รายงานการประชุมสานักงานเกษตรอาเภอโพธิ์ประทับช้าง
ประจาเดือนเมษายน 2558
ครั้งที่ 4/ 2558
วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น.
ณ สานักงานเกษตรอาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจติ ร

------------------------------วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. ข้าราชการบรรจุใหม่ ตามคาสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 336/2558 ลงวันที่ 22 เมษายน
2558 บรรจุขา้ ราชการมาประจาสานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จานวน 2 คน ดังนี้
1) นางเขมจิรา หมอกมืด ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประจากลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สานักงานเกษตรจังหวัดพิจติ ร
2) นางสาวสุปรานี สุดยอด ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประจา
สานักงานเกษตรอาเภอวชิรบารมี สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
2. การอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการสานักงานเกษตรจังหวัด /อาเภอ ระหว่างวันที่ 2 – 5
พฤษภาคม 2558 ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนอยู่รักษาการณ์อย่างเคร่งครัด เนื่องจากเป็นวันหยุดติดต่อกันหลายวัน
3. โครงการส่งน้าและบารุง รักษาดงเศรษฐีแจ้ง ประชาสัมพันธ์แผนการส่ง น้าเพื่อเพาะปลูกพืช
ฤดู ฝ น ปี 2558 ในเขตรั บผิ ด ชอบซึ่ งเป็ นพื้ น ที่ อยู่ ร ะหว่ า งแม่ น้ าน่ า นกั บ แม่น้ ายมได้ แก่ อ าเภอเมื อ งพิ จิ ต ร
โพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง โพทะเล ตะพานหิน บางมูลนาก โดยมีกาหนดส่ง น้าเลี้ยงคลองส่ง น้า ตั้ง แต่วันที่ 1 – 3
พฤษภาคม 2558 เริ่มส่งน้าตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 12 กรกฏาคม 2558 วิธีการส่งน้า กาหนด
เป็นแบบหมุนเวียนเป็นรอบเวรรอบละ 14 วัน และหยุด 14 วัน สลับกันจนสิ้นสุดการส่งน้า ซึ่งจังหวัดได้ทาหนัง สือ
แจ้งอาเภออย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว
4. การรายงานข้อมูลให้ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ที่ยังไม่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยวิเคราะห์ข้อมูล
ภาวการณ์ผลิตพืชรายเดือน (รต./รอ.) ต้องมีข้อมูลน้อยกว่า การปลูกพืชฤดูแล้ง และข้อมูลพื้นที่ปลูก ชนิดพันธุ์ข้าว
ขอให้มีความใกล้เคียงสอดคล้องกันข้อมูลต้องสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
5. จังหวัดขอความร่วมมืออาเภอบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว
ประเทศเนปาล จากกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหว ในส่วนอาเภอบริจาคได้ที่ห้องปลัดโสพิศ
6. แจ้งจังหวัดเปิดศูนย์ดารงธรรมด้านการเกษตร เนื่องจากเกิดกรณีเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ด้าน
การเกษตรจานวนมาก ทั้งนี้ขอให้กลุ่มยุทธศาสตร์เป็นผู้ประสานและติดตามเรื่องร้องเรี ยนกับจังหวัดอย่างใกล้ชิด
7. นายอาเภอขอขอบคุณ ในการออกหน่วยบริการโครงการศูนย์ดารงธรรมอาเภอ...ยิ้มเคลือนที่ ใน
วันที่ 22 เมษายน 2558 ณ วัดทุ่งใหญ่ หมู่ 1 ตาบลทุ่งใหญ่ การออกหน่วยบริการฯครั้งต่อไป 20 พฤษภาคม
2558 ณ วัดหนองหัวปลวก หมู่ 12 ตาบลไผ่รอบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
/วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องฯ...

๒
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
1. แนวทางการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2558
1.1 การปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร (ข้อมูลปี 2557)
1) จังหวัดพิจิตร ได้แจ้งให้อาเภอวางแผนการปฏิบัติงานรายสัปดาห์และรายงานผลการ
ดาเนินงานทุกวันศุกร์ จึงขอให้อาเภอพิจารณาวางแผนเป้าหมายตามแบบฟอร์มรายตาบล และสรุปรายงานจังหวั ด
ทาง e-mail ทุกวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2558
2) ผลการดาเนินงานปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร(ข้อมูลปี 2557) ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่
29 เมษายน 2558 จานวน 27,594 ราย ทั้งนี้ขอให้อาเภอเร่งรัดและจัดทาแผนดาเนินงานให้เสร็จสิ้น ภายใน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2558
๑.2 การปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร ปี 2558
จังหวัดได้ส่งคู่มือการดาเนินงานปี 2558 ให้อาเภอเพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานตาม
กรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 และจัดสรรงบประมาณตามกิจกรรมให้อาเภอเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม ให้อาเภอเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและส่งหลักฐานให้เสร็จสิ้นภายใน
วันที่ 30 สิงหาคม 2558
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
4.1 เรื่องเพื่อทราบ
1. โครงการผลิตสินค้าเกษตรภายใต้การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่
คณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน
2558 ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจติ ร (KM ชั้น 2) พิจารณาเห็นชอบให้ดาเนินการ
4 แปลง 2 ชนิดพืช ในพื้นที่ 4 อาเภอ ดังนี้
แปลงที่ 1 ได้แก่ ข้าว ดาเนินการในพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านอู่ตะเภา ตาบลดงป่าคา อาเภอเมือง
พิจิตร เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 30 ราย พื้นที่ 1,000 ไร่
แปลงที่ 2 ได้แก่ ข้าว ดาเนินการในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านบีง่ ประดู่ ตาบลทับหมัน อาเภอตะพานหิน
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 30 ราย พื้นที่ 1,100 ไร่
แปลงที่ 3 ได้แก่ ข้าว ดาเนินการในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านหนองแขม ตาบลบ้านน้อย อาเภอโพทะเล
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 47 ราย พื้นที่ 1,003 ไร่
แปลงที่ 4 ได้แก่ มะม่วง ดาเนินการในพืน้ ที่หมู่ที่ 1 บ้านอู่วังทับไทร ตาบลวังทับไทร อาเภอ
สากเหล็ก เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 30 ราย พืน้ ที่ 2,500 ไร่
ทั้งนี้ ขอให้อาเภอเป้าหมายดาเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในพื้นที่ และเกษตรกรผู้เข้าโครงการ
ทุกราย เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางพัฒนาต่อไป
นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เน้นการดาเนินการในพื้นที่ 4 จุด ดังกล่าวและระบบการ
บริหารจัดการเชิงพื้นที่ โดยเกษตรอาเภอเป็นผู้จัดการในพื้นที่

/มติที่ประชุม...

๓
มติที่ประชุม รับทราบ
2. การบันทึกระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรประจาปี 2558
(กสก.) ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดาเนินการเปิดระบบฐานข้อมูลให้สามารถเข้าบันทึกข้อมูลเกษตรกร และ
ดาวโหลดน์แบบฟอร์มได้ ที่ http://www.plan.doae.go.th/monitornet56/index58.html สานักงานเกษตร
จังหวัดพิจิตร ได้รับเป้าหมายการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 2,584 ราย รวม 13 กสก.
มติที่ประชุม ให้ดาเนินโครงการเสร็จสิ้น ตามกรอบระยะเวลาที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้
กาหนด (ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558)
3. ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจาปี 2558
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนพรหมทอง อาเภอบึงนาราง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
บ้านคายน้อย อาเภอทับคล้อ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ตาบลกาแพงดิน
อาเภอสามง่าม
มติที่ประชุม รับทราบ
4. การประกาศภัยพิบัติภัยแล้ง (เพิ่มเติม) ประจาปี 2558 ในพื้นที่อาเภอวังทรายพูน อาเภอ
ทับคล้อ อาเภอตะพานหิน อาเภอบางมูลนาก อาเภอโพธิ์ประทับช้าง อาเภอเมืองพิจิตร อาเภอดงเจริญ
รวม 7 อาเภอ
มติที่ประชุม ประสานกับอาเภอตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ประกาศภัยพิบัติแล้ง (เพิ่มเติม )
มีหมู่บ้านใดบ้าง มีผลกระทบอย่างไร เกิดความเสียหายหรือไม่ พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
5. การดาเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระองค์เจ้า ทีปัง กรรัศ มีโชติ ณ วัด เจริญ สุขาราม
หมู่ที่ 9 ตาบลหนองหลุม อาเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ในวันที่ 23 เมษายน 2558 ร่วมกับโครงการบาบัด ทุกข์
บารุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ของจังหวัดพิจิตร การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย นายสุรชัย ขันอาสา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธี มีเกษตรกรเข้าร่วมงานและลงทะเบียนรับบริการ จานวน 530 ราย
มติที่ประชุม รับทราบ
6. ผลการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต ประจาเดือนเมษายน 2558 จานวน
989 ตัน และข้อมูลสะสมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557 – 28 เมษายน 2558 จานวน 25,248 ตัน ดังนี้
1) ปุ๋ยหมัก
จานวน
736.5 ตัน
2) ไถกลบตอซังข้าว
จานวน
20,427.1 ตัน
3) ไถกลบตอซังข้าวโพด จานวน
224 ตัน
4) น้าหมักชีวภาพ
จานวน
373.9 ตัน
5) ปุ๋ยพืชสด
5.1) ปอเทือง จานวน
1,841.5 ตัน
5.2) ถั่วพุ่ม
จานวน
20 ตัน
5.3) ถั่วเขียว จานวน
1,536 ตัน
5.4) ถั่วลิสง
จานวน
37.5 ตัน
/อาเภอที่มีผลฯ...

๔
อาเภอที่มีผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย ได้แก่ อาเภอเมืองพิจิตร ตะพานหิน บางมูลนาก
โพทะเล โพธิ์ประทับช้าง วังทรายพูน สากเหล็ก และดงเจริญ รวม 8 อาเภอ
อาเภอที่มีผลการดาเนินงานยังไม่ได้ตามเป้าหมาย ได้แก่ อาเภอสามง่าม ทับคล้อ วชิรบารมี
และบึงนาราง รวม 4 อาเภอ ยังไม่ครบตามเป้าหมาย จานวน 297.3 ตัน เนื่องจากอาเภอได้มีการวางแผนไว้ถึง
เดือน กรกฏาคม 2558 ทั้งนี้ ขอให้อาเภอที่ยังไม่ครบเป้าหมายเร่งรัดบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมตามกรอบที่กาหนดไว้
มติที่ประชุม

รับทราบ

7. สถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช
- ข้าว
พื้นที่ปลูกข้าวตามรายงานพื้นที่ระบาดศัตรูพืชสาคัญของสานักงานเกษตรอาเภอ ข้อมูล ณ วันที่
29 เมษายน 2558 พืน้ ที่ปลูกข้าว จานวน 118,080 ไร่ ได้แก่ ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน พื้นที่ปลูก 10,180 ไร่
อายุระหว่าง 40 – 60 วัน พืน้ ที่ปลูก 20,096 ไร่ และมากว่า 60 วัน พืน้ ที่ปลูก 87,804 ไร่
จากการรายงานสถานการณ์แปลงพยากรณ์การระบาดศัตรูพืช ได้แก่ เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล พบที่
อาเภอสามง่าม และอาเภอวชิรบารมี และแมลงหล่า พบที่อาเภอวชิรบารมี สรุปการระบาดศัตรูพืชประจาเดือน
เมษายน 2558 อยู่ในภาวะปกติ ไม่ทาให้ขา้ วได้รับความเสียหาย
- มันสาปะหลัง
พื้นที่ปลูก ณ วันที่ 29 เมษายน 2558 ยืนต้น รวม 3,665 ไร่ ได้แก่ อายุ 1 – 4 เดือน พื้นที่
3,393 ไร่ อายุ 4 – 8 เดือน พื้นที่ 100 ไร่ และอายุมากกว่า 8 เดือน พืน้ ที่ 172 ไร่ พบการระบาดของเพลี้ยแป้ง
มันสาปะหลังสีชมพู และสีเขียว ที่อาเภอวังทรายพูน และมีอีกหลายจังหวัด พบโรคเน่าโคนเน่า เนื่องจากสภาพอากาศมี
ความแห้งแล้ง
มติที่ประชุม
1. ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาด
2. ลงพื้นที่ให้ความรู้ คาแนะนา ประชุมชี้แจง หากพบพื้นที่ระบาดขอให้รายงานจังหวัด
เพื่อหาแนวทางควบคุมสถานการณ์ด้วยวิธีการปล่อยแตนเบียน และแมลงช้างปีกใส สาหรับโรคเน่า -หัวเน่า และนา
ให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมเพื่อลดการระบาด
4.2 เรื่องเพื่อพิจารณา
1. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร(ตามตัวชี้วัด) ประจาปี พ.ศ.
2558 สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรได้รับเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,061,156 บาท มีผลการเบิกจ่ายสะสมจนถึง
วันที่ 30 เมษายน 2558 เป็นจานวนเงิน 2,564,107.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.76
มติที่ประชุม เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
2. รายงานผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2557/58 ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2558 เป้าหมาย
การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง จานวน 826,708 ไร่ รวมพื้นที่ปลูกทั้งหมด 562,122.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 67.99
มติที่ประชุม ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องการสรุปรายงานจังหวัด เนื่องจาก ข้อมูล
จาเป็นต้องมีความถูกต้องแม่นยาสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ปลูกในพื้นที่มากที่สุด เพื่อใช้ในการวางแผนต่อไป

/3. การจัดทาแผนพัฒนาฯ...

๕
3. การจัดทาแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ประจาปี 2558 ขอให้อาเภอดาเนินการให้เสร็จสิ้น ภายใน
วันที่ 31 พฤษภาคม 2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

4. การประกวดเกษตรกรดีเด่น สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจาปี 2558 ขอให้อาเภอ
จัดส่งผลงาน ชื่อ/กลุ่ม ที่จะส่งเข้าประกวด ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ตามกิจกรรมดังนี้
4.1 เกษตรกรสาขาทานา
4.2 เกษตรกรสาขาพืชไร่
4.3 เกษตรกรสาขาไม้ผล
4.4 เกษตรกรสาขาไร่นาสวนผสม
4.5 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
4.6 กลุ่มยุวเกษตรกร/ยุวเกษตรกร/ที่ปรึกษายุวเกษตรกร
4.7 ศูนย์ข้าวชุมชน
มติที่ประชุม

รับทราบ

5. การคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2558
- อาเภอที่ส่งผลงานให้จังหวัด ได้แก่ อาเภอดงเจริญ ทับคล้อ วชิรบารมี และวังทรายพูน
- อาเภอที่ยังไม่ได้ส่ง ขอให้ดาเนินการส่งผลงานโดยด่วน เนื่องจากทุกอาเภอต้องส่งผลงานเข้า
คัดเลือกระดับจังหวัด ซึ่งจะได้ดาเนินการคัดเลือก แจ้งสานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 9 จังหวัดพิษ ณุโลก
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ต่อไป
ที่ประชุม เกษตรอาเภอโพทะเล แจ้งว่าได้ส่งผลงานให้จังหวัดแล้วตามที่กาหนด
มติที่ประชุม

ส่งผลงานของศูนย์ ศจช. ตาบลดงเสือเหลือง ให้จังหวัดภายในวันที่ 7

พฤษภาคม 2558
วาระที่ 5 แผน – ผล การดาเนินงานส่งเสริมการเกษตร
1. สรุปผลการดาเนินงาน/ติดตาม/นิเทศงานในรอบเดือน เมษายน 2558
- กลุ่มอารักขาพืช
1) จัดงานรณรงค์ลดประชากรแมลงวันผลไม้ ในวันที่ 24 เมษายน 2558 ณ อาคารคัดแยก
ผลผลิตกลุ่มพัฒนาไม้ผลตาบลวังทับไทร หมู่ที่ 1 ตาบลวังทับไทร อาเภอสากเหล็ก มีเกษตรกรเข้าร่วม จานวน
100 ราย ให้ความรู้เกษตรกร 4 ฐานเรียนรู้ ได้แก่
การจาแนกชนิดของแมลงวันผลไม้
การใช้สารเคมี สารชีวภัณฑ์ และชนิดของพืชที่ใช้ในการควบคุมแมลงวันผลไม้และ
วิธีป้องกันกาจัด
การใช้เทคโนโลยีรังสีเพื่อการควบคุมแมลงวันผลไม้
การทาน้าหมักจากผลไม้
2) ผลการผลิตขยายเชื้อจุลินทรีย์ในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
อาเภอวชิรบารมี ผลิตขยายบิวเวอร์เรีย จานวน 12.5 กิโลกรัม ไตรโคเดอร์มา จานวน
12.5 กิโลกรัม
อาเภอวังทรายพูน ผลิตขยาย ไตรโคเดอร์มา จานวน 37.5 กิโลกรัม

๖
-

อาเภอโพทะเล ผลิตขยาย บิวเวอร์เรีย จานวน 25 กิโลกรัม ไตรโคเดอร์มา จานวน

-

อาเภอสามง่าม ผลิตขยาย ไตรโคเดอร์มา จานวน 42.5 กิโลกรัม

25 กิโลกรัม
- กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2558
- สัมมนาบูรณาการเครือข่ายกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 8 เมษายน
2558 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดพิจิตร เป้าหมายสมาชิกวิสาหกิจ ชุมชน
อาเภอละ 2 คน รวม 24 คน
จัดอบรมเพิ่มทักษะยกระดับด้านการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนสู่ความเป็น Smart Group ในวันที่ 24 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัด เป้าหมายวิสาหกิจชุมชนอาเภอละ 2
คน รวม 24 คน
จัดเวทีเรียนรู้การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขัน วันที่ 29 เมษายน 2558
ณ ที่ทาการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวทุ่งหนองคล้า หมู่ที่ 4 ตาบลวังทับไทร อาเภอสากเหล็ก เป้าหมายสมาชิก
24 คน
2) โครงการพัฒนาองค์กรเกษตรกร ปี 2558 กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนา
Young Smart Farmer ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9-10 เมษายน 2558 เป้าหมายเกษตรกร 30 คน ดาเนินการ ณ
สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร วิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตาบลงิ้วราย อาเภอตะพานหิน และแปลง
เกษตรกรบ้านเนินชัยสี หมู่ที่ 11 ตาบลห้วยพุก อาเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
- กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
1) โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยโรงงาน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
- จัดทาแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน จังหวัดได้ดาเนินการจัดส่งท่อน
พันธุ์อ้อยพันธุ์ดี และปุ๋ยอินทรีย์เคมี ให้อาเภอ 5 อาเภอ (บึงนาราง สามง่าม วชิรบารมี โพธิ์ประทับช้าง และ
โพทะเล) เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ดาเนินการอบรมแล้ว 1 ครั้ง
- การเชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิต ตลาด และเทคโนโลยี ระดับกลุ่มจังหวัด ดาเนินการแล้ว 1 ครั้ง
2) โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสาปะหลัง กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
- จัดทาแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพมันสาปะหลัง จังหวัดได้ดาเนินการจัดส่งท่อนพันธุ์
มันสาปะหลัง และปุ๋ยอินทรีย์เคมี ให้อาเภอ 6 อาเภอ (บึงนาราง สามง่าม วชิรบารมี ดงเจริญ โพทะเล และทับคล้อ)
เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ดาเนินการอบรมแล้ว 1 ครั้ง
- การเชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิต ตลาด และเทคโนโลยี ระดับกลุ่มจังหวัด ดาเนินการแล้ว 1 ครั้ง
- กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
๑. การทาสัญญายืมระหว่าง ศบกต.และกลุ่มองค์กรที่ขอรับการสนับสนุนได้ดาเนินครบทุกกลุ่ม
๒. ศบกต.มีการจัดทาประกาศการรับสมัครแรงงานครบถ้วน
๓. มีการจัดทาบัญชี แผนของโครงการถูกต้องครบถ้วน โดยเน้นย้าให้จดั ทาบัญชีให้เป็นปัจจุบัน
๔. เร่งรัดขอให้แต่ละโครงการดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้
ผลการปฏิบัติงานโครงการ

๗
1. แต่ละโครงการที่ได้ดาเนินการสรุปผลการปฏิบัติงาน ตามแบบ บช.๐๕
๒. การสรุปผลโดยใช้รูปถ่าย การปฏิบัตงิ านทั้งก่อนและหลัง คณะกรรมการติดตามงานได้ให้
ข้อเสนอแนะ โดยให้ถ่ายรูปก่อนปฏิบัติงาน ระหว่างปฏิบัติงาน และหลังการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามการ
รายงานผลของกองกาลังรักษาความสงบฯ ที่ได้จัดประชุม ในวันที่ 2๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสานักงาน
เกษตรและสหกรณ์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
2. แผนการติดตามประสานงานประจาเดือน พฤษภาคม 2558 ของอาเภอโพธิ์ประทับช้าง วันที่ 21
พฤษภาคม 2558 ประเด็นการติดตาม
ภารกิจงาน/แผนงาน
1. การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

ประเด็นติดตาม
- ปรับปรับสมุดปี 2557

2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ - ผลการดาเนินงาน
การผลิตสินค้าเกษตร
3. การส่งเสริมการเกษตรในรูป
- แผนการดาเนินงาน
แปลงขนาดใหญ่
- ผลการดาเนินงาน
4. โครงการสร้างรายได้และ

พัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อ
บรรเทาปัญหาภัยแล้ง
มติที่ประชุม
วาระที่ 6

เครื่องมือ/วิธีการ
1.ตรวจสอบระบบงาน
2.ตรวจสอบสมุดทะเบียนเกษตร
1.ตรวจสอบเอกสาร
2.ติดตามในพื้นที่
1. การจัดทาแผนการปฏิบัติงาน
2. บูรณาการงานในพื้นที่
1.ตรวจสอบเอกสาร
2.ติดตามในพื้นที่

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มยุทธศาสตร์
กลุ่มยุทธศาสตร์
กลุ่มยุทธศาสตร์
กลุ่มยุทธศาสตร์

รับทราบ

เรื่องอื่นๆ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.
ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวออมฤทัย เพชร์ล้อมทอง)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายพยุงศักดิ์ สิทธิลภ)
นักวิชากาส่งเสริมการเกษตรชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง
เกษตรอาเภอโพธืประทับช้าง

