(สําเนา)
รายงานการประชุมขาราชการและพนักงานราชการสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพิจิตร
ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗
วันที่ ๓ ธันวาคม 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
นายนพพงษ ใจกาวิล
ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
นางขวัญกมล จันทรมาทอง ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธานเปดการประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ อําเภอขอเชิญรวมกิจกรรมฯ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ชวงเชา ๐๗.๓๐ น. เขารวมทําบุญ ตักบาตรขาวสารอาหารแหง แตงกายดวยผาไทยสีเหลือง
ชวงสาย ๐๙.๐๐ น. ถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางหลังใหม ขาราชการใสชุดเต็มยศ
ใสกระโปรงดํา,กางเกงดํา ไมใสเครื่องราช แตติดเหรียญตรา
ชวงเย็น ๑๗.๐๐ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร บริเวณ
พระบรมรูปดานใน การแตงกายชุดสุภาพสีเหลืองผาไทย
๑.๒ อําเภอยิ้มเคลื่อนที่ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ องคการบริหารสวนตําบลไผขวาง
/๑.๓ คณะรัฐมนตรี...

-๒๑.๓ คณะรัฐมนตรีมีมติใหวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ เปนวันหยุดราชการอีก ๑ วัน
๑.๔ จังหวัดขอความรวมมือแตงเครื่องแบบสีกากีทุกวันจันทร และ วันอื่น ๆ ใหใสสีเหลือง
ตลอดทั้งเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
๑.๕ การยายของขาราชการระดับจังหวัด ปลัดจังหวัดพิจิตร ไดรับการแตงตั้งเปนรองผูวา
ราชการจังหวัดลําปาง
๑.๖ การเสวนาเพื่อพัฒนาศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ระดับจังหวัด ปงบประมาณ ๒๕๕๘
ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีเกษตรกรตําบลดงปาคําเขารวม จํานวน ๒ คน
ที่ประชุม รับทราบถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๓.๑ ความกาวหนาในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ป ๒๕๕๗/๕๘ .ในแตละขั้นตอน
มีปญหาและแนวทางแกไข ซึ่งจังหวัดสรุปเปนภาพรวม ดังนี้
๑. การจัดทําทะเบียนคุมระดับอําเภอ บางอําเภอมีขอมูลที่จัดทําแลวแตไมสามารถสรุป
ขอมูลไดขัดเจน เนื่องจากไมมีการสรุปในแตละวัน และขอมูลที่สงเขา-รับออก จํานวนเทาไรไมชัดเจน ไมสรุปประเด็น
ที่ตองการ ในสวนของอําเภอเมืองพิจิตรมีการจัดทําทะเบียนคุมมีทั้งเกษตรอําเภอและพนักงานธุรการ เปนผูควบคุม
การดําเนินงาน
๒. การจัดทําทะเบียนคุมในระดับตําบลมีการจัดทําแตไมมีขอมูลรายละเอียดที่ตรวจสอบได
ชัดเจน ซึ่งไมสามารถตรวจสอบในกรณีขอมูลครบในการสงขอมูลเขาออก
๓. การติดประกาศ/ผลการติดประกาศ จากการสุมตรวจมีสําเนาเอกสารติดประกาศและ
หนังสือนําสง แตไมครบในบางตําบล และจัดเรียงเอกสารไมเปนหมวดหมู
๔. การจัดทําขอมูลรายหมูบานจากการติดตาม การจัดทําขอมูลรายหมูบาน ยังไมมีขอมูล
แยกรายละเอียดไวใหชัดเจน
๓.๒ ความกาวหนาการดําเนินการมาตรการเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรผูมีรายไดนอย ปญหาและ
แนวทางแกไข
๑. การติดประกาศมีหนังสือนําสง และสําเนาติดประกาศ แตไมมีขอมูลระบุไดชัดเจนวา
สงติดประกาศจํานวนเทาไร
๒. การจัดทํารายละเอียดรายงานการประชุม สวนใหญไดมีการจัดทํารายงานการประชุมมี
กรรมการเซ็นชื่อตามแบบรับรองขอมูลครบถวน
๓. การจัดทําแฟมขอมูลใหมีการจัดทําแฟมใหชัดเจนเพื่อรองรับการตรวจสอบ ในสวนของ
เกษตรอําเภอเมือง มีสมุดบันทึกคุมระดับอําเภอ/เกษตรอําเภอ/ธุรการ มีการบันทึกรายละเอียดครบ

/๔. จังหวัด...

-๓-

๔. จังหวัดไดประสานเรื่อง การจายเงิน ใหนํารายชื่อผานคณะกรรมการระดับอําเภอ
กรณีชื่อผิด ขอใหใชเลขบัตรประชาชนในการจายเงิน ตามหนังสือสั่งการการแกไขของ ธกส. กับของกรมสงเสริม
การเกษตร โดยใหเจาหนาที่ดําเนินการตามหลักเกณฑที่กําหนดอยางเครงครัด และใหนําขอมูล (แบบรายงานที่ ๒)
ถายเอกสารนําไปติดไวที่ตําบลใหเกษตรกรตรวจสอบความถูกตอง และถายรูปเปนหลักฐานไวดวย
๕. กรมสงเสริมการเกษตรไดเปดระบบใหบันทึกขอมูล กรณีเกษตรกรที่ปลูกกอนกรอบระยะ
เวลา ๑ พฤษภาคม –๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยใหดําเนินการใหเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในจํานวน ๕๐๑ ราย
จังหวัดไดนําเขาที่ประชุมระดับจังหวัดเพื่อขออนุมัติ ซึ่งผูวาราชการจังหวัดไดอนุมัติแลว และสงรายชื่อไปที่กรมฯ เรียบรอยแลว
เจาหนาที่ตําบลสอบถาม -กรณีที่เกษตรกรเคยใชสิทธิไปแลว แตยังไมครบ ๑๕ ไร สามารถนํามาใชสิทธิ์ใหมไดหรือไม
เจาหนาที่จากจังหวัดผูเขารวมการประชุม - ชี้แนะใหทําหนังสือสอบถามจากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจากจังหวัดอีกครั้ง
กรณีชื่อผิด ใหคณะกรรมการพิจารณาและสงสําเนารายงานการประชุมใหกับธกส. นั้น ทาง ธกส. ไดแจงวาไมสามารถ
แกไขใหไดเนื่องจากเปนระเบียบของ ธกส. ซึ่งอําเภอจะไดแนบหนังสือของ ธกส. ใหจังหวัดเปนผูแกไขผลเปนประการใด
แจงใหอําเภอทราบตอไป
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
๔.๑ เรื่องเพื่อทราบ
งานธุรการ/การเงิน
๔.๑.๑ การรายงานที่สํานักงานเกษตรอําเภอตองดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. การเบิกจายงบประจํา (คาเบี้ยเลี้ยง,คาเชาบาน,คารักษาพยาบาล,คาการศึกษาบุตร,
คาสาธารณูปโภค) ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป
๒. การสงเอกสารหลักฐานการเบิกจายโครงการตามตัวชี้วัด ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป
๓. การสงหลักฐานใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงิน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป
๔. การยืมเงินทดรองราชการตองสงสัญญายืมเงินกอนการจัดฝกอบรม/สัมมนา/จัดงาน
อยางนอย ๗ วัน
๕.การรายงานการประชุมประจําเดือน ใหสงเขาระบบภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน
๖. จังหวัดแจงการรับ-สงจดหมายอินเล็คทรอนิก (e-mail) ของสํานักงานเกษตร
อําเภอ ขอใหเปดอยางนอย เวลา ๐๘.๓๐ น.,เวลา ๐๙.๐๐ น.,๑๖.๓๐ น. กอนเวลาเลิกปฏิบัติงาน แจงเจาหนาที่ธุรการทราบ
และปฏิบัติ รวมทั้งใหเจาหนาทึ่ทุกคนไดปฏิบัติดวย
๗.การเบิกเงินกันเหลื่อมป คาตรวจติดตามแปลง จังหวัดใหดําเนินการตัดยอดคงเหลือ
ของอําเภอกอนวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

/๘. การจัดสัมมนา...

-๔-

๘. การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ DW ครั้งที่ ๑ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘
กลุมที่ ๑ ประกอบดวยอําเภอเมืองพิจิตร,อําเภอวังทรายพูน,อําเภอโพธิ์ประทับชาง,อําเภอสามงาม,อําเภอสากเหล็ก
และอําเภอวชิรบารมี ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอโพทะเล มีเจาหนาที่ประจําตําบล
ทุกคนไปรวมพรอมธุรการ ๑ คน ในสวนของอําเภอเมืองพิจิตร ยกเวน ตําบลดงปาคํา ติดอบรมสารชีวภัณฑ วันที่ ๑๑
ธันวาคม ๒๕๕๗ และใหตําบลสรุป จุด MRCF จุดนํารอง และจุดขยายทุกจุด ดังนี้
๑. ขั้นตอนการดําเนินงาน
๒. วิธีการดําเนินงาน
๓. ผลการดําเนินงาน
๔. แนวทางการขยายผล
เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการดําเนินงานศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพสินคาเกษตร ซึ่งทุกคนตองดําเนินการ
และในสวนของอําเภอเมืองพิจิตร มีปญหาอุปสรรคใน ๓ จุด คือ ตําบลบานบุง ,ปากทาง,ปามะคาบ ใหเปลี่ยนจาก
ลดตนทุนการผลิต เปน เพิ่มผลผลิต และระบบ MRCF นี้จะดําเนินการเปลี่ยนไปในรูปของการดําเนินงานเปนศูนยเรียนรู
ดานการเกษตร จะดําเนินการในสถานที่เดิม เนื่องจากมีการวิเคราะหขอมูล ศึกษาสถานที่เรียบรอยแลว และขอใหเจาหนาที่
ผูรับผิดชองแตละตําบลทํา MRCF แตละจุด โดยนําแผนและผล พรอมรูปภาพสงใหอําเภอ เพื่อใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ทําเว็ป เพื่อนําไปรายงานที่ประชุม DW ตอไป
๙. จังหวัดแจงตกเบิกเงินเดือนพนักงานราชการ จะไดภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ นี้
๑๐. การคัดเลือกเกษตรกรเขารับการอบรม Young Smart Farmer ป ๒๕๕๘
กําหนดใหอําเภอจัดสงภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
๑๑. การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ป ๒๕๕๗ ใหอําเภอประเมินใหแลวเสร็จภายใน
เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ และจัดทําแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ในสวนของอําเภอเมืองพิจิตร
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเจงวาดําเนินการเรียบรอยแลว
๑๒. การจัดตลาดนัดเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ไดกําหนดจัดตลาดเกษตรกร
ทุกวันพฤหัสบดี บริเวณถนนหนาสํานักงานเกษตรจังหวัด โดยเริ่มพฤหัสบดีครั้งแรกในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เปนตนไป
๑๓ สรุปผลการรับสมัครเกษตรกรตามมาตรการเสริมโครงการชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับ
ผลกระทบจากภัยแลง ป ๒๕๕๗/๕๘
จากการบันทึกในระบบสวนใหญเกษตรกรมีความตองการถั่วเขียว แตอําเภอไมมีเปา
หมายการปลูก จึงไดรับสวนใหญเปนปอเทือง และจังหวัดแจงวา เขตฯ ไดจัดสรรถั่วเขียวมาใหใหม วันที่ ๓ ธันวาคม
๒๕๕๗ ซึ่งจังหวัดจะพิจารณาจัดสรรใหอําเภอที่มีเปาหมายกอน คืออําเภอตะพานหิน ใหอําเภอเมืองพิจิตร ไปตกลงขอ
จัดสรรจากอําเภอตะพานหิน วาจะรับไดกี่ไร
๑๔. โครงการ...

-๕๑๔. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหฯ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ วัดวังหินเพลิง อ.ทับคลอ
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๒.๑ ตามที่จังหวัดจัดสรรสมุดบันทึกการใหบริการแกเกษตรกร (สมุดเลมเขียว) ตามนโยบาย
กรมสงเสริมการเกษตรใหดําเนินการดังนี้
๑. บันทึกการตรวจเยี่ยมทุกครั้งตามเปาหมายและจังหวัดจะออกติดตามตั้งแตเดือนธันวาคม
๒๕๕๗ เปนตนไป
๒. การติดตามและบันทึกสมุดเลมเขียว จังหวัดจะพิจารณาจากแผนการปฏิบัติงาน
รายเดือนของแตละบุคคลเพื่อใหสอดคลองกับผลการปฏิบัติงานจริง
๔.๒.๒ โครงการชดเชยรายไดใหแกเกษตรกรผูปลูกยางพารา และโครงกรสนับสนุนสินเชื่อ
เกษตรกรชาวสวนยางรายยอย เพื่อประกอบอาชีพเสริม ใหนําเขาที่ประชุม และนําไปติดประกาศ ตามแบบรายงาน ๑,๒
๔.๒.๓ ศูนยบริการประชาชนดานการเกษตร พิจารณาจากแนวทางการดําเนินงานในรอบเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๗ ใหนําเขาที่ประชุมตามหัวขอดังนี้
๑. การประชาสัมพันธโครงการชวยเหลือเกษตรกรไดรับผลกระทบจากภัยแลง ป ๒๕๕๗/๕๘
๒. เตือนการระบาดศัตรูพืช/โรคพืช/พืชกระทบหนาว
๓. การสงเสริมการใชปุยอินทรีย
๔.๒.๔ สรุปแบบสํารวจการดําเนินงานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
(ศบกต.)
๑. คณะกรรมการศูนยบริการฯ ที่เปนอาสาสมัครเกษตรหมูบาน มีจํานวนมากกวาครึ่งหนึ่ง
ของคณะกรรมการ ศบกต.
๒. ศูนยบริการฯ มีศักยภาพและสามารถเชื่อมโยงเครือขายและบูรณาการในพื้นที่ สรุป
กิจกรรมไดดังนี้
-มีศูนยเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพ
-กิจกรรมชาวนาในดวงใจผูวาราชการจังหวัด หมูละ ๑ คน
-กิจกรรมศูนยจัดการศัตรูพืช
-กิจกรรมศูนยขาวชุมชน
-กิจกรรมไรนาสวนผสม
๓. จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับพื้นที่โดยเนนจุดถายทอดความรูที่มีกิจกรรมในดําบลและ
กระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับกิจกรรมหลักของศูนยเรียนรู (โดยใชงบประมาณของโครงการหรืองบประมาณ
ของ อปท.โดยจัดทําแผนใหสอดคลองกัน

/๔.๒.๕ การดําเนินการ...

-๖-

๔.๒.๕ การดําเนินการจัดทําแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลงในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ป
๒๕๕๗/๕๘
๑. ปรับพื้นที่แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลงผานเว็ปไซต http://dryplant.doae.go.th
การบันทึกขอมูลในแบบสํารวจ (สร.๒,สร.๓) ใหสอดคลองกับขอมูลการรับสมัครใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๒๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๒. จัดทําแผนปฏิบัติงานรายตําบล
ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแผน-ผลการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร
๕.๑ แผนการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร
๕.๑.๑ แผนการติดตามประสานงานประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
๕.๒.๒ ประเด็นการติดตาม และประสานการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรประจําเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๗
ภารกิจงาน/แผนงาน
ประเด็นติดตาม
เครี่องมือ/วิธีการ
ผูรับผิดชอบ
๑.โครงการสงเสริมการเกษตร การจัดทําแผนดําเนินการ
-ตรวจสอบแผนปฏิบัติงาน
คณะทํางาน
ประจําป ๒๕๕๘
การจัดทําแผนการใชจายเงิน -ตรวจสอบแผนการใชจายเงิน
ทุกโครงการ
งบประมาณ
งบประมาณ
๒.มาตรการเพิ่มรายไดใหแก
-การจัดทําทะเบียนคุของ
-ตรวจสอบแบบติดประกาศ
คณะทํางาน
ผูมีรายไดนอย
อําเภอ/ตําบล
แบบ ๑ และ ๒
(MRCF)
-การจัดทําขอมูลรายหมูบาน -ตรวจสอบแฟมเอกสาร แยกเปน
๓.ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิ -ความพรอมในการดําเนินงาน -องคประกอบการดําเนินงาน
คณะทํางาน
ภาพการผลิตสินตาเกษตร
(ศูนยนํารอง)
-สรุปผลการดําเนินงาน/เอกสาร
(ทุกจุดดําเนินการ)
-ผลการดําเนินงาน (ศูนย
MRCF
ขยายผล)
๔.ศูนยบริการประชาชน
-การประชาสัมพันธ
-ขอมูล/บันทึกผล
คณะทํางาน
อินทรียเพื่อลดตนทุนการผลิต -เตือนการระบาดศัตรูพืช/
-ตรวจสอบการใหบริการ
โรคพืช/พืชกระทบหนาว
เกษตรกร
-สงเสริมการใชปุยอินทรีย
-ตรวจสอบสมุดตรวจเยี่ยม
เกษตรกร (เลมเขียว)
๕.สงเสริมการใชปุยอินทรีย
-ติดตามผลการดําเนินงาน
-รายงานการประชุมสํานักงาน
คณะทํางาน
เพื่อลดตนทุนการผลิต
-การรายงานผล
เกษตรอําเภอประจําเดือน (DM)
-ผลการรายงานในระบบโปรแกรม
/๕.๒ แผนปฎิบัติงาน...

-๗๕.๒ แผนปฏิบัติงานของอําเภอ
๕.๒.๑ แผนการปฏิบัติงานสํานักงานเกษตรอําเภอฯประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ หมู ๑๑ วัดวังหินเพลิง
ต.เขาทราย อ.ทับคลอ จ.พิจิตร
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ อําเภอยิ้ม อบต.ไผขวาง
วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ปรับปรุง แกไข ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
๕.๒.๒ แผนการประชุมประจําเดือนสํานักงานเกษตรอําเภอ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๘
วันที่
มกราคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพิจิตร อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
๕.๒.๓ แผนการปฏิบัติงานจังหวัดรวมกับอําเภอ
๑.โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหฯ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑
จัดงานรวมกับโครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางพิจิตรเมืองยิ้ม กําหนดดําเนินการในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ วัดวังหินเพลิง หมู ๑๑ ตําบลเขาทราย อําเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร
ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ ๖ นัดหมายงานและเรื่องอื่น ๆ
๖.๑ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑.๑ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ องคการบริหารสวนตําบลปามะคาบ จัดงานเปดตัวศูนย
มิตรภาพไทย-เวียดนาม บานดง เวลา ๑๖.๔๕ น. ณ ศูนยมิตรภาพไทย-เวียดนาม บานดง หมูที่ ๕ ตําบลปามะคาบ
อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตําบลรวมงาน
๖.๑.๒ ตามที่เจาหนาที่จากจังหวัด (กลุมอารักขาพืช) ไดเขารวมประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอ
ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพิจิตร โดย นายนพพงษ ใจกาวิล หัวหนาฝายฯ
ไดแจงขอสั่งการและใหนําบรรจุเขาวาระการประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอประจําเดือน ดังนี้
๑. การประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอประจําเดือน (DM) ในการจัดทําวาระการประชุม
เปนการคัดลอกวาระการประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือนทั้งหมด เปนวาระการประชุมของสํานักงานเกษตรอําเภอ
ประจําเดือน ขอใหอําเภอพิจารณาเนื้อหาสาระการประชุม
๑.๑ เรื่องสืบเนื่อง ควรเปนเรื่องที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จและมีรายละเอียดในการ
ประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอประจําเดือนครั้งที่ผานมา
๑.๒ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา ใหพิจารณาจากงานนโยบาย การดําเนินงานในระดับ
อําเภอและตําบล และที่เกี่ยวของกับอําเภอเมืองพิจิตร
๑.๓ การติดตามงานโครงการและงานอื่น ๆ ควรแจกแจงรายละเอียดเปนรายตําบล
เพื่อจะไดทราบถึงปญหาและอุปสรรคในแตละพื้นที่
๑.๔ การประชุมทุกครั้ง ตองบรรจุวาระการประชุมเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรม
ที่ไดรับการอนุมัติในแตละขั้นตอนการดําเนินงาน ๔ ขั้นตอน

/๒. การจัดทําแผน...

-๘๒. การจัดทําแผน ขอใหอําเภอจัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการ แผนปฏิบัติงานประจําป
รายบุคคล และแผนปฏิบัติงานประจําเดือนรายบุคคล ในสวนของแผนปฏิบัติงานประจําเดือนรายบุคคล ใหจัดทํา
ในวันประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอประจําเดือนใหแลวเสร็จ และนําขึ้นเว็บไซดทุกคน ตัวอยางในวาระการประชุม
เกษตรอําเภอประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
๓. การจัดทําขอมูล เชน พืชฤดูแลง การระบาดของศัตรูพืช รายงานภาวการณผลิตพืช
รายเดือน (รต.,รอ.) ฯลฯ ใหดําเนินการดังนี้
๓.๑ การแจงปลูกพืชทุกชนิดที่เปนพืชสําคัญในตําบลและรวบรวมขอมูลทุก ๑๕ วัน
๓.๒ รายละเอียดใหจัดทําขอมูลแยกรายหมูบานและตําบล
๓.๓ ผูรับผิดชอบงาน ใหตรวจสอบขอมูลใหมีความสอดคลองกัน
๓.๔ ผูรับผิดชอบ เมื่อรวบรวมละสรุปแลว ใหนําเสนอเกษตรอําเภอทุกครั้งกอนการ
รายงานขอมูล
๔. สมุดบันทึกการใหบริการแกเกษตรกร (สมุดเลมเขียว) ที่จังหวัดจัดสรรใหตามนโยบาย
กรมสงเสริมการเกษตร ใหดําเนินการดังนี้
๔.๑ ใหเจาหนาที่สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพิจิตร ที่ตรวจเยี่ยมหรือปฎิบัติงานใน
พื้นที่ บันทึกการตรวจเยี่ยมทุกครั้งตามเปาหมาย และจังหวัดจะออกติดตามผลการดําเนินงาน เริ่มตั้งแตเดือนธันวาคม
๒๕๕๗ เปนตนไป
๔.๒ การติดตาม การบันทึกสมุดเลมเขียว จะพิจารณาจากแผนการปฏิบัติงานรายเดือน
ของแตละบุคคลเพื่อใหสอดคลองกับผลการปฏิบัติงานจริง
๕. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและมาตรการเพิ่มรายไดใหแกผูมีรายไดนอย ใหจัดทําขอมูล
รายตําบล ดังนี้
๕.๑ ครัวเรือนหลัก ครัวเรือนขยาย
๕.๒ ผลดําเนินการตามเพิ่ม/ลด ตามเปาหมาย เพราะสาเหตุใดและเปนขอมุลใน
พื้นที่ใด
๕.๓ จํานวนเกษตรกรในพื้นที่ เกษตรกรนอกพื้นที่
๕.๔ การจัดทําทะเบียนคุม ดําเนินการใหเรียบรอยทุกตําบล สรุปทุกขั้นตอนทั้ง
๒ โครงการ แยกงานโครงการใหชัดเจน พรอมทั้งเก็บไวในแฟมเรื่องตอไป
๖. ระบบสงเสริมการเกษตร MRCF จุดนํารองและจุดขยายทุกจุดใหสรุป
๑. ขั้นตอนการดําเนินงาน
๒. วิธีการดําเนินงาน
๓. ผลการดําเนินงานและ
๔. แนวทางการขยายผล
เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการดําเนินงานศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพสินคาเกษตร ซึ่งทุกคนตองดําเนินการ
/เลิกประชุม...

-๙-

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ศรีสุดา เสือครุฑ
ผูจดรายงานการประชุม
(นางศรีสุดา เสือครุฑ)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

นนทยา ไตรยุทธรงค
(นางนนทยา ไตรยุทธรงค)
เกษตรอําเภอเมืองพิจิตร

ผูตรวจรายงานการประชุม

