บันทึกการประชุมประจาเดือน
ครั้งที่ 4 / 2557
วันที่ 6 มกราคม เวลา 10.00 น.
ณ สานักงานเกษตรอาเภอวังทรายพูน
******************
ผู้เข้าประชุม
1. นายไพโรจน์
2. นางสาวกุลจิราณัฏฐ์
3. นางสาวอัญชรี
4. นางวนิดา
5. นางสาวปรีญาพัชญ์
6. นางสาวสุภาพร
เริ่มประชุมเวลา

จิอู๋
คงเนียม
เดชมา
พาเหมาะ
ภัทร์ธนไพศาล
ตุงคะศิริ

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

เกษตรอาเภอวังทรายพูน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
เจ้าพนักงานธุรการ

11.30 น.

นายไพโรจน์ จิอู๋ ตาแหน่ง เกษตรอาเภอวังทรายพูน กล่าวเปิดประชุมประจาเดือน มกราคม
พ.ศ. 2557 และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระโดยมีเรื่องแจ้ง ดังนี้
ผู้ร่วมประชุม
1. นายสุรชาติ
2. นางสาวสุกัลยา
3. นางขวัญกมล

ชูตินันทน์
นาคเพ็ง
จันทร์มาทอง

ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
(1) กรมส่งเสริมการเกษตรปรับปรุงระบบการประชุมคอนฟาเรนต์
- ให้เกษตรอาเภอเปิดดู ว่ามีความชัดเจนหรือไม่
(2) การจัดงานแตงโมโชว์กรงนก ครั้งที่ 24 / 2557
- 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2557
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2557 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2556
มติที่ประชุม
- รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องการประชุมครั้งที่แล้ว
1. ความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจของอาเภอวังทรายพูน
- รับขึ้นทะเบียน 2,907 ครัวเรือน
- ผลการบันทึก 2,907 ครัวเรือน
- ผ่านประชาคม 2,903 ครัวเรือน
- ออกใบรับรอง 2,849 ครัวเรือน
* หมายเหตุ ออกใบรับรองไม่ครบ เพราะระบบโปรแกรมบันทึกไม่ได้
เนื่องจากยังไม่รับรองผลผลิต
2. การเตรียมความพร้อมในการดาเนินงานการใช้สิทธิในการรับบาเหน็จ บานาญ
- จังหวัดประสานงานกับคลังจังหวัดจัดสัมมนา
มติที่ประชุม - รับทราบ/ถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา
(1) การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 2 ปี 2555/56
- มี 2 อาเภอ (บางมูลนาก, ทับคล้อ)
(2) ความก้าวหน้าการขอปรับเพิ่มผลผลิตข้าวตามมติของอนุกรรมการติดตามกากับดูแล
การรับจานาข้าวระดับจังหวัด
- คณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้านการผลิตมีมติไม่เห็นชอบข้อเสนอปรับเพิ่ม
ผลผลิตข้าว
(3) การคัดเลือกบุคลากร การประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจาปี 2557
- ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและถือปฏิบัติ
(4) กรมส่งเสริมการเกษตร ปรับปรุง แบ่งงานภายในเขตความรับผิดชอบเพิ่มเป็น 3 เขต คือ
เขต 7 – 9
- จังหวัดพิจิตร อยู่ในเขต 9
- เขต 9 ตั้งอยู่ ณ จังหวัดพิษณุโลก มี 9 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, สุโขทัย,
กาแพงเพชร, อุทัยธานี, นครสวรรค์, พิจิตร, ตาก, เพชรบูรณ์
(5) การเบิกจ่ายงบประมาณ 2557
- ขอให้เบิกจ่ายตามกาหนด
(6) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
- ให้อาเภอดาเนินการโดยเคร่งครัดตามคู่มือ
- ระบบปิด 31 ธันวาคม 2556
- ถ้ามีการร้องเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและหาหลักฐานเพื่อแสดง
(7) ข้อมูลของเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวข้าวไม่ทันตามกรอบระยะเวลา โดยการจานาฯ (นาปี)
- ขอให้อาเภอสารวจเกษตรกรว่ามีกี่ราย, พื้นที่ปลูกเท่าไร, รายงานจังหวัดทราบ
มติที่ประชุม
- รับทราบ/ถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 5
แผน/ผล การดาเนินงานส่งเสริมการเกษตร
(1) ผลการบันทึกข้อมูลสารสนเทศ
- อาเภอวังทรายพูน ส่งครบทันตามกาหนดเวลา
(2) การจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2557
- ดูรายละเอียดในหนังสือที่จังหวัดส่งมาให้
(3) การติดตามประสานงาน เดือน มกราคม 2557
- 23 มกราคม 2557 เช้า อาเภอวังทรายพูน กลุ่ม อารักขาพืช
(4) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
- ร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ 16 ม.ค.57 โรงเรียนบ้านห้วยยาว ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล
มติที่ประชุม
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ (เวลา 15.00 น)
กลุ่มอารักขาพืช อธิบาย MRCF - ชาวนาในดวงใจผู้ว่า
- Smart Farmer
ต้องหา F เป้าหมาย (หัวข้อที่ต้องดาเนินการ)
- การบริหารข้อมูล
- จัดทา M
- แผนที่ (พัฒนาที่ดิน, อบต. ฯลฯ)

มติที่ประชุม

- จัดทา R นาการสื่อสารต่างๆเข้าร่วม (Com., โทรศัพท์ ฯลฯ)
- จัดทา C ตามร่วมมือกับส่วนราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ชุมชน
- ด้านเทคโนโลยี, การบริหารและสนับสนุน, ด้านการปฏิบัติงาน
* กาหนดพื้นที่เป้าหมาย ใช้การพิจารณา MCRF
* วางแผนการดาเนินงาน สิ่งที่ใช้การพิจารณา MRC
* ดาเนินตามแผน สิ่งที่ใช้การพิจารณา MRCF
* กากับ/ติดตาม/รายงานผล
* ผลสาเร็จเกษตรกรมีการลดต้นทุน
- รับทราบ/ถือปฏิบัติ

ปิดประชุม

เวลา 16. 00 น.
(ลงชื่อ) กุลจิราณัฏฐ์ คงเนียม ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวกุลจิราณัฏฐ์ คงเนียม)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(ลงชื่อ)

ไพโรจน์ จิอู๋
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายไพโรจน์ จิอู๋)
เกษตรอาเภอวังทรายพูน

