บันทึกการประชุมประจาเดือน
ครั้งที่ 8 / 2557
วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น.
ณ สานักงานเกษตรอาเภอวังทรายพูน
******************
ผู้เข้าประชุม
1. นายไพโรจน์
2. นางสาวกุลจิราณัฏฐ์
3. นางสาวอัญชรี
4. นางวนิดา
5. นางสาวสุภาพร

จิอู๋
คงเนียม
เดชมา
พาเหมาะ
ตุงคะศิริ

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

ผู้ร่วมประชุม
1. นางสาวสุกัลยา

นาคเพ็ง

ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา

เกษตรอาเภอวังทรายพูน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ

10.00 น.

นายไพโรจน์ จิอู๋ ตาแหน่ง เกษตรอาเภอวังทรายพูน กล่าวเปิดประชุมประจาเดือน พฤษภาคม
พ.ศ. 2557 และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระโดยมีเรื่องแจ้ง ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
(1) ผลการรณรงค์ป้องกันและอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557
- จังหวัดพิจิตร เกิดอุบัติเหตุ 57 ครั้ง เสียชีวิต 6 ราย
- อาเภอวังทรายพูน เกิดอุบัติเหตุ 4 ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิต
(2) กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาโลก ปี 2557
- เชิญชวนปฏิบัติธรรม
- อุปสมบทหมู่ 199 รูป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2557 ลงวันที่ 8 เมษายน 2557
มติที่ประชุม
- รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องการประชุมครั้งที่แล้ว
(1) การปรับปรุงข้อมูลและการพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร การจ่ายสมุดให้กับเกษตรกร
- อาเภอวังทรายพูน
- พิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร
จานวน 3,392 เล่ม
- จ่ายให้เกษตรกร
จานวน 3,379 เล่ม
- เหลือ
จานวน
13 เล่ม
(2) พืชฤดูแล้ง
- อาเภอวังทรายพูนถูกต้องแล้ว
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา
(1) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2557
- ให้อาเภอเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ

มติที่ประชุม

(2) เป้าหมายการจัดเก็บข้อมูลข้อมูลโครงการส่งเสริมการเกษตร ปี 2557 (กสก.)
- ให้อาเภอดาเนินการ
- ให้ดูแบบ กสก. ได้ที่ระบบ
(3) สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่ทาไร่นาสวนผสม (ชาวนาในดวงใจผู้ว่า)
- อาเภอวังทรายพูนส่งครบทั้ง 4 ตาบลแล้ว
- จัดทารูปเล่ม
- ทา GPS
- บันทึกรายงานนายอาเภอ
(4) การรับสมัครคณะกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพิจิตร
- ให้อาเภอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคณะกรรมการฯ
- จังหวัดจัดทาหนังสือถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเรียบร้อยแล้ว
(5) รายงานสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช
- เพลี้ยกระโดดสีน้าตาลไม่มีการระบาด
- เพลี้ยแป้งมันสาปะหลัง ไม่มีการระบาด
(6) การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
- อาเภอวังทรายพูนพัฒนาอาสาสมัครเกษตรฯ หมดแล้ว
(7) สรุปผลการดาเนินงานตามนโยบายและแนวทางการส่งเสริมการเกษตร ปี 2557 MRCF
- อาเภอวังทรายพูนดาเนินการแล้ว
- รับทราบ/ถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 5
แผน/ผล การดาเนินงานส่งเสริมการเกษตร
(1) การติดตามนิเทศงาน
- อกม. ดาเนินการพัฒนา Developing Smart Farmer แล้ว
- พิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร 3,392 ราย แล้วแจกให้เกษตรกร 3,379 ราย
- MRCF มีแผนการปฏิบัติงาน/เป้าหมายการดาเนินงาน
- จัดการองค์ความรู้ ดาเนินการแล้ว
- เยี่ยมเยียนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
- ต.หนองพระ หมู่ 2, 3, 6, 14, 17
- ต.หนองปล้อง หมู่ 1, 2, 3, 10
- เจ้าหน้าที่รู้จักทุกหมู่บ้าน
(2) การติดตามการประสานงานเดือน พฤษภาคม 2557
- 22 พฤษภาคม 2557 อาเภอวังทราย
- ประเด็นที่ติดตาม
- อกม.
- MRCF
- โครงการกลุ่มจังหวัด/โครงการต่างๆ
- ความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช
(3) งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
- 15 พฤษภาคม 2557
- วัดธรรมสังเวชไดรัง อาเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
(4) ประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือน พฤษภาคม 2557
- วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ สานักงานเกษตรอาเภอวังทรายพูน

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
ผู้ประสานงาน นางสาวสุกัลยา นาคเพ็ง ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
(1) รายงานพืชฤดูแล้ง
- ให้ตรงกับรายงานปลูกพืชของตาบล, อาเภอ (ตร., รอ.)
(2) งานของอาเภอ
- เกษตรอาเภอต้องรู้ทุกรายงานของอาเภอที่ส่งจังหวัด
- งานทุกอย่างของอาเภอให้ใส่ในเช็คริสต์ด้วย
- ให้ปรับปรุงเวปฯ ของอาเภอให้เป็นปัจจุบัน
- งานโครงการต่างๆให้ปฏิบัติตามแผนฯ
มติที่ประชุม
- รับทราบ
ปิดประชุม

เวลา 13. 41 น.
(ลงชื่อ) กุลจิราณัฏฐ์ คงเนียม ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวกุลจิราณัฏฐ์ คงเนียม)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(ลงชื่อ)

ไพโรจน์ จิอู๋
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายไพโรจน์ จิอู๋)
เกษตรอาเภอวังทรายพูน

