บันทึกการประชุมประจาเดือน
ครั้งที่ 10 / 2557
วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น.
ณ สานักงานเกษตรอาเภอวังทรายพูน
******************
ผู้เข้าประชุม
1. นายไพโรจน์
จิอู๋
2. นางสาวกุลจิราณัฏฐ์ คงเนียม
3. นางสาวอัญชรี
เดชมา
4. นางวนิดา
พาเหมาะ
5. นางสาวปรีญาพัชญ์ ภัทรธนไพศาล
6. นางสาวสุภาพร
ตุงคะศิริ

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

ผู้ร่วมประชุม
1. นางขวัญกมล จันทร์มาทอง

ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ

เริ่มประชุมเวลา

เกษตรอาเภอวังทรายพูน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
เจ้าพนักงานธุรการ

10.00 น.
นายไพโรจน์ จิอู๋ ตาแหน่ง เกษตรอาเภอวังทรายพูน กล่าวเปิดประชุมประจาเดือน กรกฎาคม
พ.ศ. 2557 และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระโดยมีเรื่องแจ้ง ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
(1) การสัมมนาการเข้าร่วมงานจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่
MRCF งานพบสื่อ พบเพื่อน และงานพิธีเปิดอาคารที่ทาการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก
- 3 กรกฎาคม 2557
- ผู้เข้าร่วมงาน เกษตรอาเภอ, เกษตรจังหวัด, ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร
(2) ให้สานักงานเกษตรอาเภอทุกแห่งจัดโต๊ะหมู่บูชา พร้อมทั้งตั้งธงชาติและพระบรมสาธิสลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2557 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2557
มติที่ประชุม
- รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องการประชุมครั้งที่แล้ว
(1) การดาเนินงานการพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01)
- ยอดตัวเลขการขึ้นทะเบียน จานวน 3,387 ราย
- ตรวจสอบเอกสารเพื่อการตรวจสอบ
- จัดแฟ้มเอกสารสาคัญเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุง
- ให้แจกสมุดทะเบียนเกษตรกรให้ครบถ้วน
มติที่ประชุม - รับทราบ/ถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา
(1) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2557
- อาเภอวังทรายพูนเหลืออยู่ 1 โครงการ

- โครงการลดความเสี่ยงฯ เหลืออบรม 1 ครั้ง วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
- โครงการ กลุ่มจังหวัด กาหนดอบรมวันที่ 8, 9, 10 กรกฎาคม 2557
- งบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าซ่อมแซม ค่าน้ามันรถ เบิกตามปกติ
(2) การรายงานสภาวะการปลูกพืช
- ให้อาเภอรายงานให้ตรงกับการปลูกพืชของเกษตรกร และรายงานให้ตรงกับรายงาน
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชของกลุ่มอารักขา
- อบรมวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
(3) สรุปข้อมูลการดาเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
- อาเภอวังทรายพูนได้รายงานข้อมูลทั้ง 22 ตัว
(4) สรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดพิจิตร
(MRCF)
- คณะทางานได้สรุปเนื้อหา องค์ความรู้แล้ว
(5) ผลการเลือกคณะกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพิจิตร และผู้นาคุณวุฒิ ดังนี้
(5.1) นายสมัย
คาลือชา
อาเภอสากเหล็ก
(5.2) นายศักดา
แก้วสระแสน อาเภอวังทรายพูน
(5.3) นายไพบูรย์
สิงห์ทอง
อาเภอบึงนาราง
(5.4) นายทวี
มีแก้ว
อาเภอทับคล้อ
(5.5) นายปรีชา
ขันธวุธ
อาเภอโพธิ์ประทับช้าง
(5.6) นายพิษณุ
อรรคนิวาส
อาเภอตะพานหิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(5.7) นายสายัน
บุญยิ่ง
(5.8) นายปรีชา
วันเชียง
(5.9) นางพิชชาภา
พลสว่าง
(6) รายงานการระบาดศัตรูพืช
- ไม่พบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
- ไม่พบการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสาปะหลัง
(7) การดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF
- อาเภอวังทรายพูน ดาเนินการตามแนวทางของสานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
- และจัดทาแผนการดาเนินงานแล้ว
(8) แนวทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58
- การปลูกข้าวเริ่ม 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2557
- ปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 1 กรกฎาคม – 15 พฤศจิกายน 2557
- ออกใบรับรองเกษตรกร 4 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2557
- ติดตามตรวจสอบ 7 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2557
- เกษตรกรรายเดิมไม่ต้องขอเอกสาร ถ่ายรูปคู่กับเกษตรกร
- เกษตรกรรายใหม่กรอกข้อมูลตามคาขอ เอกสารใหม่ เหมือนเดิม รูปถ่ายให้ 3 คน
ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร เกษตรกรแปลงนาข้างเคียง
มติที่ประชุม
- รับทราบ/ถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 5
แผน/ผล การดาเนินงานส่งเสริมการเกษตร
(1) การติดตามงานในรอบเดือน มิถุนายน 2557
- MRCF มีแผนการดาเนินงาน จานวนเกษตรกรเป้าหมาย จานวนพื้นที่ดาเนินการ

มติที่ประชุม

ขาดขั้นตอนและรายละเอียด
(2) การปรับปรุงเว็ปไซด์
- อาเภอวังทรายพูน มีการปรับปรุง KM, อกม. และสถาบันเกษตรกร เรียบร้อยแล้ว
(3) แผนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร จังหวัดมาติดตามนิเทศงาน
- 24 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น.
- กลุ่มอารักขาพืช
(4) การอบรม Young Smart Farmer
- 4 กรกฎาคม 2557 กลุ่มเกษตรธรรมชาติออร์แกนนิกพันธุ์ไทย อาเภอตะพานหิน
- อาเภอวังทรายพูน 2 ราย
- รับทราบ/ถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
(1) ประชุมการลดต้นทุนการผลิตและการควบคุมค่าเช่านาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
- 8 กรกฎาคม 2557 ที่ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
มติที่ประชุม
- รับทราบ
ปิดประชุม

เวลา 12. 08 น.
(ลงชื่อ) กุลจิราณัฏฐ์ คงเนียม ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวกุลจิราณัฏฐ์ คงเนียม)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(ลงชื่อ)

ไพโรจน์ จิอู๋
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายไพโรจน์ จิอู๋)
เกษตรอาเภอวังทรายพูน

