บันทึกการประชุมประจาเดือน
ครั้งที่ 6 / 2557
วันที่ 3 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น.
ณ สานักงานเกษตรอาเภอวังทรายพูน
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นายไพโรจน์ จิอู๋ ตาแหน่ง เกษตรอาเภอวังทรายพูน กล่าวเปิดประชุมประจาเดือน มีนาคม
พ.ศ. 2557 และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระโดยมีเรื่องแจ้ง ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
(1) ขอความร่วมมือจากเกษตรกร ให้งดการปลูกข้าวนาปรัง ครั้งที่ 2 ตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2557
(2) โครงการบาบัดทุกข์บารุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
- วันพฤหัสบดี ที่ 20 มีนาคม 2557 ณ วัดไตรยางวนาราม หมู่ 2 ต.หนองพระ
(3) การเลือกตั้งวุฒิสภา
- วันที่ 30 มีนาคม 2557
(4) รับบริจาคโลหิต
- วันที่ 6 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
- ณ ศาลาประชาคมอาเภอวังทรายพูน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2557 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
มติที่ประชุม
- รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องการประชุมครั้งที่แล้ว
1. ความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจของอาเภอวังทรายพูน
- รับขึ้นทะเบียน 2,907 ครัวเรือน
- ผลการบันทึก 2,907 ครัวเรือน
- ผ่านประชาคม 2,905 ครัวเรือน
- ออกใบรับรอง 2,869 ครัวเรือน
2. สรุปการปรับปรุงข้อมูลการพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร
- พิมพ์
จานวน 3,389 เล่ม

มติที่ประชุม

- แจกให้เกษตรกรแล้ว จานวน 3,1633 เล่ม
- ปรับปรุง
จานวน
52 เล่ม
3. การดาเนินงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
- อาเภอวังทรายพูนดาเนินการพัฒนา อกม. จานวน 18 รายให้เป็น Existing Smart
Farmer เรียบร้อยแล้ว
- รับทราบ/ถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา
(1) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2557
- อาเภอวังทรายพูนจัดทาแผนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเรียบร้อยแล้ว
(2) การประกวดผลงานส่งเสริมการเกษตร
- อาเภอวังทรายพูนดาเนินการแล้ว
(3) การตรวจสอบข้อมูลแผนที่ดาวเทียมและส่งข้อมูลแผ่น Acetate
- อาเภอวังทรายพูนส่งครบทุกตาบลแล้ว
(4) แผนการดาเนินงานฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการผลิตมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ปี 57
- อาเภอวังทรายพูน อบรมวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2556
- ณ ศาลาประชาคมอาเภอวังทรายพูน
(5) การดาเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล ปี 2557
- จัดทาและปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตร ปี 58 - 60
- บูรณาการแผนกับแผนพัฒนาของ อปท.
- พัฒนาศูนย์บริการฯ เพื่อรองรับการพัฒนา Smart Farmer รวมทั้ง Smart Officer
ตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร
มติที่ประชุม
- รับทราบ/ถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 5
แผน/ผล การดาเนินงานส่งเสริมการเกษตร
(1) รายงานผลการนิเทศสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดับกลุ่มอาเภอ
- 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศาลาประชาคมอาเภอวังทรายพูน
- แผนงานโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557
(2) ตัวชี้วัดตามค่ารับรองการปฏิบัติราชการ
(3) ทบทวนการนา MRCF มาใช้ในงานกรมส่งเสริมการเกษตร
(4) รายงานการติดตามงานในรอบเดือน กุมภาพันธ์
- การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
- การจัดเก็บข้อมูลสถาบัน 3 ก.
- การปรับปรุงข้อมูลและจัดพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร
- การแปลงนโยบายและแนวทางส่งเสริมการเกษตรไปสู่การปฏิบัติ MRCF
(5) แผนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร
- 20 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. กลุ่มอารักขาพืช
(6) ประเด็นติดตามและประสานการดาเนินงาน เดือน มีนาคม 2557
- พัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
- ปรับปรุงข้อมูลและการพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร
- การดาเนินงานตามนโยบายและแนวทางการส่งเสริมการเกษตร MRCF
- การดาเนินงานศูนย์บริการฯ

มติที่ประชุม

(7) ประชุมเกษตรอาเภอ ประจาเดือน มีนาคม 2557
- 31 มีนาคม 2557
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
(1) ประชุมคณะทางานจัดการองค์ความรู้ของจังหวัดพิจิตร
- วันที่ 6 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น.
- ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
(2) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทางานจัดการความรู้ของจังหวัดพิจิตร
- วันที่ 21, 24 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
มติที่ประชุม
- รับทราบ
ปิดประชุม

เวลา 16. 05 น.
(ลงชื่อ) กุลจิราณัฏฐ์ คงเนียม ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวกุลจิราณัฏฐ์ คงเนียม)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(ลงชื่อ)

ไพโรจน์ จิอู๋
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายไพโรจน์ จิอู๋)
เกษตรอาเภอวังทรายพูน

