบต.บานบุง, อบต.ทาฬอ
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ รวมงานคืนความสุขใหชาวนา ณ โรงยิมเนเซี่ยม
สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ชี้แจงตัวแทน อกม. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
๕.๓.๒ แผนการประชุมประจําเดือนสํานักงานเกษตรอําเภอ ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๗
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗
ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ ๖ นัดหมายงานและเรื่องอื่น ๆ
๖.๑ เรื่องอื่น ๆ
-นายถวัลย ชัยสุวิรัตน ไดเลาประสบการณจากการไปศึกษาดูงานกิจกรรมทางเลือกใหมชาวนา
พิจิตร ตามโครงการสงเสริมสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากร/ขาว และสินคาเกษตร ในการทําเกษตรอินทรีย
ที่ จังหวัดสุรินทร และ จังหวัดมุกดาหาร
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ศรีสุดา เสือครุฑ
ผูจดรายงานการประชุม
(นางศรีสุดา เสือครุฑ)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

นนทยา ไตรยุทธรงค
(นางนนทยา ไตรยุทธรงค)
เกษตรอําเภอเมืองพิจิตร

ผูตรวจรายงานการประชุม

