รายงานการประชุมเกษตรอาเภอ ครั้งที่ 11/2561
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
..........................................................
ผู้มาประชุม
1. นายอนันต์

ตั่นฉ้วน

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ประธาน

2.

นายสุชิน

ฉิมไทย

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

3.

นางสาวปิยะฉัตร

พฤษวัน

แทน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

4.

นายเกษม

อนุพันธ์

หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช

5.

นางสุรีรัตน์

มู้จันทร์

แทน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

6.

นางมะยม

เนียมสุวรรณ์

เกษตรอาเภอเมืองพิจิตร

7.
8.

นางอารีรัตน์
นายวีระยุทธ

ช่วงโพธิ์
สมป่าสัก

เกษตรอาเภอวังทรายพูน
เกษตรอาเภอโพธิ์ประทับช้าง

9.

นางอุรา

ตั่นฉ้วน

เกษตรอาเภอตะพานหิน

10. นายเอกรัฐ

นาถาทอง

เกษตรอาเภอบางมูลนาก

11. นายสุพจน์

บุศยาจารย์

เกษตรอาเภอโพทะเล

12. นางฉวีวรรณ

นันทารมย์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
รักษาการแทนเกษตรอาเภอสามง่าม

13. นางชีวัน

ศิริรัตน์

เกษตรอาเภอทับคล้อ

14. นางเหรียญทอง

ชัยสุวิรัตน์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
รักษาการแทนเกษตรอาเภอสากเหล็ก

15. นายถวิล

แก้วขาว

รักษาราชการแทนเกษตรอาเภอบึงนาราง

16. นายพรชัย

แก้วเพชร

เกษตรอาเภอดงเจริญ

17. นายเผด็จ

บุญทอง

เกษตรอาเภอวชิรบารมี

18

ทองสนิท

แทนผู้อานวยการศูนย์ขยายพันธ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก

วงเงิน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ เลขานุการ

นายไพฑูรย์

19. นางสาวนาทิพย์
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แสดงความยินดีกับ นายอนันต์ ตั่นฉ้วน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ย้ายไปดารง
ตาแหน่ง เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
1.2 แจ้งการเข้าร่วมโครงการตามสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ดาเนินการจัดทาบัญชีในการรับปัจจัยการ
ผลิต/และรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ทราบต่อไป

๒
1.3 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเพชรบุรี
ให้ปลูกไม้ยืน ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อส่งเสริมพืนที่สีเขียว ให้ดาเนินการปลูกไม้ดอกไม้ประดับสานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
1.4 แนวทางการติดตามงานส่งเสริมการเกษตรประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ใช้ ระบบ T&V เป็นการดาเนินการตามการส่งเสริมการเกษตร ตามระบบ และใช้ในการแก้ไข
ปัญหาและเร่งรัดการดาเนินงาน โดยให้รายงานผลการดาเนินงานผลการปฏิบัติงาน ทังในระบบรายงาน rbm
1.5 การจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดพิจิตร วันที่ 1 ธันวาคม 2561 รับเสือพระราชทาน
ที่ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
1.6 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 กาหนดการเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบแก่ประชาชน
ผู้ประสบภัยหนาว ณ พืนที่จังหวัดพิจิตร อาเภอวังทรายพูน และอาเภอทับคล้อ
1.7 วันที่ 5 ธันวาคม 2561 กาหนดการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลดุลยเดช บรมนาถบพิตร เวลา 06.30 น.ตักบาตรพระสงฆ์ เวลา 08.00น.
พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม การแต่งการชุดปกติข่าว และเวลา 11.00 น. ขอเชิญร่วมพิธี
วันดินโลก ปี 2561 ณ ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร ต.เนินมะกอก อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร การแต่งกายชุด
สุภาพโทนสีเหลือง
1.8 วันที่ 7 ธันวาคม 2561 วันต่อต้านคอรัปชั่น ขอเชิญร่วมปั่นจักรยาน ตามเส้นทางที่กาหนด
การแต่งกาย เสือสีขาว
1.9 วันที่ 20 ธันวาคม 2561 โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิม ประจาเดือน
ธันวาคม 2561 ณ วัดหนองปล้อง หมู่ที่ 1 ตาบลหนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
1.10 การรายงานควบคุมภายในให้จังหวัดพิจิตร โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้
รวบรวมจากกลุ่มพร้อมจัดส่งให้จังหวัดพิจิตร ต่อไป
1.12 แจ้งสรุปนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
- การจัดการฐานข้อมูล โดยใช้ระบบการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
- ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต้องมีการจัดการให้สินค้ามีตลาดรองรับ ตลาด
นาการผลิต โดยเชื่อมโยง กับ SF YSF เพื่อหาช่องทางการพัฒนาตลาดของสินค้าแปลงใหญ่ต่อไป
- ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต้องพัฒนาฐานเรียนรู้
เครือข่ายและขยายผลการพัฒนาเกษตรกร
- การดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล สร้างกรอบแนวคิด สร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกร
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครังที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 30ตุลาคม 2561
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ความก้าวหน้าโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทานา(กสผ.)
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้อนุมัติให้จังหวัดพิจิตรดาเนินการโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อ
สนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทานา โดยสานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ได้จัดสรรงบประมาณสาหรับ กิจกรรรมจัดเวที
ชุมชน รับสมัครเกษตรกร โดยผลการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ มีรายละเอียดดังนี

๓

มติที่ประชุม รับทราบและให้อาเภอประสานโดยตรงกับโครงการชลประทานในพืนที่ สาหรับการปล่อยนาในพืนที่ปลูก
ข้าวโพด พร้อมทังรายงานความก้าวหน้าในนายอาเภอทราบด้วย
3.2 สรุปการช่วยผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี 2561 ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร(กสก.)
สรุปการช่วยผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี 2561 ในพืนที่จังหวัดพิจิตร ดังนี
1) อาเภอตะพานหิน ประชุม ก.ช.ภ.อ. ดาเนินการให้ความช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อย
2) อาเภอวังทรายพูน ประชุม ก.ช.ภ.อ. ดาเนินการให้ความช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อย
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
4.1 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาเดือนพฤศจิกายน 2561
คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ
ประเภทรายจ่าย
ได้รับจัดสรร
เบิกจ่าย
คงเหลือ
บุคลากร

1,512,100.00 493,130.00 486,810.00

67.81 ต.ค.-ธ.ค.

รายจ่ายงบประจา

1,324,200.00 381,169.15

943,030.85

28.79

519,800.00 88,813.00 430,986.93
งบดาเนินงาน คง 62 4,307,605.00 570,408.00
3,533,468.00
อยู่ระหว่างดาเนินการเบิกจ่าย/อนุมัติ
203,729.00
หมายเหตุ เป้าหมาย พ.ย. 31.68

17.09

ค่าสาธารณูปโภค

17.97

งวด 1

๔
มติที่ประชุม. รับทราบ เร่งรัดให้เบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
4.2 การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
กาหนดต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ในช่วงระหว่างวันที่ 1-30 มกราคม 2562
กิจกรรม
เดือน
1. การจดทะเบียนและเพิกถอน
มกราคม – ธันวาคม
2. การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
1 -30 มกราคม ทุกปี
3. การเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ของวิสาหกิจชุมชน
มกราคม – ธันวาคม
4. การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
มกราคม – ธันวาคม
(กลุ่มใหม่หลังจากที่ได้รับอนุมัติทะเบียนภายใน 60 วัน)
5. การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนรายปี
กันยายน – ธันวาคม
6. การจัดทาแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนรายปี
กันยายน – ธันวาคม
7. สรุปผลการดาเนินงานประจาปี
พฤศจิกายน – ธันวาคม
8. การเสนอแผนพัฒนาฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนหน่วยงานภาคี
มกราคม – กุมภาพันธ์
9. การสนับสนุนแผนพัฒนาฯ
มกราคม – ธันวาคม
10. รายงานผลฯ
มี.ค., มิ.ย., ก.ย., ธ.ค. (ไตรมาส)
11. การพัฒนาสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
มกราคม – ธันวาคม
มติที่ประชุม รับทราบ และดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
4.3 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562 (กสผ.)
ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้อนุมัติให้สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรดาเนินงานโครงการส่งเสริม
การปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562 โดยพืนที่เป้าหมายจังหวัดพิจิตร 18,500 ไร่ สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ได้
จัดสรรงบประมาณสาหรับ กิจกรรรมจัดเวทีชุมชน รับสมัครเกษตรกร และจัดการเรียนรู้การผลิตพืชทดแทน ให้สานักงาน
เกษตรอาเภอแล้ว โดยผลการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ มีรายละเอียดดังนี

๕
มติที่ประชุม รับทราบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ได้ประสานไปยังกรมส่งเสริมการเกษตร จัดสรรเป้าหมายเพิ่ม อีก
จานวน 1,000 ไร่ ซึ่ง ขณะนีได้ดาเนินการจัดสรรให้ 2 อาเภอ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4.4 การดาเนินงานโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖2
4.4.1 ผลการขึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2562 ตัดยอดวันที่ 27
พฤศจิกายน 2561อาเภอที่มีผลการดาเนินงานเกิน 50 % มีจานวน 3 อาเภอ คือ อาเภอโพทะเล อาเภอ
ทับคล้อและอาเภอดงเจริญ อาเภอที่มีผลการดาเนินงานต่ากว่า 50 % มีจานวน 9 อาเภอ คือ อาเภอเมืองพิจิตร อาเภอ
วังทรายพูน อาเภอโพธิ์ประทับช้าง อาเภอตะพานหิน อาเภอบางมูลนาก อาเภอสามง่าม อาเภอสากเหล็ก
อาเภอบึงนาราง และอาเภอวชิรบารมี

มติที่ประชุม รับทราบและเร่งรัดการปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมการปลูกข้าวโพดเลียงสัตว์และอื่นในฤดูแล้ง ปี 2562
4.4.2 ผลการวาดแปลงเพาะปลูก ปี 2562 ตัดยอดวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561อาเภอที่มีผล
การวาดแปลงผ่านเป้าหมาย มีจานวน 7 อาเภอ คือ อาเภอเมืองพิจิตร อาเภอตะพานหิน อาเภอโพทะเล อาเภอทับคล้อ
อาเภอบึงนาราง อาเภอดงเจริญและอาเภอวชิรบารมี อาเภอที่มีผลการวาดแปลงไม่ผ่านเป้าหมาย มีจานวน 5 อาเภอ คือ
อาเภอวังทรายพูน อาเภอสามง่าม อาเภอโพธิ์ประทับช้าง อาเภอบางมูลนาก อาเภอสากเหล็ก

มติที่ประชุม รับทราบและขอให้อาเภอดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2561 ตามแผนที่กาหนดไว้
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4.5 ระบบส่งเสริมการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4.5.1 การติดตามงานส่งเสริมการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมส่งเสริม
การเกษตร โดยให้ทุกอาเภอ ดาเนินการจัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลการนาความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร(แบบ
กสก.) และบันทึกข้อมูลเกษตรกรในระบบ rbm ทันทีที่ดาเนินการเสร็จ
มติที่ประชุม รับทราบและให้ดาเนินการให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรกาหนด
กลุม่ อารักขาพืช
4.6 สถานการณ์และการบริหารจัดการศัตรูพืช
4.6.1 โรคใบด่างมันสาปะหลัง
จากการลงพืนที่สารวจโรคใบด่างมันสาปะหลัง ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร และสานักงานเกษตรอาเภอ ในพืนที่ 9 อาเภอ
ยกเว้นอาเภอวังทรายพูน อาเภอบางมูลนาก และอาเภอตะพานหิน จานวน 29 แปลง พืนที่ 383.75 ไร่ ไม่พบการระบาด
ของโรคใบด่างมันสาปะหลัง
4.6.2 ข่าวประชาสัมพันธ์เตือนการระบาดศัตรูพืช จานวน 2 ข่าว ได้แก่
หนอนศัตรูพืช Fall Amyworm (FAW) เป็นหนอนศัตรูพืชเศรษฐกิจกว่า 80 ชนิด เช่น พืช
ตระกูลข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย ข้าวและผัก สร้างความเสียหายในระยะหนอนกัดกินใบ สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วพบ
ระบาดในทวีปแอฟริกา และกาลังแพร่ระบาดไปประเทศเยเมนและอินเดีย ยังไม่พบในประเทศไทย
เพลียกระโดดสีนาตาล เนื่องจากในระยะนีมีการเก็บเกี่ยวข้าวประกอบกับมีฝนตกในบาง
พืนที่ ทาให้เกิดการอพยพของเพลียกระโดดสีนาตาล ซึ่งสังเกตได้จากการที่มีเพลียกระโดดสีนาตาลบินออกมาเล่นแสงไฟ
จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อเฝ้าระวังและเตือนก่อนเกิดการระบาดในพืนที่
มติที่ประชุม รับทราบ และให้เฝ้าเตือนการระบาด
4.7 การส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ปี 2562
4.7.1 แผนการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2562
เป้าหมายการผลิต 12 อาเภอ รวม 27,685.5 ตัน ดังนี
- ปุ๋ยคอก จานวน 400 ตัน
- ปุ๋ยพืชสด จานวน 10,291.5 ตัน
- ปุ๋ยหมัก จานวน 1,056 ตัน - ไถกลบตอซังข้าว ข้าวโพด อ้อย จานวน 15,685.5 ตัน
-นาหมักชีวภาพ จานวน 252.5 ตัน

มติที่ประชุม รับทราบ
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4.8 แผน – ผลการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติและจุลินทรีย์ (ข้อมูลวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561)
4.8.1 แผนความต้องการเดือนพฤศจิกายน 2561 มีอาเภอที่แจ้งความประสงค์ คือ
อาเภอทับคล้อและอาเภอวชิรบารมี ดังนี
- ไตรโคเดอร์มา จานวน 40 ขวด
- บิวเวอร์เรีย จานวน 30 ขวด
- เมตตาไรเซียม จานวน 20 ขวด
4.8.2 ผลการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติและเชือจุลินทรีย์ อาเภอที่รายงาน คือ อาเภอทับคล้อและ
อาเภอวชิรบารมี รวมพืนที่นาไปใช้ 847 ไร่ ดังนี
- ไตรโคเดอร์มา จานวน 196 กิโลกรัม นาไปใช้ในนาข้าว และพืชผัก
- บิวเวอร์เรีย จานวน 145.5 กิโลกรัม นาไปใช้ในนาข้าว และพืชผัก
- เมตตาไรเซียม จานวน 12.5 กิโลกรัม นาไปใช้ในนาข้าว และพืชผัก
มติที่ประชุม.รับทราบ
วาระที่ 5 วาระแจ้งจากสานักงานเกษตรอาเภอ/ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก
5.1 แจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตถั่วเขียว
หลักสูตรการผลิตอ้อย และหลักสูตรการผลิตข้าวโพดเลียงสัตว์ หลักสูตร ละ 30 ราย โดยเข้าฝึกอบรมที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช
ที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก
มติที่ประชุม รับทราบ สานักงานเกษตรอาเภอทับคล้อขอเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การผลิตถั่วเขียว จานวน 30 ราย
วาระที่ 6 เรื่องเพื่อพิจารณา

6.1 ความก้าวหน้าโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)
6.1.1 กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งตัดยอดข้อมูลผลการบันทึกศูนย์เครือข่าย โดยขอให้
อาเภอดาเนินการบันทึกข้อมูลศูนย์เครือข่ายของ ศพก.ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เพิ่มเติม (ยกเว้น ศจช.และศดปช.)
6.1.2 กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ดาเนินการรายงานการให้บริการของ ศพก.
ในระบบ learningpoint ให้รายงานทุกวันก่อนวันที่ 25 ของทุกเดือน
มติที่ประชุม พิจารณาดาเนินการให้ศูนย์เครือข่ายได้เป็นคณะกรรมการของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
และให้เจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบ ศพก.เข้าร่วมประชุมทุกครังเพื่อความต่อเนื่องในการดาเนินการ

6.2 การดาเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562
6.2.1 การรับสมัครกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ปี 2562
6.2.2 การจัดเก็บข้อมูลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
เพื่อจัดเก็บข้อมูลพืนฐานและผลการดาเนินงานของแปลงใหญ่ ปี 2559-2562 โดยให้บันทึกในระบบ
http://co-farm.doae.go.th\
มติที่ประชุม 1. การรับสมัครกลุ่มเกษตรกร ที่จะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ต่อไป
กาหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและความพร้อมของกลุ่ม ก่อนนาเข้าคณะกรรมการ CoO
2. การจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 อาเภอ
หารือ ให้จังหวัดดาเนินการจัดพิมพ์แบบจัดเก็บข้อมูลโดยใช้งบประมาณจากกิจกรรมพัฒนาด้านระบบฐานข้อมูลกลางสมาชิก
แปลงใหญ่ 50,000 บาท
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6.3 พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว ปี 2563 (ศูนย์ใหม่)
มติที่ประชุม ให้อาเภอดาเนินการสารวจความพร้อมในการดาเนินการศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว ปี 2562 โดยให้
จัดส่งให้จังหวัด ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2561
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 ข่าวประชาสัมพันธ์สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
7.1.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วม (โครงการส่งเสริมการผลิต
ข้าวอินทรีย์)
7.1.2 เตือนการระบาดเพลียกระโดดสีนาตาล
7.2 ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก
มติที่ประชุม.รับทราบและนาไปประชาสัมพันธ์ต่อไป
ปิดประชุม เวลา 12.00 น.
ลงชื่อ

สุชิน ฉิมไทย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสุชิน ฉิมไทย)
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ลงชื่อ

นาทิพย์ วงเงิน จัดรายงานการประชุม
(นางสาวนาทิพย์ วงเงิน)
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