(สําเนา)รายงานการประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอประจําเดือน(DM)
ครั้งที่ ๒/2๕๕๘
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
ผู้มาประชุม
1. นายพยุงศักดิ์
สิทธิลภ
นวส.ชํานาญการ รักษาการในตําแหน่งเกษตรอําเภอ ประธาน
2. นายชิน
ศรีนาราง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
3. นายอนันต์
ฟองชัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
๔. นางสาวปวริศา นาคเพ็ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
๕. นางสาวอัจฉรา มิ่งมณี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
๖. นางสาวออมฤทัย เพชร์พวงแสง เจ้าพนักงานธุรการ
ปู่เณรน้อย คนงาน
๗. นายปิ่น
๘. นางสุวรรณี
จันทร์นาค เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายบัญชารัตน์ พรมมี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ไม่มา
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายไพรศาล อุดอิน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สนง.กษจ.พิจิตร
๒. นายภากร เข็มเงิน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สนง.กษจ.พิจิตร
๓. นายเสกสรร อุดมการเกษตร เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
สนง.กษจ.พิจิตร
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ประธานเปิดการประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้งทีป่ ระชุมทราบ
๑. ข้าราชการย้ายมาพิจิตร
- นายอพิชล กระจ่างแสง สํานักงานศูนย์ปฏิบัติงานกองทุนสงเคราะห์สวนยางพิจิตร
- นายอํานาจ แสงยาธรรม ทางหลวงชนบทพิจิตร
๒. การจัดตลาดเกษตรกร ตลาดชุมชน ระดับอําเภอของอําเภอโพธิ์ประทับช้าง ได้เลือกตลาด
ไผ่ท่าโพ เป็นตลาดถนนคนเดิน เริ่ม 14 กุมภาพันธ์ 2558 โดยขอความมือเจ้าหน้าที่ตําบลประชาสัมพันธ์ให้กลุ่ม
ผู้ปลูกผัก กลุ่มแม่บ้านฯ กลุม่ วิสาหกิจชุมชน ร่วมจําหน่ายสินค้าด้วย
๓. คําสั่งแต่งตั้งชุดติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
ระดับตําบล อําเภอได้จัดทําส่งให้เจ้าหน้าทีต่ ําบลทุกคน
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/255๘ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘
รายงานการประชุมครั้งที่ ๑/255๘ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เลขานุการได้
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
มติทปี่ ระชุม
มีมติรบั รองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งทีแ่ ล้ว
๓.๑ โครงการมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผมู้ ีรายได้น้อย ปี 2557 ตามมติของคณะกรรมการบริหาร
มาตรการเพิม่ รายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย ปี 2557 ครั้งที่ 3/2557 (กรณีที่ 2)
ผลผ่านการพิจารณาระดับอําเภอ
จํานวน 2,343 ราย
จังหวัดพิจิตรส่งข้อมูลให้กรมส่งเสริมการเกษตร จํานวน 2,343 ราย
ธกส.จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
จํานวน 2,125 ราย
อยู่ระหว่างแจ้งความจํานง/ทําสัญญา
จํานวน 218 ราย

-๒กรณีที่ 2 อําเภอโพธิ์ประทับช้างไม่มี ขอให้ทุกตําบลตรวจสอบเกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการว่าได้รับ
เงินครบถ้วนหรือยัง หากมีปญ
ั หาให้ประสานธกส.สาขา
๓.2 โครงการชดเชยรายได้ให้แก่ชาวสวนยาง ปี 2558 ได้ดําเนินการเสร็จสิน้ เกษตรกรได้รบั เงิน ครบ
แล้วจํานวน 86 ราย และอยูร่ ะหว่างแก้ไข จํานวน 3 ราย ซึ่งเป็นเกษตรกรของอําเภอโพธิ์ประทับช้าง ๒ ราย และอําเภอ
บึงนาราง ๑ ราย
ตําบลตรวจสอบและรายงานยืนยันข้อมูลเกษตรกรได้รับเงินครบแล้ว เพือ่ สรุปรายงานให้
นายอําเภอทราบ
๓.3 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม มีเกษตรกรเข้าร่วม
จํานวน 1 ราย (อําเภอเมืองพิจติ ร) ดําเนินการจัดส่งเอกสารให้กับ ธกส. พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของ ธกส.แล้ว
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ ทราบและพิจารณา
๔.๑ เรื่องเพือ่ ทราบ
๔.๑.1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปี 2558 ให้เจ้าหน้าที่ธุรการจัดทําบัญชี
ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้การดําเนินงานโครงการแล้วเสร็จตามไตรมาส
๔.๑.2 ความก้าวหน้าโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น ครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาส
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ทุกตําบลเร่งรัดจัดส่งข้อมูล
เป็นรายบันทึกในระบบแจ้งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทุกวัน ระบบจะปิดให้บันทึกวันที่ ๑๐ ก.พ. ๕๘
๔.๑.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2558 จังหวัดจัดทําการแผนการใช้จ่าย
แล้ว จะดําเนินการโอนงบประมาณต่อไป อําเภอโพธิ์ประทับช้างเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระบบ
สารสนเทศวิสาหกิจชุมชน การจดทะเบียน/เพิกถอนฯ งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท
๔.๑.4 การดําเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ให้เจ้าหน้าทีบ่ ันทึกข้อมูลเร่งบันทึก
ผลการประเมิน ทั้งนี้จังหวัดจะจัดประชุมหน่วยงานภาคีวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๔.๑.5 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 2/2558 จัดวันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2558 ณ วัดคลองคูณ ตําบลคลองคูณ อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
๔.๑.6 ผลการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต
ไม่ได้ตามเป้าหมาย ให้เจ้าของงานเร่งรัดและรายงานผลตามระบบต่อไป โดยให้ติดตาม
ด้วยว่า กรณีการไถกลบต่อซังและไม่มีการเพาะปลูก และการไถกลบและมีการเพาะปลูกต่อ และหาความแตกต่าง
เปรียบเทียบข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน และรายงานการใช้ปุ๋ยน้ําหมักในพื้นที่ สรุปการทําน้ําหมักและปุ๋ยอินทรีย์
อื่นๆด้วย เป็นนโยบายร่วมกันกับกลาโหมและมหาดไทยต้องแจ้งรายงานให้กับนายอําเภอทราบข้อมูลด้วย ทั้งนี้ให้
ดูและให้แนะนําการใช้เกี่ยวกับการใช้สารต่างๆเช่นสารนาโนฯที่มีการใช้ในพื้นที่ด้วย
๔.๑.7 การดําเนินงานโครงการตลาดเกษตรกรเปิดจําหน่ายวันพฤหัสบดี เวลา 14.oo – 18.00 น. ณ
บริเวณสํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร วันศุกร์เป็นการจําหน่ายทาง webboard ของ young Smart Famer โดยใช้ห้อง
ทํางานของห้องส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร มียอดการขาย ๓๑ ร้าน ๗๐,๐๐๐ บาท
๔.๑.8 การอยู่เวรยามเพื่อรักษาและเฝ้าระวังเหตุร้ายของหน่วยงานราชการ
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.2 เรื่องเพือ่ พิจารณา
๔.๒.1 การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558
กรมส่งเสริมการเกษตรได้โอนงบประมาณค่าใช้จ่าย ให้จังหวัดพิจิตร เพื่อดําเนินการปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรปี 2558 จึงขอให้ตําบล พิจารณาฐานข้อมูลของเกษตรกรสําหรับใช้ประกอบการจัดสรร
งบประมาณเพื่อดําเนินการแจ้งจังหวัดต่อไป
๔.๒.2 โครงการเทิดพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หัวข้อ “การใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า
ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน”ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
/ให้ดําเนินการ...

-๓ให้ดําเนินการกําหนดหลักสูตรในหัวข้อ “การใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของ
แผ่นดิน” ในศูนย์เรียนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ และจัดทําข้อมูลการใช้น้ําให้สอดคล้องกับการใช้น้ําของพืช
และให้บูรณาการใน ศูนย์เรียนรู้ฯ ศจช. ศดปช. ศบกต. ทัง้ นี้จังหวัดจะจัดทํารายละเอียดเพิ่มเติม คือ โปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์
๔.๒.3 รายงานผลการปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2557/58
๔.๒.3.1 การรายงานผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งระดับตําบล ภาพรวมอําเภอ ให้จังหวัด
พิจิตรทราบทุกวันพุธ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ phichit.doae99@gmail.com และกําหนดให้รายงานผลการ
เพาะปลูกนอกเขตชลประทานผ่านทางระบบ http://dryseason.doae.go.th ซึ่งเริ่มรายงานผ่านระบบครั้งแรก
วันที่ 22 มกราคม 2558 ไปจนถึงสิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2557/58
๔.๒.3.2 รายงานผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2557/58 ให้ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่
การปลูกถั่วเขียวถั่วเหลืองฯในตําบล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงาน ทั้งในเขตและนอกเขต รายงานผลการ
เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ข้าว พืชไร่ พืชผัก โดยตรวจสอบข้อมูลจากฐานเดิมที่ทําไว้ทุกสัปดาห์ให้สอดคล้องกับรายงาน
การปลูกพืชฤดูแล้งและข้อมูลรายงานการระบาดศัตรูพืช และรต. (รอบเดือนสรุปในวันประชุม DM)
๔.๒.4 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/2558 กิจกรรม
สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว ให้รายงานข้อมูลการปลูกพืชฤดูแล้งรายงานทุกวัน โดยเริ่มรายงานตั้งแต่วันที่
26 มกราคม 2558 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ phichit.doae99@gmail.com จนถึงดําเนินการโครงการเสร็จ
สิ้น
๔.๒.๕ การบันทึกการตรวจเยีย่ มกิจกรรมขององค์กรต่างๆ กิจกรรมต่างๆ ไปรายงานผลในสมุด(เล่ม
เขียว) สอดคล้องกับ อกม. ติดตามการเยี่ยมของเจ้าหน้าที่ และกลุ่มองค์กร และศูนย์ต่างๆ และให้เจ้าหน้าที่
จังหวัดแนะนําการลงสมุดบันทึกในช่วงบ่ายของวันติดตามและประสานงานฯ
๔.๒.๖ การประชาสัมพันธ์การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งในเวปไซค์และทางกลุ่มไลน์ให้ได้
ใจความรายละเอียด รูปให้ใส่กรอบรูป ๒ รูป
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 แผน-ผล การดําเนินงานส่งเสริมการเกษตร
๕.๑ แผนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร
๕.๑.1 ผลการติดตามฯในรอบเดือน มกราคม 2558
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต งดการนิเทศ เนือ่ งจากติดภาระกิจ
๕.๑.๒ แผนการติดตามประสานงานประจําเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 58
๕.๑.๓ ประเด็นการติดตามและประสานงานส่งเสริมการเกษตรประจําเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ภารกิจงาน/แผนงาน
ประเด็นติดตาม
เครื่องมือ/วิธีการ
ผู้รับผิดชอบ
1. ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลและศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (MRCF)

- การเตรียมความพร้อมของ
ศบกต. เพื่อรองรับนโยบายการ
ส่งเสริมการเกษตร
- การบูรณาการด้านการเกษตร

2.เกษตรกรปราดเปรื่อง

- การบันทึกผลการประเมิน
คุณสมบัติ Smart Famer
- การจัดเก็บแฟ้มข้อมูล

- ตรวจสอบแฟ้มเอกสาร รายงานการ
ประชุม ศบกต. คําสั่งคณะกรรมการ,
แผนพัฒนาการเกษตรประตําบล
- ตรวจสอบข้อมูลสนับสนุน MRCF
- ตรวจสอบการจัดการสมุดบันทึกการ
ให้บริการแก่เกษตรฯ (เล่มเขียว)
- สุ่มเกษตรกรทีไ่ ด้รับการฝึกอบรม
- ตรวจสอบระบบรายงาน
- ตรวจสอบเอกสาร
- ตรวจสอบแบบสรุป

3. ผลการจัดเก็บข้อมูลองค์กร
เกษตรกร
3. โครงการช่วยเหลือเกษตรกร - การรายงานความก้าวหน้าผล - ลงพื้นที่แปลงการปลูกพืชฤดูแล้ง
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี การดําเนินงาน
2557/58

คณะทํางาน

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

4. โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต
ปี 2558

- การจัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ย - ตรวจสอบเอกสาร
ชุมชน ศดปช.(ป้าย
- ติดตามในพื้นที่
คณะกรรมการ
- การขับเคลื่อนงานตาม
กิจกรรม(กระบวนการเรียนรู้
การคัดเลือกแปลงเรียนรู้ การ
คัดเลือกจุดเรียนรู้ แผนการ
จัดทําแปลงเรียนรู้และจุดสาธิต)
- การดําเนินการตามแผน

คณะทํางาน

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 นัดหมายงาน และเรื่องอื่นๆ
๖.๑ คุณภากร เข็มเงิน แจ้งเรื่องศูนย์ข้าวชุมชน ให้อําเภอประสานงานกับประธานและ
คณะกรรมการ ยังคนเดิมหรือไม่ แล้วแจ้งให้จังหวัดทราบด้วย
๖.๒ คุณไพรศาล อุดอิน แจ้งเรื่องข้อมูลพื้นที่การปลูกผัก ให้อําเภอตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง
แล้วยืนยันข้อมูลกับจังหวัด
๖.๓ อําเภอโพธิ์ประทับช้าง ไม่ได้รับงบประมาณ ๑ ตําบล ๑ ล้านบาท
๖.๔ คุณปวริศา นาคเพ็ง แจ้งเรื่องอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ว่าครบวาระการดํารงตําแหน่ง
และจะมีการคัดเลือกและแต่งตั้งใหม่ มีหมูบ่ ้านไหน ตําบลไหน เปลี่ยนแปลงบุคคลหรือไม่ ซึ่งได้ดําเนินการจัดทํา
หนังสือเพื่อแจ้งอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.) และผู้นําหมู่บ้านทราบแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ตําบลรวบรวมข้อมูล
ส่งกลับคืนสํานักงานภายใน ๑๖ ก.พ. ๕๘ ด้วย
๖.๕ คุณปวริศา นาคเพ็ง แจ้งโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) ปี ๕๘
เป้าหมาย ๑๘ คน จังหวัดให้ส่งแผนกําหนดการ รายชื่อ กําหนดวันอบรม แจ้งให้จังหวัดทราบ จึงขอกําหนดวัน
อบรมครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๗ ก.พ. ๕๘ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๕๘ และขอบุคคลผู้เข้าร่วมอบรม คือตําบล
ทุ่งใหญ่,ไผ่รอบ,ดงเสือเหลือง,เนินสว่าง ตําบลละ ๓ คน ,ตําบลไผ่ท่าโพ วังจิก และโพธิ์ประทับช้าง ตําบลละ ๒ คน
๖.๖ จังหวัดขอให้อําเภอส่งรายชื่อแบบรับพันธุ์ถั่วเขียว และถั่วเหลือง ที่รับเรียบร้อยแล้ว
๖.๗ โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยลดต้นทุนการผลิต ทั้ง ๒ กิจกรรมที่ดําเนินการจัดอบรมครั้งที่ ๑
ไปแล้ว ให้สรุปผลการดําเนินงานส่งให้จังหวัดทราบด้วย
๖.๘ วันที่ ๒ – ๔ เมษายน ๒๕๕๘ ตําบลโพธิ์ประทับช้าง กําหนดจัดงานประจําปีเดือน ๕
ซึ่งจะมีการประกวดส้มโอ
๖.๙ ประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ในวันศุกร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

สุวรรณี จันทร์นาค ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสุวรรณี จันทร์นาค )
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

พยุงศักดิ์ สิทธิลภ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายพยุงศักดิ์ สิทธิลภ)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ รักษาการในตําแหน่ง
เกษตรอําเภอโพธิ์ประทับช้าง

