บันทึกการประชุมประจาเดือน
ครั้งที่ 3 / 2558
วันที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น.
ณ สานักงานเกษตรอาเภอวังทรายพูน
******************
ผู้มาประชุม
1. นายไพโรจน์ จิอู๋ ตาแหน่ง เกษตรอาเภอวังทรายพูน
2. นางสาวกุลจิราณัฏฐ์ คงเนียม ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
3. นางสาวอัญชรี เดชมา ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
4. นางวนิดา พาเหมาะ
ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
5. นางสาวปรีญาพัชญ์ ภัทรธนไพศาล ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
6. นางสาวสุภาพร ตุงคะศิริ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ร่วมประชุม
1. นายนพพงษ์ ใจกาวิน ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
2. นางสาวเจนจิรา ทาระนัด ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
เริ่มประชุมเวลา
13.00 น.
นาย
พ.ศ. 255

ไพโรจน์ จิอู๋ ตาแหน่ง เกษตรอาเภอวังทรายพูน กล่าวเปิดประชุมประจาเดือน ธันวาคม
7 และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระโดยมีเรื่องแจ้ง ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. ศูนย์ดารงธรรมของจังหวัดพิจิตร
- มีการร้องเรียนเรื่องมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยของอาเภอบึงนาราง โดย
อาเภอบึงนารางทาการแก้ไขและชี้แจงให้เกษตรกรทราบแล้ว
- ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนตรวจสอบให้รอบครอบ และทาหลักฐานไว้เพื่อรับการตรวจสอบ
2. ข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งที่จังหวัดพิจิตร
- สรรพากรจังหวัด
- ประกันสังคมจังหวัด
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
1. ความก้าวหน้าในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้นาปี
าว ปีการผลิต 2557/58
อาเภอวังทรายพูน
1.1
ครัวเรือนเกษตรกร 2,883 ราย
1.2
ติดประกาศรายชื่อ 2,883 ราย
มติที่ประชุม รับทราบ
2. ความก้าวหน้าการดาเนินการมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย
2.1
เกษตรได้รับเงินแล้ว 2,497 ราย เป็นเงิน 36,441,000.- บาท
2.2
รายชื่อเกษตรกรที่เหลือกาลังตรวจสอบความถูกต้อง
มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
4.1 เรื่องเพื่อทราบ
1. จังหวัดได้ปรับปรุงระบบตรวจสอบการรายงานประจาเดือนของงานแต่ละกลุ่ม/ฝ่ายเพื่อกากับ
การดาเนินงานให้เป็นไปตามรอบเวลา และสามารถนาข้อมูลไปใช้ในการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรได้
ตามกาหนดเวลา (เอกสารแนบ 1) ให้จัดทาแผนการเบิกจ่ายเงินให้จังหวัดอย่างเร่งด่วน ให้จัดส่งภายใน
วันที่ ๒๕ พ.ย. ๕๗ ผิดให้เกษตรอาเภอตรวจสอบก่อนส่ง
1.1 การรับ – ส่ง จดหมายอิเล็คทรอนิก(
e-mail) ของสานักงานเกษตรอาเภอ ขอให้เปิด ครั้ง
เป็นอย่างน้อย เวลา ๐๘.๓๐ น. ได้แก่ เวลา 09.00 น., เวลา 14.00 น. 16.30 น.ก่อนเวลาเลิกงาน
1.2 การจัดทาหนังสือราชการ ให้ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการไปตามระเบียบงานสารบัญ โดยขอให้
พิจารณาภาษาเป็นกรณีพิเศษ เช่น คาลงท้าย การใช้ภาษาการเขียนหนังสือราชการ จักขอบคุณ จาก ผู้ว่า
ราชการจังหวัด ถึง นายอาเภอ ให้ส่งกลับมาตามระบบ
1.
3 จังหวัดปรับระบบตรวจสอบการส่งงานประจาเดือนของแต่ลุกลุ่ม ดังนี้
- เบี้ยเลี้ยง, ค่าเช่าบ้าน, ค่ารักษาพยาบาล, ค่าศึกษาบุตร และค่าสาธารณูปโภค
ส่งภายในวันที่ 10 ของเดือน
- การเบิกจ่ายโครงการประจาปี ส่งภายในวันที่ 15 ของเดือน
- การเบิกจ่ายโครงการประจาปี ส่งภายในวันที่ 15 ของเดือน
- การใบเสร็จรับเงิน ส่งภายในวันที่ 15 ของเดือน
- การยืมเงินทดรองฯ ยืมก่อน 7 วันทาการ
- แผนปฏิบัติงาน/เวปไซต์ ส่งภายในวันที่ 10 ของเดือน
- รายงานการประชุม
DM ส่งภายในวันที่ 1
0 ของเดือน
- ผลการถ่ายทอดฯ (ศ.02) ส่งภายในวันที่ 10 ของเดือน
- การปลูกพืชรายเดือน (ร.ต., ร.อ.) ส่งภายในวันที่ 30 ของเดือน
- รายงานผลกระทบภัยแล้ง ทุกวันพุธ
- อกม.
ส่งภายในวันที่ 10 ของเดือน
- รายงานศัตรูพืช ทุกวันพุธ
- รายงานแปลงพยากรณ์ ทุกวันพุธ
- โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทุกวันพุธ
มติที่ประชุม รับทราบ /ถือปฏิบัติ
2. จังหวัดกาหนดระบบการสื่อสารภายในองค์กร สาหรับการติดต่อประสานงานของทางราชการ
เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบและนาไปปฏิบัติได้ทันเหตุการณ์ ขึ้นอีกช่องทางหนึ่งโดยมีเกษตรจังหวัด หัวหน้า
กลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอาเภอทุกอาเภอ ทั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 เป็นต้นไป โดยใช้ Application
Line ชื่อ
“กลุ่มผู้บริหาร กษ.พจ.” เป็นสื่อกลาง
มติที่ประชุม รับทราบ /ถือปฏิบัติ
3. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2558 และเงินกันเหลื่อม ปี พ.ศ.2557 สาหรับ
การจัดทารายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อ/จ้างตามระเบียบพัสดุ ขอให้ร่างหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณให้
ตรงกับพัสดุที่จัดซื้อ เนื่องจากว่าการจัดส่งรายวันมีหลายครั้ง
- อาเภอวังทรายพูน เบิกเงินกันเหลื่อมปี เรียบร้อยแล้ว
- อาเภอวังทรายพูน จัดทาแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน ประจาปี
งบประมาณ 2558 เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ

4. การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอาเภอ
DW ครั้งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2558
เรื่องแนวทางการดาเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2558
กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยอาเภอเมืองพิจิตร วังทรายพูน โพธิ์ประทับช้าง สามง่าม สากเหล็ก และ
วชิรบารมี ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรอาเภอโพทะเล เป้าหมาย 40 คน
มติที่ประชุม รับทราบ /ถือปฏิบัติ
5.

การเร่งรัดการคัดกรองเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2558
มติที่ประชุม รับทราบ /ถือปฏิบัติ
6. การคัดเลือกเกษตรกรเข้ารับการอบรม
Young Smart Farmer ปี 2558 ตามหนังสือที่
พจ 0009/ว 14830 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 กาหนดส่งวันที่ 4 ธันวาคม 2557
- อาเภอวังทรายพูน ดาเนินการคัดเลือกและส่งจังหวัดเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
7. การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ปี 2557 ขอให้อาเภอประเมินให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ธันวาคม 2557 และจัดทาแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ภายในเดือน มกราคม 2558
- อาเภอวังทรายพูน ดาเนินการและจัดส่งจังหวัดเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
8. การจัดตลาดนัดเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรได้กาหนดจัดตลาดเกษตรกร ทุกวันพฤหัสบดี บริเวณ
ถนนหน้าสานักงานเกษตรจังหวัดโดยเริ่มพฤหัสบดีครั้งแรกในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
มติที่ประชุม รับทราบ
9. สรุปผลการรับสมัครเกษตรกรตามมาตรการเสริมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้ง ปี 2557/58 จังหวัดพิจิตร
- อาเภอวังทรายพูนดาเนินการรับสมัครเกษตรกรฯ ค
รบถ้วนตามเป้าหมาย
มติที่ประชุม รับทราบ
1

0. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจาปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1
- จัด ณ วัดหินเพลิง ตาบลเขาทราย อาเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
- วันที่ 18 ธันวาคม 2557
มติที่ประชุม รับทราบ
1
1. สถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช
อาเภอวังทรายพูน
- ไม่พบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลและเพลี้ยแป้งมันสาปะหลัง
- แจ้งให้กานัน/ผญบ., อกม. เตือนก
ารระบาดของเพลี้ยต่างๆให้กับเกษตรกรตรวจแปลง
นาของตนเองอย่างสม่าเสมอ
4.2 เรื่องเพื่อพิจารณา
1. แผนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 สานักงานเกษตร
จังหวัดพิจิตรได้ปรับปรุงกระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมี
องค์ประกอบ 4 ส่วน ประกอบด้วย
1.1 ปฏิทินปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

1.2 แผนปฏิบัติงานประจาปีของสานักงานเกษตรอาเภอ
1.3 แผนปฏิบัติงานประจาปีรายบุคคล
1.4 แผนปฏิบัติงานบุคคลรายเดือน
มติที่ประชุม รับทราบ
/ถือปฏิบัติ
2. โครงการชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกร
ชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม
- อาเภอวังทรายพูน มีเกษตรกรปลูกยางพารา จานวน 1 ราย แต่เกษตรกรไม่ขอรับการ
ช่วยเหลือ
มติที่ประชุม รับทราบ
3. ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร
อาเภอวังทรายพูน
1) ประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือเกษตรกรได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ฯ เรียบร้อยแล้ว
2) เตือนการระบาดศัตรูพืช/โรคพืช/พืชกระทบหนาว
3) การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
มติที่ประชุม รับทราบ /ถือปฏิบัติ
4. การดาเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี
อาเภอวังทรายพูน
- ดาเนินการที่ หมู่ 12 ตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน
- ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบติดตามและดาเนินการตามแบบที่จังหวัดและกรมส่งเสริม
การเกษตรกาหนดมาให้
- ให้ส่วนที่ยังขาดให้รีบดาเนินการให้แล้วเสร็จ
มติที่ประชุม รับทราบ /ถือปฏิบัติ

2557 (จุดนาร่อง)

5. การดาเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
(ศบกต.) ต้องมี
ศักยภาพและมีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายและบูรณาการในพื้นที่ ดังนี้
- มีศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ
- กิจกรรมชาวนาในดวงใจผู้ว่าราชการจังหวัด
- กิจกรรมศูนย์จัดการศัตรูพืช
- กิจกรรมศูนย์ข้าวชุมชน
- กิจกรรมไร่นาสวนผสม
- จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับพื้นที่โดยเน้นจุดถ่ายทอดความรู้ที่มีกิจกรรมในตาบลและ
กระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกิจกรรมหลักของศูนย์เรียนรู้(โดยใช้งบประมาณของโครงการหรืองบประมาณ
ของ อปท. โดยจัดทาแผนให้สอดคล้องกัน
มติที่ประชุม รับทราบ /ถือปฏิบัติ
6. การดาเนินการจัดทาแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ปี 2557/58
ปรับพื้นที่ให้สอดคล้องกับข้อมูลการรับสมัครเกษตร
จัดทาแผนปฏิบัติงานรายตาบล
จัดเก็บผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2557/58 เป็นรายตาบลและรวมรวมเป็นราย
อาเภอ ตามแบบฟอร์มที่กาหนดให้ รายงานจังหวัดทุกวันพุธ ผ่านทาง e-mail: phichit.doae99@gmail.com
มติที่ประชุม รับทราบ /ถือปฏิบัติ

7. การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต
- อาเภอวังทรายพูน ยังดาเนินการไม่ต่อเนื่อง
- ผลการดาเนินงานของอาเภอ สรุป ได้ 762.5 ตัน ดังนี้
- ปุ๋ยหมัก 0 ตัน
- ไถกลบตอซัง (ข้าว) 710 ตัน
- น้าหมักชีวภาพ 2.5 ตัน
- ปุ๋ยพืชสด 0 ตัน
- ตาบลไหนที่ยังไม่ดาเนินการตามแผน ให้รีบดาเนินการ
7. โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจาปีงบประมาณ 2558
- โครงการอาสาสมัครเกษตร อาสาสมัคร จานวน 15 ราย จนท.ผู้รับผิดชอบคือ
นางสาวปรีญาพัชญ์ ภัทร์ธนไพศาล
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สาคัญ Zoning
หมูท่ ี่ 12 ตาบลวังทรายพูน จนท.ผู้รับผิดชอบ คือ นางสาวอัญชรี เดชมา
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต จนท.ผู้รับผิดชอบ คือ
นางสาวปรีญาพัชญ์ ภัทร์ธนไพศาล เกษตรกรหมู่ที่ 3 ตาบล หนองปลาไหล
จานวน 20 ราย
- โครงลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช จนท.ผู้รับผิดชอบ คือ นางวนิดา
พาเหมาะ เกษตรกรหมู่ที่ 13 ตาบล หนองพระ จานวน 30 ราย
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการเกษตร Smart Office จนท.ผู้รับผิดชอบ คือ
นางสาวอัญชรี เดชมา
มติที่ประชุม รับทราบ /ถือปฏิบัติ
วาระที่ 5 แผน – ผล การดาเนินงานส่งเสริมการเกษตร
1) แผนการติดตามประสานงานประจาเดือน ธันวาคม 2557
วันที่ 19 ธันวาคม 2557
กลุ่มอารักขาพืชและทีม
เช้า

อาเภอวังทรายพูน

2) ประเด็นการติดตามและประสานงานส่งเสริมการเกษตรประจาเดือน ธันวาคม 2557
ภารกิจงาน/แผนงาน
1. โครงการส่งเสริม
การเกษตรประจาปี 2558
(ทุกโครงการ)
2. มาตรการเพิ่มรายได้
ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

ประเด็นติดตาม
- การจัดทาแผนดาเนินการ
- การจัดทาแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ
- การจัดทาทะเบียนคุมของอาเภอ/
ตาบล
- การจัดทาข้อมูลรายหมู่บ้าน

เครื่องมือ/วิธีการ
ผู้รับผิดชอบ
- ตรวจสอบแผนปฏิบัติงาน
คณะทางาน
- ตรวจสอบแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ
- ตรวจสอบแบบติดประกาศ แบบ 1
คณะทางาน
และ 2
- ตรวจสอบแฟ้มเอกสาร แยกเป็น
อาเภอ ตาบลและหมู่บ้าน
- องค์ประกอบการดาเนินงาน
คณะทางาน
- สรุปผลการดาเนินงาน/เอกสาร MRCF

3. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ทุกจุดดาเนินการ)
4. ศูนย์บริการประชาชน

- ความพร้อมในการดาเนินงาน
(ศูนย์นาร่อง)
- ผลการดาเนินงาน(ศูนย์ขยายผล)
- การประชาสัมพันธ์
- ข้อมูล/บันทึกผล
- เตือนการระบาดศัตรูพืช/โรคพืช/ - ตรวจสอบการให้บริการเกษตรกร
พืชกระทบหนาว
- ตรวจสอบสมุดตรวจเยี่ยมเกษตรกร

คณะทางาน

- ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
5. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ - ติดตามผลการดาเนินงาน
เพื่อลดต้นทุนการผลิต
- การรายงานผล

(เล่มเขียว)
- รายงานการประชุมสานักงานเกษตร
อาเภอประจาเดือน (DM)
- ผลการรายงานในระบบโปรแกรม

มติที่ประชุม รับทราบ /ถือปฏิบัติ
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
1. ประชุมงานแตงโม โชว์กรงนก
- 9 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น.
- ห้องประชุมอาเภอวังทรายพูน
2. เกษตรกรที่ถูกโกงข้าวปี 55/57
- อาเภอวังทรายพูน มี 16 ราย
- ได้เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ และผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดังกล่าวแล้ว
มติที่ประชุม

- รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 15.00 น.
(ลงชื่อ) กุลจิราณัฏฐ์ คงเนียม ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวกุลจิราณัฏฐ์ คงเนียม)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน
(ลงชื่อ)

เกษตรอาเภอวังทรายพูน

ไพโรจน์ จิอู๋
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายไพโรจน์ จิอู๋)

คณะทางาน

