(สําเนา)
รายงานการประชุมขาราชการและพนักงานราชการสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพิจิตร
ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗
วันที่ ๖ ตุลาคม 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
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธานเปดการประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ การยายขาราชการ จํานวน ๒ ราย คือ
๑. นายเผด็จ บุญทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต
สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร มาดํารงตําแหนงเกษตรอําเภอ สํานักงานเกษตรอําเภอวชิรบารมี
๒. นางมะยม เนียมสุวรรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอบางมูลนาก
จังหวัดพิจิตร มาดํารงตําแหนงเกษตรอําเภอ สํานักงานเกษตรอําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
๑.๒ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพิจิตร ใหการตอนรับขาราชการบรรจุใหม นางสาววรรณภา กาถวย
ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
/๑.๓ นโยบาย...

-๒-

๑.๓ นโยบายผูวาราชการจังหวัดพิจิตร ใหดําเนินการเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย
๑.๔ จังหวัดขอบคุณผูใหความรวมมือในการจัดงานตลาดสินคาเกษตร เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔
กันยายน ๒๕๕๗ หนาสํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร สําเร็จลุลวงไปดวยดี
๑.๕ สาธารณสุขอําเภอเมืองพิจิตร นายสุทิน ไทยภัทรพงศ ยายมาจากอําเภอตะพานหิน
จังหวัดพิจิตร
๑.๖ อําเภอยิ้มเคลื่อนที่ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ อบต.สายคําโห ขอใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ไปใหบริการเก็บตกการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ในวันดังกลาวดวย
๑.๗ โครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางเมืองพิจิตรยิ้ม ประจําป ๒๕๕๘ ณ วัดปามะคาบ หมู ๓
ตําบลปามะคาบ ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
๑.๘ ขอเชิญรวมบริจาคโลหิตวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศาลา
ประชาคมอําเภอเมืองพิจิตร
๑.๙ จังหวัดจัดประชุมการดําเนินงานศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ในวันที่
๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร มอบคุณยืนยง มีสุข เขารวมประชุม
๑.๑๐ การจัดตั้งศูนยดํารงธรรมอําเภอ ระดับอําเภอ/ตําบล โดยใช ศบกต. เปนศูนยดํารงธรรม
ตามปายที่นําไปติดไว ใหมีเจาหนาที่คอยรับแจงปญหา จดบันทึกไวในสมุดเพื่อนํามาแกไขปญหาใหเกษตรกร ใหลุลวง
ไป ณ ตรงนั้น ถาแกไขภายในตําบลไมได ใหนําเรื่องเขามาที่ศูนยดํารงธรรมอําเภอเพื่อแกไขตอไป
๑.๑๑ การรับสมัครเยาวชนเกษตรเพื่อคัดเลือกเขารับการฝกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษา
ญี่ปุน ป ๒๕๕๘ ใหเจาหนาที่ประชาสัมพันธใหผูสนใจทราบทั่วกัน และ ขอดูรายละเอียดไดที่ฝายธุรการ ประจํา
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพิจิตร
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗
ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗
๓.๑ การดําเนินงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ป ๒๕๕๗/๕๘
๑.ผลการขึ้นทะเบียนรับขึ้นทะเบียน ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
๑.๑ บันทึกแบบรับแจง (กรอกดวยมือ) จํานวน ๕,๕๓๒ ราย คิดเปนรอยละ ๗๑.๔๘ %
๑.๒ การบันทึกขอมูลเขาระบบ
-จํานวน ๕,๐๑๕ ราย/๑๒,๗๐๕ แปลง /๑๔๔,๘๙๖.๒๕ ไร คิดเปนรอยละ ๖๔.๘๐ %
๑.๓ ติดประกาศ/ตรวจสอบ
-จํานวน ๔,๙๕๙ ราย/๑๒,๕๑๔ แปลง ๑๔๒,๕๗๗.๗๕ ไร คิดเปนรอยละ ๙๘.๘๘
/๑.๔ ผลการติดประกาศ...

-๓-

๑.๔ ผลการติดประกาศ
-จํานวน ๓,๖๖๖ ราย/๘,๘๖๒ แปลง/๙๙,๘๐๕.๕๐ ไร คิดเปนรอยละ ๗๓.๙๒ %
๑.๕ ติดตามการปลูกในพื้นที่
-ดวยมือ ๑,๖๐๐ ราย
-บันทึกเขาระบบ ๑,๑๖๑ ราย/๑,๑๖๖ แปลง/๑๔,๖๑๕ ไร คิดเปนรอยละ ๓๒.๑๔ %
เปาหมายการขึ้นทะเบียนผูปลูกขาวนาป ป ๕๗/๕๘ (ยอดปรับปรุง)
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

ตําบล
โรงชาง
ไผขวาง
ทาฬอ
ยานยาว
ปากทาง
คลองคะเชนทร
เมืองเกา
สายคําโห
ทาหลวง
ดงกลาง
บานบุง
หัวดง
ฆะมัง
ดงปาคํา
ปามะคาบ
ในเมือง
รวม

บันทึก
๔๔๐
๒๑๒
๓๑๔
๓๖๕
๑๑๔
๔๐๐
๕๒๑
๓๘๖
๑๓๑
๔๙๗
๒๖๖
๓๘๔
๓๔๔
๕๖๑
๕๑๔
๑
๕,๔๕๐

รับแบบ
๔๖๘
๒๔๓
๓๒๔
๓๔๕
๑๑๗
๔๑๙
๓๑๔
๔๓๑
๑๔๘
๔๗๗
๒๖๘
๓๖๑
๓๙๔
๖๔๐
๕๐๒
๑
๕,๔๕๒

เปาหมาย
๔๙๐
๓๐๐
๓๘๙
๔๐๐
๑๕๐
๕๐๐
๕๖๐
๔๕๐
๑๕๐
๕๐๒
๓๐๐
๔๕๐
๔๐๘
๕๘๐
๖๒๐
๕
๖,๒๕๔

/ปญหาที่พบ...

หมายเหตุ

-๔-

ปญหาที่พบ
๑. คียเขาระบบแลว ตรวจสอบไมพบขอมูล ตองนํามาคียเขาไปใหม
๒.มีแปลงซ้ําซอนหลายราย ตองลบแปลงใดแปลงหนึ่งออก เจาหนาที่ผูเกี่ยวของสอบถาม
เจาหนาที่กรมฯ แจงวาขอมูลจะรีแฟสใหมทุกวัน แตปจจุบันยังมีพบอยู
๓.พื้นที่ตก ไมตรงขอมูลที่แจง
๔.กรณียืนยันเครื่องหมายเปนของครัวเรือน แตตรวจพบวาเปนนาเชาจะยืนยันเครื่องหมาย
อยางไร กรณีครัวเรือนเดียวกันแตคนละทะเบียนบานจะทําอยางไร
ขั้นตอนการคุมยอดขอมูล
๑. การติดตามการปลูกในพื้นที่ดวยมือ ผูรับผิดชอบทุกตําบลตองแจงยอด แผนการติดตาม
ทุกวันที่เคลื่อนไหว ใหเจาหนาที่บันทึกขอมูล รายงานกอนเวลา ๑๐.๓๐ น.ของทุกวัน
๒. ผูรับผิดชอบทุกตําบล ตองทําสมุด/ทะเบียนคุมรายตําบลทุกคน ในการพิมพติดประกาศ/
และขอมูลติดตามแปลง
๓. ธุรการเล็ก ตองมีสมุดคุมยอดอําเภอ จํานวนติดประกาศ /จํานวนแบบติดตามการปลูก
กลับมาวันละกี่ชุด/บันทึกเทาไร
๔. ธุรการใหญ ตองมีสมุดคุมในภาพรวมในทุกกิจกรรม/ทุกโครงการ รวมทั้งการขึ้นทะเบียน
จํานวนเทาไร,ออกใบรับรองจํานวนเทาไร
๕. จังหวัดแจงใหเจาหนาที่ทุกคนที่มีไลท ขอใหเขาไลทกลุม กษพจ. ๕๗ และ ธุรการใหญ
เล็กใหเขาไลนกลุมธุรการดวย
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
๔.๑ เรื่องเพื่อทราบ
งานธุรการ/การเงิน
๔.๑.๑ ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําป ๒๕๕๗ ของสํานักงานเกษตรอําเภอเมือง
พิจิตร ดําเนินการทั้งสิ้น จํานวน ๕ โครงการ ๒๐ กิจกรรม รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๔๒๒,๘๒๕ บาท

/งานยุทธศาสตร...

-๕งานยุทธศาสตรและสารสนเทศ
๔.๑.๒ ศูนยเรียนรู ต.ดงปาคํา จังหวัดแจงวาขอมูลที่รายงานจังหวัดขาดรูปถายปายแปลง,
เสนทางการเดินทาง,แผนการถายทอด และวิธีดําเนินงาน (รูปถายปายแปลง,เสนทางการเดินทาง อําเภอรายงาน
ทางเมลใหจังหวัดไปเรียบรอยแลว) โดยใหจําแนกเกษตรกรตนแบบแตละคนวาถนัดเรื่องใด เชน ทําน้ําหมักอะไรบาง
ทําอยางไร ประโยชน และวิธีการใช หลังจากใชแลวคิดตนทุน ไดเทาไร ลดลงไดเทาไรกี่คน เพื่อเผยแพร KM ตอไป
รวมถึงศูนยขยายผลทุกศูนยใหดําเนินการดวย
๔.๑.๓ ศูนยบริการประชาชนดานการเกษตร
-รับเรื่องราวรองทุกขของเกษตรกรดานการเกษตร โดยจัดเจาหนาที่ไวรับเรื่องราวรองทุกข
จากเกษตรกร และแกไขใหเสร็จลุลวงไป ถาไมเรียบรอยใหรายงานศูนยดํารงธรรมอําเภอตอไป
-รายงานในระบบ
-ลงในแผนปฏิบัติการรายเดือน ศบกต.
๔.๑.๔ ศูนยศัตรูพืชชุมชนฯ (ต.ดงปาคํา) ในแตละเดือนใหมีความเคลื่อนไหว รายงานในแผน/ผลดวย
๔.๑.๕ การรายงานเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล ใหบันทึกในวันอังคาร เพราะวันพุทธระบบจะชา
เขาไปรายงานไมได
๔.๑.๖ การรายงานแผน/ผลการสงเสริมปุยอินทรีย
-ใหทุกตําบลรายงานผลการสงเสริมปุยอินทรียทุกวันพฤหัส เพื่อรายงานเขาระบบ
ตามที่กรมสงเสริมการเกษตรมีนโยบายสงเสริมใหเกษตรกรใชปุยอินทรียหรือปุยสั่งตัดในการประกอบอาชีพภาคการ
เกษตร เพื่อลดตนทุนการเพาะปลูก โดยกําหนดใหเกษตรตําบล ๑ คน รับผิดชอบสงเสริมการผลิตปุยอินทรียอยางนอย
๕๐ ตัน โดยบูรณาการรวมกับกรมพัฒนาที่ดิน และใหจัดทําแผนการสงเสริมการผลิตปุยอินทรีย (ปุยหมัก,ปุยพืชสด,
น้ําหมักชีวภาพ) ตามแผนอําเภอเมืองพิจิตร จํานวนเจาหนาที่ ๗ คน เปาหมาย จํานวน ๑๑ ตําบล ปุย ๑,๑๖๕.๗ ตัน
-การสงเสริมการใชปุยเคมีอยางมีประสิทธิภาพเพื่อลดตนทุนการผลิต ป ๒๕๕๗/๕๘
ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖ รวบรวมจัดทําทะเบียนรานคาปจจัยการผลิตทางการเกษตรตามกระบวนการเชื่อมโยงกับ
สารวัตรเกษตร เพื่อใชเปนฐานขอมูลและประชาสัมพันธใหเกษตรกรในพื้นที่ทราบ โดยเมื่อมีการรองเรียนในเรื่องปจจัย
การผลิตทางการเกษตรที่ไมไดมาตรฐานใหแจงสารวัตรเกษตรที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดที่ดําเนินการ
-อําเภอเมืองพิจิตร มีจํานวน ๑๕๓ รานคา ตรวจสอบรายงานจังหวัดครบถวนแลว
เหลือ ๓ ราน แจงวาไมมีทะเบียน ของตําบลดงปาคําใหเจาหนาที่ตรวจสอบรีบรายงาน
งานสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร
๔.๑.๗ การรายงานการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติ ใหเจาหนาที่ตําบลสอดสอง
ดูแล หากเกิดภัยธรรมชาติใหรายงานตามขั้นตอน อยาไดเบิกเฉย ตองรีบเขาไปตรวจสอบ ดําเนินการตามขั้นตอน

/งานอารักขาพืช...

-๖งานอารักขาพืช
๔.๑.๘ การรายงานสถานการณการระบาดศัตรูพืช
-สถานการณการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล และเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง
ไมพบพื้นที่การระบาด
๔.๒ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๒.๑ จังหวัดใหยึดขอมูลพื้นที่ปลูกพืชฤดูแลง (ขาวนาปรัง) เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานตอไป
๔.๒.๒ การสงเสริมการปลูกพืชฤดูแลว โดยเนนพื้นที่ในเขตชลประทาน และพื้นที่อื่น ๆ
จังหวัดแจงเปาหมายการปลูกพืชฤดูแลง ดังนี้
๑. ขาวโพดเลี้ยงสัตว จํานวน ๕๐๐ ไร
๒. ขาวโพดหวาน จํานวน ๓๐๐ ไร
๓. ปอเทือง
จํานวน ๑,๐๐๐ ไร
มติที่ประชุมไดกําหนดใหเจาหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
ตําบล
ขาวโพดเลี้ยงสัตว
ขาวโพดหวาน
ปอเทือง
คลองคะเชนทร
๑๐๐
๑๐๐
๒๐๐
เมืองเกา
๕๐
ยานยาว
๑๐๐
๒๐๐
ปากทาง
๘๐
๑๐๐
โรงชาง
๑๐
๕๐
ไผขวาง
๑๐
๕๐
ดงปาคํา
๓๐
ฆะมัง
๓๐
ทาฬอ
๔๔
๒๐
ดงกลาง
๕๐
๑๐
๕๐
ทาหลวง
๒๐
๒๐
ปามะคาบ
๑๐๐
๑๐๐
บานบุง
๑๐๐
๒๖
๕๐
หัวดง
๕๐
๕๐
สายคําโห
รวม
๕๐๐
๓๐๐
๑,๐๐๐

/ที่ประชุม...

-๗ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแผน-ผลการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร
๕.๑ แผนการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร
๕.๑.๑ แผนการติดตามประสานงานประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
๕.๒.๒ ประเด็นการติดตาม และประสานการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรประจําเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๗
ภารกิจงาน/แผนงาน
๑.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ผูปลูกขาวนาป ป ๕๗/๕๘
๒.ศูนยบริการประชาชนดาน
การเกษตรของกรมสงเสริม
การเกษตร
๓.ศูนยเรียนรูการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตร

๔.โครงการสงเสริมการใช
ปุยอินทรียเพื่อลดตนทุนการ
ผลิต
๕.การปลูกพืชฤดูแลง ป
๒๕๕๗/๕๘

ประเด็นติดตาม
-การตรวจเยี่ยม
-การตรวจสอบพื้นที่
-การรายงานผล
-การรายงานผลในระบบ

เครี่องมือ/วิธีการ
-ดูแผนและผลการตรวจเยี่ยม
-ดูเอกสาร
-ดูเอกสาร
-ดูรายงานในระบบโปรแกรม

-ผลการดําเนินงาน
-การประชาสัมพันธ
-การรายงานผลในระบบ
-การขยายผล อกม.เปน
เกษตรกรตนแบบ
-การจัดทําแผนการผลิตปุย
อินทรียในพื้นที่
-ผลการดําเนินงาน

-ดูเอกสาร
-ดูรายงานในระบบโปรแกรม

-การจัดการขอมูลการปลูกพืช

-ดูแฟมเอกสาร แยกเปนอําเภอ
ตําบล หมูบาน

ผูรับผิดชอบ
คณะทํางาน
คณะทํางาน

-ภาพกิจกรรม
-ดูแผนและผลการดําเนินงาน
-ภาพกิจกรรม
-ภาพกิจกรรม

/๕.๒ แผนปฎิบัติงาน...

-๘-

๕.๒ แผนปฏิบัติงานของอําเภอ
๕.๒.๑ แผนการปฏิบัติงานสํานักงานเกษตรอําเภอฯประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ป ๕๗/๕๘
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ อําเภอยิ้ม อบต.สายคําโห
วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ปรับปรุง แกไข ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
๕.๒.๒ แผนการประชุมประจําเดือนสํานักงานเกษตรอําเภอ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพิจิตร อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ ๖ นัดหมายงานและเรื่องอื่น ๆ
๖.๑ เรื่องอื่น ๆ
-แบบประเมินความพึงพอใจโครงการสงเสริมการผลิตมะนาวนอกฤดูในวงบอฯ ใหสง
แบบ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
-รวมพิธีวันปยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลากลางหลังใหมหนาพระบรมรูปทรงมา
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ศรีสุดา เสือครุฑ
ผูจดรายงานการประชุม
(นางศรีสุดา เสือครุฑ)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

นนทยา ไตรยุทธรงค
(นางนนทยา ไตรยุทธรงค)
เกษตรอําเภอเมืองพิจิตร

ผูตรวจรายงานการประชุม

