บันทึกการประชุมประจาเดือน
ครั้งที่ 1/ 2558
วันที่ 6 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 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
2
. นางขวัญกมล จันทร์มาทอง ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
เริ่มประชุมเวลา

13.30 น.

นาย
ไพโรจน์ จิอู๋ ตาแหน่ง เกษตรอาเภอวังทรายพูน กล่าวเปิดประชุมประจาเดือน ตุลาคม
พ.ศ. 2557 และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระโดยมีเรื่องแจ้ง ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. การย้ายข้าราชการ ตามคาสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 623/2557 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557
มาประจาสานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จานวน 2 รายประกอบด้วย
1) นายเผด็จ บุญทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดกาแพงเพชร มาดารงตาแหน่งเกษตรอาเภอ สานักงานเกษตรอาเภอวชิรบารมี
2) นางมะยม เนียมสุวรรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ สานักงานเกษตรอาเภอ
บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร มาดารงตาแหน่งเกษตรอาเภอ สานักงานเกษตรอาเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
2. การจัดทาโครงการของบประมาณสนับสนุนประจาปีงบประมาณ 2558 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดพิจิตรในด้านการเกษตร ขอให้เน้นในเรื่องของการพัฒนาข้าวคุณภาพ และการผลิตพืชผักที่ปลอดภัย
3. การผลิตข้าวในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เช่นการปลูกข้าวอินทรีย์ ข้าวหอมประทุมเทพ การทานาดา
การทานาโยน ขอให้อาเภอช่วยติดตามสถานการณ์เข้าไปแนะนาส่งเสริมการดาเนินการและเป็นพี่เลี้ยงให้กับ
เกษตรกรที่หัวก้าวหน้าในพื้นที่ด้วย
4. ขอขอบคุณเกษตรอาเภอและเจ้าหน้าที่ทุกคน ในการร่วมงานการเปิดตลาดสินค้าเกษตร ในวันที่
23 กันยายน 2557 ณ สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ให้สาเร็จลุล่วงผ่านไปด้วยดี
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557
มติที่ประชุม
- รับรอง
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
การดาเนินงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58
ผลการรับขึ้นทะเบียน วันที่ 30
กันยายน 2557 รายละเอียด

1) ขึ้นทะเบียนเกษตรกร จานวน 2,703 ราย
2) การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ รายละเอียดอาเภอ โดยมียอดสรุป
- การติดประกาศ/การตรวจสอบ 2,696 ราย
- ผลการติดประกาศ 2,639 ราย
- ออกใบรับรอง 42 ราย
3) ติดตามการปลูกในพื้นที่
- รายงานจานวนแบบด้วยมือ 710 ราย
- บันทึกแบบเข้าระบบ 449 ราย
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
4.1 เรื่องเพื่อทราบ
1. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตรประจาปี 2557 ของสานักงานเกษตร
จังหวัดพิจิตรได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 16,495,713 บาท ผลการเบิก – จ่ายสะสมจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 เป็น
จานวนเงิน 16,474,268 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.87 มีค่าใช้จ่ายที่ค้างเบิกจ่ายได้แก่ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่สาหรับ
เกษตรอาเภอและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับตาบล
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
2. ผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจาปี 2557 ของสานัก
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจังหวัดพิจิตรได้รับคัดเลือก ดังนี้
1) เกษตรกรสาขาอาชีพทาไร่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางมณี เครือทอง
บ้านเลขที่ 103 หมู่ 5 ตาบลวังงิ้ว อาเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
2) สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.อัจจนา ประเสริฐ
สิทธิ์ สมาชิกยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดใหม่วังหว้า อาเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
3) ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายภูริทัต แก้วชะเนตร
ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดใหม่วังหว้า อาเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
4) กลุ่มยุวเกษตรกร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดใหม่
วังหว้า อาเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
5) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
โพทะเล อาเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
6) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น(ประเภทข้าวทั่วไป) รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนพัฒนาบึงประดู่ ม.5 ตาบลทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้จัดทาใบประกาศเกียรติคุณ สาหรับรางวัลชนะเลิศ 3
รางวัล ในแต่ละประเภท ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างที่รอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรลงนามอยู่ หากดาเนินการเสร็จแล้ว
จะแจ้งให้อาเภอทราบอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม รับทราบ
3. การดาเนินงานการส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF) ปี 2557
- สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ได้จัดสัมมนาการขับเคลื่อนงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้วย MRCF System ในวันที่ 19 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมสานักงาน
เกษตรจังหวัดพิจิตร มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกตาแหน่งเข้าร่วมการสัมมนา จานวน 110 คน ที่ประชุมมี
ข้อตกลงร่วมกันในการดาเนินการดังนี้

1) จัดการข้อมูลที่ยังไม่เป็นไปตามหลักการ เนื่องจากข้อมูลไม่สามารถเชื่อมโยง ประเด็น
ปัญหาการพัฒนา โดยขอให้มีการจัดเก็บรวบรวมแฟ้มเอกสารใหม่ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกัน ทั้งนี้ให้มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลในระหว่างพื้นที่แต่ละตาบล และจัดการฐานข้อมูลในระดับอาเภอให้เป็นเอกภาพบนพื้นฐานเดียวกัน
2) ข้อมูลหรือทางเลือกในการพัฒนาสินค้าหรือแนวทางแก้ไขยังไม่สอดคล้องกัน จึงขอให้
รวบรวมองค์ความรู้ที่จาเป็นทั้งข้อมูลในเชิงวิชาการและองค์ความรู้ของเกษตรกรปราดเปรื่องหรือเกษตรกรต้นแบบ
(Smart Famer) แยกไว้เป็นหมวดหมู่ พร้อมนาขึ้นบน website ของสานักงานเกษตรอาเภอ
3) กระบวนการทางานในพื้นที่ ยังขาดเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการมี
ส่วนร่วม จึงขอให้ทาบันทึกการปฏิบัติงานหรือรายงานการประชุม การจัดเวทีสัมมนา การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทุกครั้งที่มีการดาเนินงาน
4) จัดทารายชื่อและข้อมูลหน่วยงาน องค์กรและภาคีต่างๆ ข้อมูลอาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน เกษตรกรปราดเปรื่อง หรือเกษตรกรต้นแบบ(Smart Famer) และปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่
5) การกาหนดเป้าหมายของการพัฒนายังไม่สอดคล้อง กับข้อมูล M และ R เกษตรกร
เป้าหมายยังไม่ทราบถึงเป้าหมายในการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ จึงขอให้จัดทาข้อมูลและแผนที่ การ
ปลูกพืชรายแปลงของเกษตกรในพื้นที่เป้าหมาย
6) จัดทาแผนปฏิบัติงาน/แผนเรียนรู้/ถ่ายทอดความรู้ร่วมกับอาสาสมัครเกษตร
เกษตรกรต้นแบบ (Smart Famer) หรือเกษตรกรเจ้าของแปลง
7) ปรับปรุงการจัดแฟ้มเอกสาร (Port Folio) ของ MRCF โดยแยก M-R-C-F เป็นส่วน
เพื่อใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงและนาไปใช้ประโยชน์
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4. สรุปผลการรายงานในระบบศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร
สรุปการขอรับบริการศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร รายงานที่ 1 จานวนผู้ขอรับบริการ
ทั้งหมด 175 ราย จานวนเรื่องที่ขอรับบริการประชาชนด้านการเกษตร 167 เรื่อง แบ่งออกเป็นเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ 55 เรื่อง ขอความช่วยเหลือ 95 เรื่อง ขอข้อมูลข่าวสาร 17 เรื่อง
สรุปผลการดาเนินงานบริการศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร รายงานที่ 2 จานวนผู้ขอรับ
บริการทั้งหมด 321 ราย จานวนเรื่องการดาเนินงานศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร 999 เรื่อง จานวนผล
การดาเนินงานการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ 984 เรื่อง การประสานการให้บริการกับหน่วยงานอื่น 15 เรื่อง
มติที่ประชุม รับทราบ
5. รายงานสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช
1) สถานการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
- พื้นที่ยืนต้นข้าว ณ วันที24
่ กันยายน 2557 จานวน 1,416,296 ไร่ เกษตรกรจานวน
48,636 ราย จาแนกตามอายุข้าว ดังนี้ อายุ < 40 วัน จานวน 242,668 ไร่ อายุ 40-60 วัน จานวน 530,765 ไร่ อายุ >
60 วัน จานวน 642,863 ไร่ ไม่พบพื้นที่การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
2) สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสาปะหลัง
- พื้นที่ยืนต้นมันสาปะหลัง ณ วันที่ 24 กันยายน 2557 จานวน 20,681 ไร่ เกษตรกร
จานวน 1,345 ราย จาแนกตามอายุมันสาปะหลังดังนี้ อายุ 1-4 เดืจอานวน
น 9,124 ไร่ อายุ 4-8 เดือน จานวน 11,239 ไร่
อายุมากกว่า 8 เดือน จานวน 318 ไร่ ไม่พบพื้นที่การระบาดของเพลี้ยแป้งมันสาปะหลัง
- ให้กลุ่มอารักขาพืชนาเสนอข้อมูลของแต่ละอาเภอย้อนหลังเดือนที่แล้ว และต้อง
แจ้งอาเภอในเรื่องข้อแก้ไขที่ต้องเพิ่มเติม หรืออาเภอตัวอย่างที่ทาสมบูรณ์เรียบร้อยด้วย

-. ให้อาเภอปรับการบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมจากวันพุธเป็นวันอังคารของ
สัปดาห์
ให้กลุ่มอารักขาพืชจัดทาข้อมูลสรุปศูนย์จานวนศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน
ศูนย์หลัก – ศูนย์ขยาย รายงานให้เกษตรจังหวัดทราบด้วย
- ให้เกษตรอาเภอจัดทาตัวควบคุมในการรายงานทุกรายงานเพื่อจะได้ตรวจสอบ
ติดตามการรายงานที่เจ้าหน้าที่ต้องดาเนินการให้ทันตรงตามกรอบเวลาที่กาหนด
6. การรายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ขณะนี้ได้รับรายงานจาก
อาเภอสถานการณ์การเกิดอุทกภัย อาเภอสามง่าม ในพื้นที่ตาบลเนินปอ 1,300 ไร่ อาเภอวชิรบารมี ตาบลบ้านนา
550 ไร่ อาเภอโพธิ์ประทับช้าง ตาบลดงเสือเหลือ ตาบลไผ่รอบ ตาบลเนินสว่าง รวม 1,755 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมด
3,605 ไร่ ขณะนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติขอให้อาเภอเร่งดาเนินการสารวจตรวจสอบความเสียหาย และสรุปส่ง
สานักงานเกษตรจังหวัดเพื่อขอใช้เงินทดรองราชการ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ทั้งนี้ได้ทาหนังสือแจ้งอาเภอ
ทราบแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.2 เรื่องเพื่อพิจารณา
1. การดาเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตามที่สานักงานเกษตร
อาเภอได้ส่งข้อมูลการดาเนินงานตามกรอบที่กลุ่มยุทธศาสตร์ได้กาหนด ในเรื่องของที่ตั้งศูนย์ ข้อมูลวิทยากร ข้อมูล
หลักสูตร ข้อมูลฐานการเรียนรู้ ภาพภ่ายวิทยากรเจ้าของแปลง ที่ตั้งศูนย์ ป้ายแปลง แผนที่เส้นทางการเดินทาง
และกิจกรรมในฐานการเรียนรู้
-ประธานชี้แจงเพิ่มเติม การดาเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
เป็นนโยบายที่สาคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งจะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของจังหวัดพิจิตรได้
ดาเนินการในจุดนาร่อง 12 ศูนย์ และศูนย์เครือข่ายอีก 42 ศูนย์ ประกอบกับจังหวัดจะต้องทาข้อมูลรายงานส่ง
ให้กับทหาร ผู้ว่าราชการจังหวัด สานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก และกรมส่งเสริม
การเกษตร จึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ความสาคัญในการดาเนินงานในพื้นที่ตามกรอบที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้
กาหนด และติดตามการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายจากเว็ปไซต์กรมฯ SSnet อย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นแนวทางใน
การดาเนินงานต่อไป
-. ให้อาเภอสรุปวิธีการดาเนินงานในแต่ละฐานการเรียนรู้ทุกฐานเพิ่มเติมส่งให้จังหวัด ในเรื่อง
รายละเอียดของวิธีการดาเนินงานอย่างไรบ้าง เช่นการผลิตปุ๋ยน้าหมักชีวภาพมีขั้นตอนวิธีการอย่างไร วิธีการนาไปใช้
ประโยน์ ใช้กับพืชชนิดไหน ใช้อย่างไร และใช้เวลาใด ผลที่เกิดขึ้นสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่ สรุปเกษตรกรราย
ใดบ้างที่เข้าร่วมการดาเนินการ
- ให้อาเภอเชื่อมโยงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมี
ประสิทธิภาพ เศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้กับศูนย์เรียนรู้ฯ
- ให้อาเภอชมเทปบันทึกการประชุม การดาเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธาน
- ให้กลุ่มยุทธศาสตร์รวบรวมสรุปผลการดาเนินงาน โดยจะนัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จุดนาร่อง 12 ศูนย์ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ณ ห้อง
ประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

2. โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต กลุ่มอารักขาพืชได้จัดทาสรุปรายงาน
แผนและผลการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จังหวัดพิจิตร เป้าหมายการผลิต 27,842.8 ตัน ปริมาณที่ผลิตได้
5,492.6 ตัน แบ่งเป็น ปุ๋ยหมัก 283 ตัน ไถกลับตอซังข้าว 4,591 ตัน ไถกลบต่อซังข้าวโพด 20 ตัน ปุ๋ยน้าหมัก
ชีวภาพ 130.6 ตัน ปอเทือง 468 ตัน
- ให้อาเภอนากิจกรรมเพิ่มไปเชื่อมโยงฐานเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ ใน
เรื่องของปุ๋ยน้าหมักชีวภาพด้วย
- ให้อาเภอตรวจสอบความสอดคล้องแผนการดาเนินงานกับผลการดาเนินงานในพื้นที่
ก่อนการรายงานส่งให้จังหวัดด้วย
- ให้กลุ่มยุทธศาสตร์ทา Flowchart สรุปความเชื่อมโยงกับกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
3. การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต ปี 2557/2558 เป้าหมาย
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนจังหวัดพิจิตร ดังนี้
ที่
อาเภอ
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน(การใช้ปุ๋ยสั่งตัด)
1 เมืองพิจิตร
ดาเนินการที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
หมู่ 8 ต.ดงป่าคา (ศูนย์ต้นแบบระดับอาเภอ)
2 สากเหล็ก
ดาเนินการที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว หมู่ 5 ต.ท่าเยี่ยม (ศูนย์ต้นแบบระดับอาเภอ)
3 วังทรายพูน
ดาเนินการที่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ 13 ต.หนองพระ
(ศูนย์ต้นแบบระดับอาเภอ)
4 สามง่าม
ดาเนินการที่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ 9 ต.รังนก (ศูนย์ ต้นแบบระดับอาเภอ)
5 วชิรบารมี
ดาเนินการที่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ 6 ต.บึงบัว (ศูนย์ต้นแบบระดับอาเภอ)
6 บึงนาราง
ดาเนินการที่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ 1 ต.บึงนาราง (ศูนย์ต้นแบบระดับอาเภอ)
7 โพธิ์ประทับช้าง ดาเนินการที่กลุ่มเกษตรอินทรีย์ หมู่ 11 ต.ทุ่งใหญ่ (ศูนย์ ต้นแบบระดับอาเภอ)
8 ตะพานหิน
ดาเนินการที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตและขยายพันธุ์ข้าวชุมชนตาบลงิ้วราย หมู่
1 ต.งิ้วราย (ศูนย์ต้นแบบระดับอาเภอ)
9 ทับคล้อ
ดาเนินการที่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ 12 ต.เขาทราย
(ศูนย์ต้นแบบระดับจังหวัด)
10 โพทะเล
ดาเนินการที่ศูนย์เรียนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
หมู่ 5 ต.บ้านน้อย (ศูนย์ต้นแบบระดับอาเภอ)
11 บางมูลนาก
ดาเนินการที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพข้าว หมู่ 7 ต.บางไผ่
(ศูนย์ต้นแบบระดับอาเภอ)
12 ดงเจริญ
ดาเนินการที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพข้าวชุมชน หมู่ 7
ต.สานักขุนเณร (ศูนย์ต้นแบบระดับอาเภอ)
- ให้กลุ่มอารักขาพืชสรุปแนวทางโครงการและกิจกรรมที่จะให้อาเภอดาเนินการ
เตรียมการในพื้นที่เพื่ออาเภอได้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ให้สอดคล้องกับกิจกรรมต่อไป
- ให้กลุ่มอารักขาพืชไปสรุปแนวทางเพื่อเชื่อมโยงกับพัฒนาที่ดิน กิจกรรมที่มีการจัดตั้ง
หน่วยวิเคราะห์ การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ให้เป็นแนวทางในอาเภอดาเนินการต่อไป

- ให้อาเภอพิจารณานาเข้าไปเชื่อมโยงกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรทั้ง 54 ศูนย์ ด้วย
4. สรุปพื้นที่เพาะปลูกข้าวเจ้าไวแสงและพื้นที่คาดว่าจะเสี่ยงภัยแล้ง ข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58
จังหวัดพิจิตร พื้นที่ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 จานวน 393,037.50 ไร่ ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 จานวน 171.25 ไร่
พันธุ์ กข.15 จานวน 6,531 ไร่ พื้นที่ปลูกข้าวเจ้าไม่ไวแสง 962,663.25 ไร่ รวมพื้นที่ปลูกข้าวทั้งสิ้น 1,358,403 ไร่
- ให้อาเภอตรวจสอบข้อมูลที่จังหวัดได้จัดทาให้ตามเอกสารแนบ ถูกต้องหรือไม่หาก
ต้องการปรับแก้ไข ขอให้แจ้งและยืนยันข้อมูลด้วย
- ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับตาบลยืนยันข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่ให้ถูกต้อง
โดยตรวจสอบข้อมูลข้าวหอมมะลิ ข้าวไวแสง ไม่ไวแสงแยกให้ด้วยทุกพันธุ์ที่มีการปลูกในพื้นที่ตาบลเป็นรายหมู่บ้าน
ด้วย
- ให้อาเภอจัดทาข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวที่คาดว่าจะเสี่ยงภัยธรรมชาติ (ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง)
โดยใช้ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกข้าวชุดนี้พิจารณาประกอบกับการดูน้าต้นทุนในพื้นที่ สภาพพื้นที่ เพื่อจัดทาข้อมูลพื้นที่
เสี่ยงภัย และจังหวัดจะนาข้อมูลที่อาเภอจัดทาเสร็จเรียบร้อยแล้วที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน ตาบลและอาเภอ มาทาแผน
ที่ (shap file) พื้นที่ที่คาดว่าจะเสี่ยงการเกิดภัย โดยใช้โปรแกรม QGIS ต่อไป
- ให้อาเภอดาเนินการสรุปให้เสร็จสิ้นภายในวันประชุมสานักงานเกษตรอาเภอ
ประจาเดือน(DM) วันที่ 6 ตุลาคม 2557 วัน
- ให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของจังหวัดดาเนินการตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ตาบลที่ยืนยัน
ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนากลับมาจังหวัดด้วยในวันที่ 6 ตุลาคม 2557
5. รายงานแผนการปรับลดพื้นที่ปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2557/58 จังหวัดพิจิตร(นอกเขตชลประทาน)
พื้นที่ที่สามารถปลูกพืชได้ทั้งหมด 680,250 ไร่ พื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 604,100 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชไร่ 6,269 ไร่ พื้นที่
ปลูกพืชผัก 9,148 ไร่ รวมพื้นที่ปลูก 619,517 ไร่ และมีพื้นที่ที่ไม่สามารถปลูกพืชฤดูแล้งได้ 60,733 ไร่
- ให้อาเภอปรับข้อมูลการปลูกพืชนอกเขตชลประทานให้สอดคล้องกับระบบการรายงาน
ในโปรแกรมด้วย โดยให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตตรวจสอบในระบบโปรแกรมว่าอาเภอใดที่ยังไม่ได้
ดาเนินการแก้ไขบ้าง ในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 และให้ชุดติดตามงานตรวจสอบความถูกต้องกับอาเภออีกครั้งหนึ่งใน
วันที่ 6 ตุลาคม 2557
- ให้อาเภอมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการปลูกพืชฤดูแล้งในระดับอาเภอให้
ชัดเจน และแจ้งจังหวัดทราบด้วย
- ให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รวบรวมสรุปแต่ละกลุ่มงานในเรื่องของร ะบบการ
รายงานต่างๆ ว่าอาเภอจะต้องส่งรายงานในเรื่องใดบ้างในวันที่เท่าใด เพื่อตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้าที่ในส่ง
งานทันตามกรอบเวลาที่กาหนด
- ให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตประสานในเรื่องการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ ขอให้จัดส่งก่อน
เดือนกุมภาพันธ์ จึงจะสามารถดาเนินการได้ตามแผนการปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทานเพื่อทดแทนการปลูกข้าว
วาระที่ 5 แผน – ผล การดาเนินงานส่งเสริมการเกษตร
1. รายงานผลการติดตาม/นิเทศงานในรอบเดือน กันยายน 2557 (เอกสารประกอบการสัมมนา
การขับเคลื่อนงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้วย MRCF System ในวันที่ 19
กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร)
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

2. แผนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร
1) แผนการติดตามประสานงานประจาเดือน ตุลาคม 2557
วันที่ 24 ตุลาคม 2557
กลุ่มอารักขาพืชและทีม
เช้า
อาเภอวังทรายพูน
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
2) ประเด็นการติดตามและประสานงานส่งเสริมการเกษตรประจาเดืตุอนลาคม 2557
ภารกิจงาน/แผนงาน
1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58
2. ศูนย์บริการประชาชนด้าน
การเกษตรของกรมส่งเสริม
การเกษตร
3. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (MRCF)
4. โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต
5. การปลูกพืชฤดูแล้ง
ปี 2557/58

ประเด็นติดตาม
- การตรวจเยี่ยม
- การตรวจสอบพื้นที่
- การรายงานผล
- การรายงานผลในระบบ

เครื่องมือ/วิธีการ
- ตรวจแผนและผลการตรวจเยี่ยม
- ตรวจแฟ้มเอกสาร
- ตรวจแฟ้มเอกสาร
- ตรวจรายงานในระบบโปรแกรม

ผู้รับผิดชอบ
คณะทางาน

- ผลการดาเนินงาน
- การประชาสัมพันธ์
- การขยายผล อกม. เป็น
เกษตรกรต้นแบบ
- การจัดทาแผนการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ในพื้นที่
- ผลการดาเนินงาน
- การจัดการข้อมูลการปลูกพืช

- ตรวจแฟ้มเอกสาร
คณะทางาน
- ตรวจรายงานในระบบโปรแกรม
- ตรวจเว็ปไซต์สานักงานเกษตรอาเภอ

คณะทางาน

- ตรวจแผนและผลการดาเนินงาน
- ภาพกิจกรรม

คณะทางาน

- ตรวจแฟ้มเอกสาร แยกเป็น อาเภอ
ตาบลและหมู่บ้าน

คณะทางาน

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
3. แผนปฏิบัติงานจังหวัดร่วมกับอาเภอ
- การประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือนตุลาคม 2557 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00
น. ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดพิจิตร อาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
มติที่ประชุม ...................................................................
วาระที่ 6
- ไม่มี
มติที่ประชุม

เรื่องอื่นๆ

เลิกประชุม

เวลา 15.30 น.

- รับทราบ

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

ไพโรจน์ จิอู๋
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายไพโรจน์ จิอู๋)

