บันทึกการประชุมประจาเดือน
ครั้งที่ 2 / 2558
วันที่ 3 พฤศจิกายน 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. นางสาวสุกัลยา นาคเพ็ง ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เริ่มประชุมเวลา

10.00 น.

นาย
ไพโรจน์ จิอู๋ ตาแหน่ง เกษตรอาเภอวังทรายพูน กล่าวเปิดประชุมประจาเดือน พฤศจิกายน
พ.ศ. 2557 และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระโดยมีเรื่องแจ้ง ดังนี้
1. นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตรประจาปีงบประมาณ 2558 กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศ
นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ประจาปี 2558 จานวน 3 ประเด็น ประกอบด้วย
1.1 เร่งรัดการดาเนินงานสาคัญตามนโยบาย
1) เร่งรัดงานสาคัญตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รัฐบาล และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น การดูแลและช่วยเหลือเกษตรกร การเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิต
การจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การส่งเสริมตลาดเกษตรกร (Farmer Market) การพัฒนาศูนย์ข้อมูล
เกษตรกรแห่งชาติ
2) ขยายผลโครงการพระราชดาริ เกษตรกรรมยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้าง
ความมั่นคงในอาชีพ และให้เกษตรกรมีรายได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย
3) บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติ โดยระดมความร่วมมือและทรัพยากรจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร
4) ทางานโดยยึดหลัก “ทาก่อน ทาจริง ทาทันที เกิดผลสัมฤทธิ์และยั่งยืน” ตามนโยบาย
ของรัฐบาล และยึดมั่นในค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2.2 ขับเคลื่อนระบบ
MRCF ให้เกิดผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
1) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ โดยยึดพื้นที่เป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา มองภาพของ “พื้นที-่ คน-สินค้า” เข้าด้วยกันและใช้ MRCF เป็นเครื่องมือในการทางานและพัฒนา
เป็นระบบที่ยืดหยุ่นสามารถ “ชี้เป้า” ให้หน่วยงานอื่น ๆ เข้าไปทางานในพื้นที่ได้
2) มุ่งเน้นการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของงานส่งเสริมการเกษตร 5 Smarts ได้แก่
(1) Smart Officer (2) Smart Office (3) Smart Farmer (4) Smart Group (5) Smart Product
3) พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยให้สอดคล้อง
กับแนวทางการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรที่สาคัญ (Zoning) สามารถตอบโจทย์/ปัญหา
การผลิตสินค้าเกษตรของแต่ละพื้นที่ได้

4) พัฒนางานพื้นฐานสาคัญของกรมส่งเสริมการเกษตรให้เกิดผลสาเร็จ เช่น อาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน (อกม.) กลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน การบริหารจัดการผลไม้ การใช้ปุ๋ย
อินทรีย์และปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิต และการบริหารจัดการศัตรูพืช
3.3 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร
1) เพิ่มบทบาทของเขตและศูนย์ปฏิบัติการให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนหนึ่งของกลไกในระบบส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่ รวมทั้งพัฒนายกระดับ
ศูนย์เยาวชนเกษตรในภูมิภาคอาเชี่ยน
2) พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้นและมีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
โดยสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย สร้างโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ แต่งตั้งโยกย้าย
บุคลากรโดยยึดหลักคุณธรรม พัฒนากรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และจัดระบบอัตรากาลัง
และปรับปรุงค่าตอบแทนให้เหมาะสมและเป็นธรรม
3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการและงบประมาณ โดยบริหารโครงการ
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มองเป้าหมายระยะยาวควบคู่กับการดาเนินงานในระยะสั้น พัฒนาระบบการติดตาม รายงาน
และประเมินผล และใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4) ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ เผยแพร่ผลงานและสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีของกรมส่งเสริมการเกษตรต่อสาธารณชน
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1 / 2558 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
การดาเนินงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58
ผลการรับขึ้นทะเบียน
วันที่ 31 ตุลาคม 2557
1) ขึ้นทะเบียนเกษตรกร จานวน 2,705 ราย
2) การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ รายละเอียดอาเภอ โดยมียอดสรุป
- การติดประกาศ/การตรวจสอบ 2,848 ราย
- ผลการติดประกาศ 2,758 ราย
- ออกใบรับรอง 2,537 ราย
3) ติดตามการปลูกในพื้นที่
- รายงานจานวนแบบด้วยมือ 1,260 ราย
- บันทึกแบบเข้าระบบ 1,144 ราย
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
4.1 เรื่องเพื่อทราบ
4.1.1 การใช้จ่ายเงินและแนวทางการดาเนินงานบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2558
(1) ขอให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณ ภายในเดือน พฤศจิกายน 2557 ใน 2 กิจกรรม คือ
- ตรวจวัดพื้นที่จริง (รายใหม่) งบประมาณ 26,100.- บาท
- ตรวจเยี่ยมการปลูกวัดแปลง (50
%) งบประมาณ 35,000.- บาท
(2) จังหวัดได้มีการจัดสรรงบประมาณให้อาเภอวังทรายพูน ใช้ในการดาเนินงานของ
สานักงานเกษตรอาเภอวังทรายพูน จานวน 105,600.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เบี้ยเลี้ยง 45,600.- บาท (เกษตรตาบลคนละ 1,700.-บาท/คน/เดือน ,
เกษตรอาเภอ 2,000.- บาท/คน/เดือน , ธุรการ 500.-/บาท/คน/เดือน)
- ค่าซ่อมแซมพาหนะและครุภัณฑ์สานักงานฯ 20,000.- บาท
- ค่าใช้จ่ายสานักงานฯ 40,000.- บาท
มติที่ประชุม จัดสรรงบประมาณต่างๆ ดังนี้
- เบี้ยเลี้ยง (งบประมาณ 6 เดือน ต.ค. 57
– มี.ค. 58) งบประมาณ 45,600.- บาท
- เกษตรตาบลคนละ 1,400.-บาท/คน/เดือน เป็นเงิน 25,200.- บาท
- เกษตรอาเภอ 1,440.- บาท/เดือน เป็นเงิน 8,640.- บาท
- ธุรการ 500.-/บาท/คน/เดือน เป็นเงิน 3,000.- บาท
- ค่าซ่อมแซมพาหนะและครุภัณฑ์สานักงานฯ งบประมาณ 20,000.- บาท
- ค่าใช้จ่ายสานักงานฯ งบประมาณ 40,000.- บาท
- ค่าวัสดุสานักงาน เป็นเงิน 20,000.- บาท
- ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ เป็นเงิน 20,000.- บาท
รวมงบประมาณทัง้ สิ้น 105,600.- บาท
สาหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (งบปกติ) ให้จัดส่งใบสาคัญภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป โดยเริ่มส่งเบิกของเดือนตุลาคม 2557 ได้
(3) จังหวัดได้มีการจัดสรรซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมลงโปรแกรม ให้อาเภอ 1 ชุด
ตอนนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการจัดหาอยู่
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
2. ความก้าวหน้าโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น ครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
3. การดาเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
3.1 สรุปการดาเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2557
นาร่อง 12 จุด เครือข่าย 42 จุด
3.2 แนวทางการขับเคลื่อนงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ปี 2558
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4. การดาเนินงานส่งเสริมการเกษตร
(MRCF) กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบแนวทางการขับเคลื่อน
ระบบ MRCF ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมดังนี้
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ โดยยึดพื้นที่เป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา สนับสนุนให้มีการใช้ MRCF เป็นเครื่องมือในการทางานทุกระดับ และพัฒนาระบบ MRCF ให้เป็น
ระบบการทางานที่ยืดหยุ่น
4.2 มุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายของงานส่งเสริมการเกษตร 5
Smarts ได้แก่ Smart
Officer, Smart Office, Smart Famer, Smart Group, Smart Product
4.3 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หลักการสาคัญ คือ
เป็นศูนย์ที่เกิดขึ้นตามแนวทางบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรที่สาคัญ (Zoning) มี
การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่–คน–สินค้า ตอบโจทย์/ปัญหาการผลิตสินค้าเกษตรของพื้นที่ องค์ประกอบของศูนย์ ได้แก่
แปลงเรียนรู้ เกษตรกรต้นแบบ หลักสูตรการเรียนรู้ และฐานการเรียนรู้ ดาเนินการต่อเนื่องจากปี 2557 และขยาย

ผลตามศักยภาพและความพร้อม เชื่อมโยงการทางานกับศูนย์เรียนรู้อื่นๆในพื้นที่ เน้นการพัฒนาศูนย์ในเชิงคุณภาพ
ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและสามารถวัดผลสาเร็จของการดาเนินงานได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
4.4 พัฒนางานพื้นฐานสาคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
ให้เป็น Smart Famer ยุวเกษตรกรให้มีความรู้และทักษะด้านการเกษตร เป็น Young Smart Famer ที่มีศักยภาพ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตทางการเกษตร
บริหารจัดการไม้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิต และสนับสนุน
การดาเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และศูนย์จัดก่ารดินปุ๋ยชุมชน
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบสมุดบันทึกการให้บริการแก่เกษตรกร ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์บริการ
และถ่ายทอดทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล และสถาบันเกษตรกร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรได้ใช้เป็น
เครื่องมือในการดาเนินการดังนี้
1) ติดตามดูแลและให้คาแนะนาหรือข้อเสนอแนะแก่เกษตรกร ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล และสถาบันเกษตรกร พร้อมทั้งบันทึกผลเชิงวิเคราะห์กับสิ่งที่ได้พบ
เกี่ยวกับเรื่องนั้นลงในสมุดบันทึกการให้บริการเกษตรกร
2) ถ่ายภาพข้อมูลบันทึกการให้บริการ คาแนะนาไว้ทุกครั้ง และจัดทาเป็นแฟ้มประวัติ
(Port Folio) ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบ
3) เรื่องที่ไม่สามารถดาเนินการได้เอง ให้ประสานส่งต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
5. การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ปี 2557 และการจัดทาแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
ปี 2558 ให้อาเภอดาเนินการในเดือน พ.ย.- ธ.ค 57 โดยจัดส่งแผนปฏิบัติงานภายใน 31 ต.ค.57
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
6. สรุปการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2557
1) อาเภอโพธิ์ประทับช้าง 13 ราย พื้นที่ 146 ไร่ เป็นจานวนเงิน 162,498 บาท
2) อาเภอสามง่าม
66 ราย พื้นที่ 496 ไร่ เป็นจานวนเงิน 552,048 บาท
3) อาเภอวชิรบารมี
24 ราย พื้นที่ 513 ไร่ เป็นจานวนเงิน 570,969 บาท
รวม 103 ราย พื้นที่ 1,155 ไร่ เป็นจานวนเงิน 1,285,515 บาท
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
6. การสารวจเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก ปี 2557
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
7.
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืช จากผลการตรวจติดตามแปลงทุกอาเภอรายงานในระบบ ไม่พบ
พื้นที่ที่ระบาด และอาเภอที่ไม่บันทึกข้อมูลในระบบ ได้แก่ อาเภอทับคล้อ และบึงนาราง
7.1 เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล แจ้งเตือนภัยเพื่อป้องกันการเกิดการระบาดของเพลี้ยกระโดด
สีน้าตาล เนื่องจากในเขตหลายจังหวัดในภาคเหนือได้เกิดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล จึงขอ แนะนาข้อ
ปฏิบัติเพื่อลดความเสียหายจากการระบาด
1) ในระยะก่อนข้าวตั้งท้อง เมื่อตรวจพบตัวอ่อนเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล 1-2
จานวนมากกว่า 1 ตัวต่อต้น ให้ใช้สารเคมีกาจัดแมลง เช่น บูโพรเฟซิน หรือ อีโทเฟนฟรอกช์ หรือ ไอโซโปรคราร์บ

2) ในระยะข้าวตั้งท้องถึงออกรวง เมื่อพบเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล 10 ตัวต่อกอ
หรือ 1 ตัวต่อต้น และไม่พบมวนเขียวดูดไข่หรือพบน้อย ให้สารป้องกันกาจัดแมลงเช่น ไดโนทีฟูเรนหรือไฟมิ
โทรซิน
3) ในระยะข้าวใกล้เก็บเกี่ยว และพบเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลตัวเต็มวัยบินมาเล่น
ไฟ ให้ใช้เครื่องดูดแมลงล่อทาลาย เพื่อลดจานวน ที่จะอพยพไปยังแปลงข้าวปลูกใหม่
7.2 มันสาปะหลัง พื้นที่ปลูกและยืนต้นถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2557 อายุน้อยกว่า 4 เดือน
จานวน 1,197 ไร่ (อาเภอสามง่าม และบึงนาราง) อายุระหว่าง 4-8 เดือน จานวน 19,071 ไร่ (อาเภอวัง
ทรายพูน, โพธิ์ประทับช้าง, สามง่าม, ทับคล้อ, บึงนาราง, ดงเจริญและวชิรบารมี) อายุ มากกว่า 8 เดือน
จานวน 318 ไร่(อาเภอบึงนาราง)รวมพื้นที่ 20,586 ไร่ ไม่พบพื้นที่การระบาด และมีอาเภอที่ไม่บันทึกข้อมูล
ในระบบได้แก่ อาเภอทับคล้อและบึงนาราง
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
8. การประเมินศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.2 เรื่องเพื่อพิจารณา
1. รายงานความก้าวหน้ามาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
- ผลการจ่ายเงินของ ธกส. สาขาวังทรายพูน (ข้อมูล ณ 30 ตุลาคม 2557) 1,296 ราย จานวนเงิน
19,346,000.- บาท
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
2. แนวทางการดาเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปี 2558
- อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
- คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซี่ยน
- จัดตั้งศูนย์ฯ และพัฒนาศูนย์ผลิต
- เพิ่มประสิทธิภาพถั่วฤดูแล้ง
- บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรที่สาคัญ (
- ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
- พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

Zoning)

3. การดาเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/58
กรมส่งเสริมการเกษตรได้พิจารณาจัดสรรกิจกรรมแทนการเพาะปลูกข้าวให้กับจังหวัดพิจิตร 3 กิจกรรม ได้แก่
1) กิจกรรมฝึกอาชีพ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เป้าหมาย จานวน 495 ราย
2)
กิจกรรมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว จานวน 3,190 ไร่
3)
กิจกรรมการปลูกปุ๋ยพืชสด ในพื้นที่พักนา จานวน 8,000 ไร่
สิ่งที่อาเภอต้องดาเนินการคือการรับสมัครเกษตรกร เข้าร่วมโครงการตามแบบรับสมัครเกษตรกร
และบันทึกข้อมูลเข้าระบบ “แบบรับสมัครเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัย
แล้ง ปี 2557/58”โดยเข้าระบบผ่านทางหน้าจอ ssnet หรือ เข้าจาก URL : http://need.doae.go.th
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เหมือนกับที่ใช้เข้าระบบทะเบียนเกษตรกร

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4. การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
3.1 แผนการส่งเสริมฯเดือนสิงหาคม 2557–กรกฏาคม 2558 จานวน 26,901.3 ตัน
3.2 ผลการส่งเสริมฯระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2557 (3 เดือน) จานวน 6,612.65
ตัน จากแผนที่กาหนดไว้ ( 3 เดือน) จานวน 7,033.4 ตัน ต่ากว่าแผนส่งเสริมฯ จานวน 420.75 ตัน
ประเด็น
1) แผนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ทั้ง 12 เดือน และรายเดือน รวมแล้วไม่เท่ากัน
2) ผลการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ไม่สอดคล้องกับแผนที่กาหนดไว้เป็นรายเดือน
3) การบันทึกออนไลน์
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
วาระที่ 5 แผน – ผล การดาเนินงานส่งเสริมการเกษตร
1. ผลการติดตาม/นิเทศงานในรอบเดือน ตุลาคม 2557
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
2. แผนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร สาหรับในปีงบประมาณ 2558 สานักงานเกษตรจังหวัด
พิจิตรขอปรับการติดตาม/นิเทศงานใหม่ ดังนี้
1) แผนการติดตามประสานงานประจาเดือน พฤศจิกายน 2557
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
กลุ่มอารักขาพืชและทีม
เช้า อาเภอวังทรายพูน
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
2) ประเด็นการติดตามและประสานงานส่งเสริมการเกษตรประจาเดือพฤศจิ
น กายน 2557
ภารกิจงาน/แผนงาน
1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58
และมาตรการเพิ่มรายได้
ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (MRCF)
3. โครงการช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้งปี 2557/58

ประเด็นติดตาม
เครื่องมือ/วิธีการ
- การจัดทาทะเบียนคุมของ - ดูแบบติดประกาศ แบบ 1 และ 2
อาเภอ/ตาบล
- ดูแฟ้มเอกสาร แยกเป็น อาเภอ
- การจัดทาข้อมูลรายหมู่บ้าน ตาบลและหมู่บ้าน
- การประเมินผลการ
ดาเนินงาน
- ความต่อเนื่องของกิจกรรม

- การจัดทาแผนการปลูกพืช
ฤดูแล้ง
- การสมัครเข้าร่วม
โครงการฯ
4. โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ย - การจัดทาแผนการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต อินทรีย์ในพื้นที่
- ผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
คณะทางาน

- ดูเล่มการสรุปผลการดาเนินงาน
คณะทางาน
- ดูผลการรายงานในระบบโปรแกรม
- ดูการจัดการสมุดบันทึกการ
ให้บริการแก่เกษตรฯ (เล่มเขียว)
- สุ่มเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรม
- ดูแผนดาเนินการ
คณะทางาน
- รายชื่อเกษตรกรและพื้นที่
เป้าหมาย
- ดูแผนและผลการดาเนินงาน
- ภาพกิจกรรม

คณะทางาน

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
3. แผนปฏิบัติงานจังหวัดร่วมกับอาเภอ
1) โครงการฝึกอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยี Smart Phone เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน
ภาคการเกษตรในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตร
จังหวัดพิจิตร เป้าหมาย 42 คน ได้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบศูนย์เรียนรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นาร่อง อาเภอละ 1 คน รวม 12 คน สมาชิกวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
แม่บ้าน และ Young Smart Farmer จานวน 30 คน
2) โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ประจาปีงบประมาณ 2558 กาหนด
ดาเนินการในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนวัดหนองหลวง หมู่ที่ 3 ตาบลไผ่รอบ อาเภอโพธิ์
ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
3) การประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือนพฤศจิกายน 2557 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน
2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดพิจิตร อาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
วาระที่ 6
- ไม่มี
มติที่ประชุม

เรื่องอื่นๆ

เลิกประชุม

เวลา 12.00 น.

- รับทราบ

(ลงชื่อ) กุลจิราณัฏฐ์ คงเนียม ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวกุลจิราณัฏฐ์ คงเนียม)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน
(ลงชื่อ)
เกษตรอาเภอวังทรายพูน

ไพโรจน์ จิอู๋
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายไพโรจน์ จิอู๋)

