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รายงานการประชุมขาราชการและพนักงานราชการสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพิจิตร
ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
วันที่ ๙ มกราคม 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
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานเปดการประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ มีขาราชการที่ไดรับการแตงตั้งยายมาดํารงตําแหนงในหนวยงานของจังหวัดพิจิตร จํานวน
๗ ราย ดังนี้
1) นายสุทธา สายวาณิชย ยายมาดํารงตําแหนง รองผูวาราชการจังหวัดพิจิตร
2) นายประวิทย ประวัติเมือง ยายมาดํารงตําแหนง ปลัดจังหวัดพิจิตร
3) นายธรรมนูญ แจมศรี ยายมาดํารงตําแหนง เกษตรและสหกรณจังหวัดพิจิตร
4) นายวรกาย บํารุงชีพโชติ ยายมาดํารงตําแหนง อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
5) นายประพันธ ตั้นวัฒนา ยายมาดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
6) นายเพทาย ลอใจ ยายมาดํารงตําแหนง ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3
7) นายประสาร เมืองเหลือ ยายมาดํารงตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
8) วันที่ 21 มกราคม 2558 ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯจะเสด็จเปดโครงการ
TO BE NUMBER ONEโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยา
/(๙ วันที.่ ..

-๒-

9) วันที่ 21-31 มกราคม 2558 ขอเชิญรวมงานนมัสการหลวงพอเพชร และงานสมโภชเมืองพิจิตร
10) วันที่ 22 มกราคม 2558 ขอเชิญรวมบริจาคโลหิต เวลา 09.00-12.00 น. ณ หองประชุม
ที่วาการอําเภอเมืองพิจิตร
11) วันที่ 21 มกราคม 2558 ขอเชิญรวมโครงการอําเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ณ อบต.ทาหลวง
12) วันที่ 10 มกราคม 2558 จังหวัดจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2558 ณ สนามกีฬาจังหวัด
พิจิตร
๑๓) วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๘ รวมตรวจสอบขอเท็จจริงรายบุคคล กรณีเกษตรกรถูกโกงขาวจาก
โรงสีแอลโกลด ณ หองประชุมหลวงพอพิธ ศาลากลางจังหวัด
๑๔) โครงการแผนดินธรรมแผนดินทอง ป ๒๕๕๘ อําเภอเมืองพิจิตรดําเนินการ ๒๐ หมูบาน
โดยจะเปลี่ยนกันไปแตละตําบลดังนี้
๑. ตําบลโรงชาง หมูที่ ๒
๒. ตําบลปากทาง หมูที่ ๑,๒
๓. ตําบลดงปาคํา หมูที่ ๑,๗
๔. ตําบลยานยาว หมูที่ ๑,๓
๕. ตําบลทาฬอ หมูที่ ๓,๗
๖. ตําบลสายคําโห หมูที่ ๓ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ (วัดดงหวาย)
๗. ตําบลไผขวาง หมูที่ ๑,๓
๘. ตําบลทาหลวง หมูที่ ๒,๔
๙. ตําบลฆะมัง หมูที่ ๒,๑๐
๑๐. ตําบลบานบุง หมูที่ ๒
๑๑. ตําบลหัวดง หมูที่ ๑,๒ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ( เทศบาลหัวดง)
๑๒. ตําบลคลองคะเชนทร หมูที่ ๑๐
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
1.๓.สรุปการดําเนินการมาตรการเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรผูมีรายไดนอย ขอมูล ณ 5วันมกราคม
ที่
2558
1) เกษตรกรที่มาขอขึ้นทะเบียนผูปลูกขา6,493
ว
ครัวเรือน จากเปาหมาย6,074 ครัวเรือน
2) ผลการบันทึกขอมูลเขาระบบ จํานวน6,493 ครัวเรือน เกินเปา 419 ครัวเรือน มีสาเหตุจาก
- เนื่องจากจังหวัดใหมีการปรับเปาหมายของอําเภอ
- เนื่องจากขึ้นทะเบียนปลูกขาวเรียบรอยแลว
3) ผานการพิจารณาคณะกรรมการตรวจสอบระดับอําเภอ จํานวน
6,493 ครัวเรือน
กรณีแกไขเลขบัตรประจําตัวประชาชน,เปลี่ยนหัวหนาครัวเรือนในสวนของอําเภอยังไมสามารถ
เปลี่ยนไดตองทําเรื่องสงไปที่จังหวัด

/-สงขอมูล...

-๓- สงขอมูลใหกรมสงเสริมการเกษตร จํานวน6,493 ครัวเรือน (รวมรายใหมแลว)
๔) ธกส.จายเงินแลวจํานวน6,224 ราย (ยังไมไดรวมรายใหม) เงิน 86,492,000 บาท
(ตัวเลขนี้เปนตัวเลขลูกคา ธกส.)
๓.2. โครงการชดเชยรายไดแกเกษตรกรชาวสวนยาง และโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยาง
รายยอยเพื่อประกอบอาชีพเสริม
1) มีจํานวนเกษตรกรที่ประสงคเขารวมโครงการจํานวน 6 ครัวเรือน มีพื้นที่เปดกรีด จํานวน 72 ไร
2) ผานคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ์ระดับอําเภอ จํานวน 6 ครัวเรือน พื้นที่ 72 ไร
3) ผลการจายเงินแลว จํานวน 6 ราย 72 ไรๆละ 1,000 บาท เปนเงิน 72,000 บาท
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายยอยเพื่อประกอบอาชีพเสริม เสนอขอรับการ
สนับสนุนสินเชื่อ จํานวน 1 ราย ตําบลปามะคาบ วงเงิน 100,000 บาท อยูระหวางคณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณา
(คณะกรรมการฯ จังหวัดมอบ ธกส.ตรวจสอบ)
๓.๓ โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไมผลยืนตนครัวเรือนละตน เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
- จังหวัดใหสงภาพถายรายงานการปลูกไมผลยืนตน ตามเปาหมายของจํานวนเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตร อาสาสมัครเกษตรหมูบาน กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมแมบานเกษตรกร กลุมสงเสริมอาชีพเกษตรกร
กลุมยุวเกษตรกร และศูนยเรียนรูหลัก MRCF ที่ไดจัดสรรใหโดยใหอําเภอ รายงานแยกเปนรายตําบลดวย
เปาหมาย อําเภอเมือง ปลูก จํานวน 11,410 ตน
- เจาหนาที่ปลูก
จํานวน 70 ตน (คนละ 10 ตน)
- กลุมวิสาหกิจชุมชน
จํานวน ๑,๖๓๘ ตน กลุมละ ๔๒ ตน (จํานวน ๓๙ กลุม)
- กลุมแมบานเกษตรกร
จํานวน 480 ตน กลุมละ ๕๓ ตน (จํานวน ๙ กลุม)
- กลุมสงเสริมอาชีพ
จํานวน 540 ตน กลุมละ ๖๐ ตน (จํานวน ๙ กลุม)
- กลุมยุวเกษตรรกร
จํานวน 60 ตน กลุมละ ๓๐ ตน จํานวน ๒ กลุม)
- ศูนยเรียนรู MRCF(ศูนยหลัก) จํานวน 120 ตน คนละ ๔ ตัน (จํานวน ๓๐ คน)
- ประชาชนทั่วไป
จํานวน 8,500 ตน ตําบลละ ๕๓๑ ตน (จํานวน ๑๖ ตําบล)
-ขอใหรายงานจังหวัดตามแบบฟอรม (มอบใหคุณอุทัย โพธิ์ปอม) ประสานเจาหนาที่ทุกตําบล
เพื่อจัดทําแบบรายงานสงจังหวัดภายในสิ้นเดือน มกราคม 2558
ที่ประชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
4.1 เรื่องเพื่อทราบ
1. รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําป พ.ศ.
2558
- จังหวัดแจงวาจะจัดทํารายละเอียดการเบิกจายงบประมาณแยกเปนงบประมาณที่ตองควบคุมยอด
รายจายทั้งป และรายไตรมาส แจงใหอําเภอไดรับทราบ
- ใหควบคุมงบประมาณการเบิกจายที่ไดรับจัดสรรงบประมาณตามวงเงินใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
- การสงเงินเบิกจายงบประมาณโครงการภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน และคาเบี้ยเลี้ยงของเจาหนาที่
ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
/ ๒. ใหทุกคน...

-๔2.ใหทุกคนตรวจสอบการจัดทําแผน/ผลการปฏิบัติงานของตนเอง ใหสอดคลอง กับ แผนประจําป /
ประจําเดือน ผลปฏิบัติงาน /รายบุคคล / ในสวนของจังหวัดจะมีการตรวจสอบ แผน/ผล ของเจาหนาที่ทุกตําบลวา
สอดคลองกับโครงการ แผนป เดือนหรือไม ขอใหเจาหนาที่นําแผนปมาดูประกอบการรายงานแผนเดือนดวย
- จังหวัดจะจัด สรุปแผนปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรจังหวัด พรอมจัดทํารูปเลมสงใหสํานักงาน
เกษตรอําเภอทุกอําเภอ เพื่อใหเปนแนวทางเดียวกัน
- ผูรับผิดชอบโครงการของจังหวัด จะดําเนิ นการ ตรวจสอบกิจกรรมที่จําเปนตองปรับเปลี่ยนใน
แผนปฏิบัติงานและนําเขาที่ประชุมเกษตรอําเภอทุกครั้งเพื่อใหอําเภอไดวางแผนปฏิบัติงานบุคคลรายเดือนในวันประชุม
สํานักงานเกษตรอําเภอประจําเดือน(DM) ในเดือนถัดไป
3. การพิจารณาโครงการลงในพื้นที่ตามระบบสงเสริมการเกษตรมิติใหม MRCF (ศูนยเรียนรูเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเกษตร)
- พิจารณาการใช M เพิ่มเติม ในการคัดเลือกพื้นที่ – คน – สินคา โดยการบูรณาการกับโครงการ
สงเสริมการเกษตรประจําปงบประมาณ 2558 และหนวยงานที่เกี่ยวของ
- กําหนด R เพิ่มเติม โดยการกําหนดหลักสูตรที่จะดําเนินการในพื้นที่ พิจารณาจากโครงการที่แตละ
อําเภอไดรับ เชื่อมโยงสอดคลองกันกับศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
- การบูรณาการโครงการในพื้นที่ โดยใชฐานขอมูลที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557 เดิม
เพื่อมารวมวิเคราะหเพิ่มเติมในปงบประมาณ พ.ศ.2558
4. การดําเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง หลังจากคัดกรองเกษตรกรตามแบบประเมิน
คุณสมบัติ Smart Farmer แลวคัดเลือกเกษตรกรที่เปน Developing Smart Farmer อําเภอละ 18 ราย จัดเวทีประเมิน
ศักยภาพ และจัดทําแผนพัฒนาสูการเปน Smart Farmer ใหมีการใหความรูดานการจัดทําบัญชีครัวเรือนในหลักสูตรดวย
๕.จังหวัดจะดําเนินการจัดทําขอมูลแยกจํานวนเปนรายอําเภอใหชัดเจน เพื่อเปนแนวทางใหอําเภอได
ดําเนินการไดถูกตอง
๖. กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรจะดําเนินการจัดทําแบบจัดเก็บขอมูลเพื่ออํานวยความสะดวกสงให
อําเภอเพื่อใหอําเภอดําเนินการตอไป ในสวนของอําเภอเมืองพิจิตร คงเหลือจํานวน 29 ราย ที่จะตองจัดเก็บขอมูล และบันทึก
เขาระบบใหแลวเสร็จภายใน เดือนมกราคม 2558 ดังนี้
ต.คลองคะเชนทร 1 ราย
ต.เมืองเกา
1 ราย
ต.ยานยาว
5 ราย
ต.ปากทาง
3 ราย
ต.ทาหลวง
4 ราย
ต.ฆะมัง
1 ราย
ต.ทาฬอ
4 ราย
ต.สายคําโห
1 ราย
ต.ไผขวาง
9 ราย
โดยมีเปาหมายทั้งจังหวัด ๔๒,๐๐๐ ราย
/๓. การดําเนินงาน...

-๕๗. การดําเนินงานตลาดเกษตรกร โดยใหเปนเกษตรกรที่ผลิตสินคาไดรับมาตรฐาน GAP เปนสินคาที่ดี
มีคุณภาพใหพิจารณาสินคาที่ดีมีคุณภาพรวมจําหนายสินคาตลาดเกษตรกร ในวันพฤหัสบดี และวันศุกรตลาด premium ซึ่งมี
การใหเปดจองสินคาผานสังคมออนไลนทางอินเตอรเน็ต โดยใชเครือขายการรวมกลุมของเกษตรกรรุนใหม ไดแก ไลน เฟสบุค
เว็ปเพจ เปนตน (ใหนําโตะมาดวยเนื่องจากมีการคนสนใจใหบริการเพิ่มขึ้น)
๘. การจัดเก็บขอมูลองคกรเกษตรกร จังหวัด จะจัดสงแบบเก็บขอมูลกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร กลุม
แมบานเกษตรกร และกลุมยุวเกษตรกร ใหอําเภอดําเนินการจัดเก็บขอมูลเฉพาะกลุมที่ยังดําเนินการอยู ใหแลวเสร็จและจัดสง
แบบใหสํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ภายในวันที่ 31 มกราคม 2558
๙. รายงานผลการเพาะปลูกพืชฤดูแลง ขอมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2557. ใหอําเภอกําหนดเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบงานขอมูลหลักจํานวน 1 คน เพื่อเปนศูนยกลางในการรวบรวมขอมูล ตรวจสอบความเชื่อมโยงในการรายงานแต
ละระบบรายงาน ไดแก ขอมูลพืชฤดูแลง ภาวะการผลิตพืชรายเดือน รต. การระบาดศัตรูพืช
๑๐. โครงการชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง ป 2557/58 จังหวัดพิจิตร ได
ดําเนินการจัดสรรเมล็ดพันธุ และกําหนดเปาหมายเกษตรกร ใหอําเภอเมือง ดังนี้
1. ถั่วเหลือง จํานวน 3,750 กก. พื้นที่ 250 ไร(15 กก./ไร)
2. ถั่วลิสง จํานวน 2,200 กก. พื้นที่ 110 ไร (20 กก./ไร)
3. ถั่วเขียว จํานวน 1,375 กก. พื้นที่ 275 ไร (5 กก./ไร)
- กรณีการปลูกถั่วเขียวของกรมการขาว จังหวัดไดจัดสรรใหในสวนของเปาหมายที่เกินจากเปาหมายของ
กรมสงเสริมการเกษตรจํานวน ๕ ตัน ในพื้นที่อําเภอเมืองพิจิตร จํานวน 1,250 กก. พื้นที่ 250 ไร
- การจัดสงเมล็ดพันธุถั่วเขียว กําหนดการจัดสงวันที่ 8 มกราคม 2558 สํานักงานเกษตรอําเภอ
เมืองพิจิตร จํานวน ๕๒๕ ไร จํานวน ๑๖๑ ราย ไดรายละละ ๓ ไร มอบคุณนงนุช เถื่อนดวง และคุณอุทัย โพธิ์ปอม ประสา
ทุกตําบล/จัดสรรพื้นที่รับเมล็ดพันธุ
สําหรับปอเทืองจังหวัดไดจัดสงรายชื่อเกษตรกรที่สมัครเขารวมโครงการปลูกปอเทืองใหสํานักพัฒนาที่ดิน
จังหวัดแลว
๑๑. สถานการณศัตรูพืช ขณะนี้ไดมีการระบาดของศัตรูพืช ไดแก แมลงบั่ว เกิดการระบาดในพื้นที่อําเภอ
โพธิ์ประทับชาง พบในขาวอายุประมาณ ๑ เดือน จังหวัดไดมีการประกาศเตือนภัยการระบาดและการปองกันไปแลว ทั้งนี้ให
ประชาสัมพันธวิธีการปองกันใหเฝาระวังพื้นที่การระบาด พรอมทั้งใหความรูกับเกษตรกรในการปองกัน
๑๒. ผลการสงเสริมการใชปุยอินทรียเพื่อลดตนทุนการผลิต
๑๒.๑ แผนการสงเสริมการผลิตปุยอินทรีย
- แผนการสงเสริมในรอบ 12 เดือน จํานวน 1,161.7 ตัน (มาจากเปาหมายแตละตําบล)
- เปาหมายการผลิต ส.ค.-ธ.ค. 57 จํานวน 840.8 ตัน
- ผลการสงเสริม
ส.ค.-ธ.ค. 57 จํานวน 382.8 ตัน
- ยังไมถึงเปาหมาย
จํานวน 458 ตัน
- เปาหมายการผลิต ม.ค. 58
จํานวน 99 ตัน
รวมเปน ๕๕๗ ตัน จังหวัดใหอําเภอรายงานใหครบถวนดวย

/ ๔.๒ เรื่องเพื่อพิจารณา...

-๖-

4.2 เรื่องเพื่อพิจารณา
1. การขับเคลื่อนการดําเนินงาน Zoning และศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
-ใหอําเภอเตรียมแฟมขอมูล MRCF ทุกจุดดําเนินการที่ดําเนินการไปแลวในป พ.ศ. 2557 ที่แสดง
ถึงผลการดําเนินงานเปนขั้นตอนที่ผานมาอยางชัดเจน เพื่อนํามาทบทวนขอมูล ใหสอดคลองกับความตองการในพื้นที่
- ใหอําเภอสรุปผลการดําเนินงานทุกจุดที่ดําเนินการ เปาหมายเกษตรกร 20 รายไดดําเนินการ
จํานวนกี่รายหรือไมดําเนินการกี่ราย เพราะเหตุใด รวมทั้งศูนยนํารอง เปาหมายเกษตรกร 200 ราย ดวย
- ใหอําเภอพิจารณาจุดดําเนินการศูนยจัดการดินปุยชุมชน ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนยขาวชุมชน
บูรณาการกับศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
- ใหอําเภอจัดเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล และประมวลผล ทุกจุดดําเนินการ ไดแก ศูนยนํารอง 1
ศูนย และศูนยเครือขาย 7 ศูนย รวม 8 ศูนย ตามแบบจัดเก็บขอมูลของกรมสงเสริมการเกษตร พรอมทั้งบันทึกขอมูลลงระบบ
รายงานของกรมสงเสริมการเกษตร
2. โครงการสงเสริมการใชปุยอินทรียเพื่อลดตนทุนการผลิต ป 2558 (ศดปช.) ดําเนินการอบรมตามแผนที่
กําหนด ตามไตรมาส
3. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ป 2558 (ศจช.)
ดําเนินการอบรมตามแผนที่กําหนด /ปรับแผนแจงจังหวัดดวยเพื่อรวมในการดําเนนนินงาน /กําหนดแผน
และจัดฝกอบรมใหตรงหลักสูตร เชน การควบคุมศัตรูพืช การใชสารเคมี ใหกลุมอารักขาพืชเชื่อมโยงแผนการฝกอบรมให
สอดคลองกับการเบิกจายเงินงบประมาณ
ที่ประชุม รับทราบถือปฏิบัติ
วาระที่ 5 แผน – ผล การดําเนินงานสงเสริมการเกษตร
แผนการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ 2558
๕.๑ แผนการติดตามประสานงานประจําเดือนมกราคม 2558 วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
ประเด็นการติดตามและประสานงานสงเสริมการเกษตรประจําเดือน มกราคม ๒๕๕๘

-๗-

ภารกิจงาน/แผนงาน

ประเด็นติดตาม

เครื่องมือ/วิธีการ

๑.โครงการชดเชยรายไดแก
เกษตรกรชาวสวนยางพารา
อยางเปนระบบครบวงจรและ
มาตรการเพิ่มรายไดแกผูมี
รายไดนอย

-การจัดทําทะเบียนคุมของ
อําเภอ/ตําบล
-การจัดทําขอมูลรายหมูบาน

-ตรวจสอบแบบติดประกาศ แบบ ๑
และ ๒
-ตรวจสอบ แฟมอกสาร แยกเปน
อําเภอ ตําบลและหมูบาน

๒.ศูนยเรียนรูการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตร (ทุกจุดําเนินการ)

-องคประกอบศูนยเรียนรูฯ
-กระบวนการขับเคลื่อนงาน

๒.๑ศูนยบริการประชาชน

-ประเมินสถานภาพการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
Zoning และศูนยเรียนรูการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร
-การใหบริการทางการเกษตร

๒.๒ศูนยจัดการดินปุยชุมชน

-การดําเนินงานตามแผน

๒.๓ สงเสริมการใชปุย
อินทรียเพื่อลดตนทุนการผลิต

-ติดตามผลการดําเนินงาน
-การรายงาผล

๒.๔ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน

-การดําเนินงานตามแผน

๓.อาสาสมัครเกษตรหมูบาน
๔.ติดตามการตรวจเยี่ยม
บันทึกสมุดเขียว
๕.ติดตามการดําเนินงาน
โครงการ ป ๒๕๕๘

-การรายงาน
ตรวจในพื้นที่
แผนงาน/โครงการ

-ตรวจสอบการบันทึกผล
-ตรวจสอบสมุดตรวจเยี่ยมเกษตรกร
(เลมเขียว)
-ตรวจสอบผลการดําเนินงาน
-ติดตามงานในพื้นที่
-การรายงานการประชุมสํานักงาน
เกษตรอําเภอประจําเดือน (DM)
-ผลการรายงานในระบบโปรแกรม
-ตรวจสอบผลการดําเนินงาน
-ติดตามงานในพื้นที่
-รายงานในระบบ/เอกสาร
-ดูสมุดเขียว
แผนดําเนินการ

/๕.๒ แผนปฏิบัติงาน...

ผูรับผิดชอบ
คณะทํางาน

คณะทํางาน

-๘-

๕.๒ แผนปฏิบัติงานของอําเภอ
๕.๒.๑ แผนการปฏิบัติงานสํานักงานเกษตรอําเภอฯประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๘
วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ปรับปรุงขอมูลพื้นฐาน ศษกต.
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ รวมงานอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ อบต.ทาหลวง
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ รวมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่วาการอําเภอเมืองพิจิตร
๕.๒.๒ แผนการประชุมประจําเดือนสํานักงานเกษตรอําเภอ ประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๘ วันที่ ๒
กุมภาพันธ ๒๕ณ๕๘ ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพิจิตร อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
ที่ประชุม รับทราบ ถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ ๖ นัดหมายงานและเรื่องอื่น ๆ
๖.๑ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑.๑ แจงกําหนดการและสถานที่ฝกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน
(พืชผักและสมุนไพร) วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ณ หองระเบียงทอง โรงแรมโอฆะนคร อ.เมือง จ.พิจิตร ใหเกษตรกร
และเจาหนาที่ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐-๐๙-๐๙.๐๐ น.
เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

(ลงชื่อ)

ผูจดรายงานการประชุม
(นางศรีสุดา เสือครุฑ)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางนนทยา ไตรยุทธรงค)
เกษตรอําเภอเมืองพิจิตร

