(สําเนา)
รายงานการประชุมขาราชการและพนักงานราชการสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพิจิตร
ประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
วันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘
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
๑. นายนพพงษ ใจกาวิล นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
๒. นางสาวเจนจิรา ทาระนัด นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธานเปดการประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ อําเภอยิ้มฯ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ณ อบต.ทาหลวง ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรวมงาน
เพื่อประชาสัมพันธ ใหบริการประชาชนในสวนที่เกี่ยวของ
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘
ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘

/๑.โครงการ...

-๒-

1. โครงการมาตรการเพิ่มรายไดใหแกผูมีรายไดนอย ป 2557
/๕๘ ตามมติของคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่ม
รายไดแกผูมีรายไดนอย ป 2557 ครั้งที่ 3/2557 ไดผานขั้นตอนหมดแลวดังนี้ (รวมลูกคาของ ธกส.)
- ผลผานการพิจารณาระดับอําเภอ
จํานวน ๖,๔๓๙
ราย
- ธกส.จายเงินเรียบรอยแลว
จํานวน ๖,๕๘๘
ราย
- อยูระหวางแจงความจํานง/ทําสัญญา
จํานวน
๑๕๒
ราย
จังหวัดขอใหตําบลชวยสอบถามเกษตรกรที่เขารวมโครงการวาไดรับเงินครบถวนแลวหรือยัง และหากมี
การแกไขขอมูลตางๆ ขอใหแจงเกษตรกรดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
2. โครงการชดเชยรายไดใหแกชาวสวนยาง ป 2558 ธกส.แจงวาไดดําเนินการเสร็จสิ้น เกษตรกรไดรับเงิน ครบแล
จํานวน 6 ราย วงเงิน 72,000 บาท
จังหวัดพิจิตรมีทั้งหมด ๑๒ ราย ๗๒ ไร
3. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรรายยอย เพื่อประกอบอาชีพเสริม มีเกษตรกรของอําเภอเมือง เขารวม จํานวน
1 ราย คือ นายกอบไชย อัจฉริยกุล หมู ๑๓ ตําบลปามะคาบ
ดําเนินการจัดสงเอกสารใหกับ ธกส. พิจารณาตามหลักเกณฑของ ธกส.
แลว และ ธกส. แจงวาไดดําเนินการทําสัญญา
เรียบรอยแลว
ที่ประชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
4.1 เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑.1. รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําป 2558

-๓-

โครงการ/กิจกรรม

ปริมาณงาน
จํานวน หนวยวัด

งปม.
(บาท)

สถานที่
ดําเนินงาน

๓,๐๐๐

สนง.เกษตรอ.เมือง
พิจิตร

แผนการ
ดําเนินงาน

ดําเนินการ
เสร็จสิ้นแลว

การดําเนินงาน
อยูระหวาง
การดําเนินงาน

ยังไมได
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

๑.โครงการอาสาสมัครเกษตร
-เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู/ สรางและพัฒนาสูความเปน
Smart Farmer ตนแบบ (อกม.)

๑๕

ราย

นางสุนิตย กานจันทร

/

๒.โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับ
สินคาเกษตรที่สําคัญ
๒.๑ บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจการเกษตรที่สําคัญ
(Zoning)
๒.๑.๑ ดําเนินงานจัดระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจ

๑

จุด

๒๐,๐๐๐

ม.๘ ต.ดงปาคํา

/

นายยืนยง มีสุข

๑

จุด

๒,๖๐๐

ม.๘ ต.ดงปาคํา

/

นายยืนยง มีสุข

๑

ศูนย

๒๐,๐๐๐

ม.๘ ต.ดงปาคํา

ตามความเหมาะสม (ศูนยนํารอง)
๒.๑.๒ บริหารจัดการและขับเคลื่อนการดําเนินงาน
โครงการ
๓.โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน
๓.๑ เพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตสินคาเกษตร
๓.๑.๑ สงเสริมการใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต
๑.สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของศูนย
จัดการดินปุยชุมชน

/

นายยืนยง มีสุข

การเบิก-จายเงิน
โครงการฯ(บาท)

-๔โครงการ/กิจกรรม
๒. จัดทําฐานขอมูลศูนยจัดการดินปุยชุมชน
๓.จัดกระบวนการเรียนรูดานดินปุยและการใชปุย
เพื่อลดตนทุนการผลิต
๔.จัดทําแปลงเรียนรูและจุดสาธิตการใชปุยเพื่อ
ลดตนทุนการผลิต สาธิตการวิเคราะหดินและใหคําแนะนําปุย
๕.จัดงานวันเก็บเกี่ยว
๖.จัดกระบวนการเรียนรูการผลิตปุยอินทรีย

ปริมาณงาน
จํานวน หนวยวัด

๑

ศูนย

งปม.
(บาท)

สถานที่
ดําเนินงาน

๒,๐๐๐

ม.๘ต.ดงปาคํา

๒๐
๑

ราย
แปลง

๖,๐๐๐
๖,๐๐๐

ม.๘ ต.ดงปาคํา
ม.๘ ต.ดงปาคํา

๑

ศูนย

๑,๐๐๐

ม.๘ ต.ดงปาคํา

๒๐

ราย

๒,๐๐๐

๓๐

ราย

๑

ศูนย

แผนการ
ดําเนินงาน

ดําเนินการ
เสร็จสิ้นแลว

การดําเนินงาน
อยูระหวาง
การดําเนินงาน

นายยืนยง มีสุข

/
/
/

ยังไมได
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

นายยืนยง มีสุข
นายยืนยง มีสุข
นายยืนยง มีสุข

ม.๘ ต.ดงปาคํา

/
/

๑๒,๐๐๐

ม.๘ ต.ดงปาคํา

/

นายยืนยง มีสุข

๒,๐๐๐

ม.๘ ต.ดงปาคํา

/

นายยืนยง มีสุข

๔. โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน
๔.๑ ลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช
๔.๑.๑ พัฒนาศักยภาพศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน
-จัดกระบวนการเรียนรูใหแก ศจช.หลักที่
มี
ศักยภาพระดับดี
๔.๑.๒ ปรับพฤติกรรมการใชสารเคมีของเกษตรกร
-ตรวจสุขภาพเกษตรกรรวมกับหนวยงาน
ดานสาธารณสุข

นายยืนยง มีสุข

การเบิก-จายเงิน
โครงการฯ(บาท)

-๕โครงการ/กิจกรรม

ปริมาณงาน
จํานวน หนวยวัด

งปม.
(บาท)

สถานที่
ดําเนินงาน

สนง.เกษตรอําเภอ

แผนการ
ดําเนินงาน

ดําเนินการ
เสร็จสิ้นแลว

การดําเนินงาน
อยูระหวาง
การดําเนินงาน

ยังไมได
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

๔.๑.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการสงเสริมการเกษตร
--ขับเคลื่อนการดําเนินงานสํานักงานเกษตร
อําเภอ Smart Office
๑.อุปกรณกระจายสัญญาณ แบบ ๑๐/๑๐
Mbps ขนาดไมนอยกวา ๑๖ Ports
๒.จางเหมาเดินสายสัญญาณระบบเครือ

/

เกษตรอําเภอเมือง

/

พิจิตร

๑
๑

ชุด
ชุด

๒,๕๐๐
๔,๘๐๐

๓.จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไมนอย

๑

ชุด

๓,๕๐๐

/

๔.เครื่องอาน Smart Card

๑

ชุด

๑,๔๐๐

๕.เครื่องอาน Barcode

๒

ชุด

๓,๕๐๐

๖.กลอง Web Camera

๑

ชุด

๑,๐๐๐

/
/
/

๑

ชุด

๕๐๐

ขาย UTP
กวา
๒๐ นิ้ว

๗. สายหรืออุปกรณแยกสัญญาณจอภาพ
แบบ ๑ lnput ๒ Output

/

การเบิก-จายเงิน
โครงการฯ(บาท)

-๖2. ความกาวหนาโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไมผล
ไมยืนตน ครัวเรือนละตน เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา อําเภอเมืองฯ มีเปาหมาย จํานวน 11,410 ตน
รายงานปลูกแลว จํานวน ๑๕,๐๙๙ ตน
3. การดําเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง อ.เมือง
พิจิตร จํานวน 29 ราย ให คุณยุพิน
คงเกษม ประสานงานกับจังหวัด เรื่องการบันทึกขอมูล เนื่องจากเขาระบบบันทึกไมได
4. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหฯ ครั้งที่ 2/2558 จัดวันที่ 19 กุมภาพันธ 2558
ณ วัดคลองคูณ ตําบลคลองคูณ อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
5.แผน / ผลการสงเสริมการใชปุยอินทรียเพื่อลดตนทุนการผลิต ผลการสงเสริมภาพ รวม 997.70 ตัน
เหลือ 164 ตัน ครบตามแผนที่วางไว (แผนตั้งแต ส.ค.๕๗-ม.ค. ๕๘)
- แผน (ส.ค.-พ.ย. 57) จํานวน
562.70 ตัน
- ผล
จํานวน
203.90 ตัน
- แผน (ธ.ค. 57 )
จํานวน 220
ตัน
- ผล
จํานวน 178.90 ตัน
- แผน (ม.ค. 58 )
จํานวน
99
ตัน
- ผล
จํานวน 614.90 ตัน
จํานวน 154
ตัน
- แผน (ก.พ. 58 )
4.2 เรื่องเพื่อพิจารณา
1. การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรป 2558
กรมสงเสริมการเกษตรไดโอนงบประมาณคาใชจาย ใหจังหวัดพิจิตร เพื่อดําเนินการปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรป 2558
-ทะเบียนเกษตรกร (ยืนยัน) จํานวน ๑๑,๓๘๐ ราย
-จํานวนเกษตรกรผูปลูกขาว จํานวน ๖,๘๗๐ ราย
-ขอมูลขาวระดับอําเภอ
จํานวน ๗,๕๑๐ ราย
-ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
จํานวน ๖,๐๕๗ ราย
2. โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หัวขอ “การใชน้ําอยางรูคุณคา ปวงประชาถวายพอ
ของแผนดิน”ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
3. รายงานผลการปลูกพืชฤดูแลง ป 2557/58
3.1 การรายงานผลการเพาะปลูกพืชฤดูแลงระดับตําบล ภาพรวมอําเภอ ใหจังหวัดพิจิตรทราบทุกวันพุธ
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส phichit.doae99@gmail.com และกําหนดใหรายงานผลการเพาะปลูกนอกเขตชลประทานผานทาง
ระบบ http://dryseason.doae.go.th ซึ่งเริ่มรายงานผานระบบครั้งแรกวันที่ 22 มกราคม 2558 ไปจนถึงสิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูก
พืชฤดูแลง ป 2557/58
4. โครงการชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง ป 2557/2558 กิจกรรมสนับสนุนเมล็ดพันธุ
พืชตระกูลถั่ว ดังนี้

-๗ชนิดเมล็ด เปาหมาย
พันธุพืช
(ไร)
ตระกูลถั่ว

เขตชล
ประทาน

ถั่วเหลือง
ถั่วลิสง
ถั่วเขียว

ในเขต
ในเขต
ในเขต/นอกเขต
ในเขต/นอกเขต

รวม

๒๕๐
๑๑๐
๒๕๒ (ศุนยฯ)
๒๗๕ (จว.)
๓๖๐

แจกจายใหเกษตรกรในวันนี้
จํานวน
จํานวนสะสม
ราย
ไร
ราย
ไร

๘๑
๒๒
๗๗
๘๔
๒๖๔

๒๕๐
๑๑๐
๒๕๒
๒๗๕
๘๘๗

-

-

เกษตรกรปลูกแลววันนี้
จํานวน
จํานวนสะสม
ราย ไร
ราย
ไร
๕๕
๑๖๕
๘๑
๒๕๐
๑๐
๕๐
๒๒
๑๑๐
๗๗
๒๕๒
๘๔
๒๗๕
๒๒๖
๗๔๒
1๐๓
๓๖๐

5. การดําเนินงานโครงการตลาดเกษตรกรเปดจําหนายวันพฤหัสบดี เวลา
14.oo – 18.00 น. ณ บริเวณสํานักงาน
webboard ของ young Smart Famer โดยใชหองทํางานของหองสงเสริมและพัฒนา
เกษตรจังหวัดพิจิตร และวันศุกรเปนการจําหนายทาง

เกษตรกร

ที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 5 แผน – ผล การดําเนินงานสงเสริมการเกษตร
-ผลการดําเนินงานศูนยการเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ป ๒๕๕๗
อําเภอ
อําเภอเมืองพิจิตร
หมู ๘ บานอูตะเภา
ต.ดงปาคํา (๑๐ ไร)

ประเด็นการพัฒนา
การลดการใชสารเคมีในนาขาว

ระดับคุณภาพศูนย
ดี
พอใช
ดี

ผลการดําเนินงาน
๑.กระบวนการทํางาน
การเก็บรวบรวมขอมูล ตัว M และ R
ยังไมชัดเจน และไมครบถวน จากการ
ตรวจสอบในแฟมเอกสาร แตการวิเคราะห
ขอมูลใชประสบการณการทํางานของ
เจาหนาที่
หลักสูตรที่ถายทอดความรู ๔ หลักสูตรคือ
๑.๑การวินิจฉัยโรค แมลงศัตรูขาว/สุม
ตรวจแปลงขาว
๑.๒การผลิตเชื้อราบิวเวอรเรีย/(ราขาว)
๑.๓การผลิตปุยจุลินทรียสังเคราะหแสง
๑.๔ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.ผลสําเร็จของการดําเนินงาน
ลดตนทุนการใชสารเคมี จํานวน ๗๕๐บาทตอไร
เพิ่มผลผลิตขาว จาก ๗๐๐-๘๐๐ กก./ไร
เพิ่มเปน ๑,๐๐๐-๑,๑๐๐ กก./ไร
๓.ปญหาอุปสรรค
-เกษตรกรขาดความรูเรื่องแมลงศัตรูขาว/
ไมรูจักศัตรูธรรมชาติ/วิเคราะหอาการของ
โรคพืชไดนอย
แตผลการดําเนินงานเกษตรสามารถลดการ
ใชสารเคมีไดอยางนอยรอยละ ๖๐

/๑) แผนการติดตาม...

-๘-

1) แผนการติดตามประสานงานประจําเดือน กุมภาพันธ 2558

วันที่ 17 กุมภาพันธ 2558
2) ประเด็นการติดตามและประสานงานสงเสริมการเกษตรประจําเดืกุอมนภาพันธ 2558
ภารกิจงาน/แผนงาน
ประเด็นติดตาม
เครื่องมือ/วิธีการ
1. ศูนยบริการและถายทอด - การเตรียมความพรอมของ - ตรวจสอบแฟมเอกสาร
เทคโนโลยีการเกษตรประจํา ศบกต. เพื่อรองรับนโยบาย - ตรวจสอบขอมูลสนับสนุน MRCF
ตําบลและศูนยเรียนรูการเพิ่ม การสงเสริมการเกษตร
- ตรวจสอบการจัดการสมุดบันทึก
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา - การบูรณาการดาน
การใหบริการแกเกษตรฯ (เลมเขียว)
เกษตร (MRCF)
การเกษตร
- สุมเกษตรกรที่ไดรับการฝกอบรม
2.เกษตรกรปราดเปรื่อง
- การบันทึกผลการประเมิน - ตรวจสอบระบบรายงาน
คุณสมบัติ Smart Famer
- ตรวจสอบเอกสาร
3. ผลการจัดเก็บขอมูลองคกร - การจัดเก็บแฟมขอมูล
- ตรวจสอบแบบสรุป
เกษตรกร
3. โครงการชวยเหลือ
- การรายงานความกาวหนา - ตรวจสอบผลการดําเนินการ
เกษตรกรที่ไดรับผลกระทบ ผลการดําเนินงาน
จากภัยแลงป 2557/58
4. โครงการสงเสริมการใชปุย - การจัดตั้งศูนยจัดการดินปุย - ตรวจสอบเอกสาร
อินทรียเพื่อลดตนทุนการผลิต ชุมชน ศดปช.(ปาย
- ติดตามในพื้นที่
ป 2558
คณะกรรมการ
- การขับเคลื่อนงานตาม
กิจกรรม(กระบวนการเรียนรู
การคัดเลือกแปลงเรียนรู การ
คัดเลือกจุดเรียนรู แผนการ
จัดทําแปลงเรียนรูและจุด
สาธิต)
- การดําเนินการตามแผน
5. โครงการลดความเสี่ยง

เกษตรกรจากการระบาด
ศัตรูพืช ป 2558

- การจัดตั้งศูนยจัดการ
- ตรวจสอบเอกสาร
ศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) (ปาย - ติดตามในพื้นที่
คณะกรรมการ หลักสูตรการ
เรียนรู แปลงเรียนรู/จุดสาธิต
- การขับเคลื่อนงาน

/๗) ประชุมสํานักงาน...

ผูรับผิดชอบ
คณะทํางาน

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

คณะทํางาน

-๙7) ประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอประจําเดือนมีนาคม 2558 ในวันที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น.

ณ หองประชุมเกษตร อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
ที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ
1 จังหวัดใหคําแนะนําการนําเรื่องเขาวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ ๑ เรื่องแจงใหทราบ ใหนําเรื่องตาง ๆ เชนการนัดหมายเขาในวาระนี้
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ใหยอนกลับไปดูรายงานการประชุมครั้งที่แลว วามีเรื่องอะไรที่ยัง
ดําเนินการไมแลวเสร็จ ใหนําเขาวาระนี้
วาระที่ ๔ เรืองเพื่อทราบและพิจารณา
ใหผูรับผิดชอบระดับตําบลรายงานความกาวหนาในภารกิจที่รับผิดชอบใหที่ประชุม
รับทราบ
ที่ประชุม รับทราบถือปฏิบัติ
เลิกประชุมเวลา 1๒.30 น.

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ศรีสุดา เสือครุฑ
ผูจดรายงานการประชุม
(นางศรีสุดา เสือครุฑ)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

นนทยา ไตรยุทธรงค ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางนนทยา ไตรยุทธรงค)
เกษตรอําเภอเมืองพิจิตร

