รายงานการประชุมเกษตรอาเภอ
ประจาเดือนตุลาคม 2559
ครั้งที่ 10/ 2559
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

------------------------------ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

นายสมพร
นายอนันต์
นายสามารถ
นายสุชิน
นายนพพงษ์

เจียรประวัติ
ตั่นฉ้วน
เดชบุญ
ฉิมไทย
ใจกาวิล

เกษตรจังหวัดพิจิตร
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช

6. นางสุภาพร

ไตรรัตน์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ก้านจันทร์
จิอู๋
สิทธิลภ
ภักดี
นาถาทอง
ตั่นฉ้วน
บุศยาจารย์
ศิริรัตน์

แทนเกษตรอาเภอเมืองพิจิตร
เกษตรอาเภอวังทรายพูน
เกษตรอาเภอโพธิ์ประทับช้าง
เกษตรอาเภอตะพานหิน
เกษตรอาเภอบางมูลนาก
เกษตรอาเภอโพทะเล
เกษตรอาเภอสามง่าม
เกษตรอาเภอทับคล้อ

นางสุนิตย์
นายไพโรจน์
นายพยุงศักดิ์
นายสุรพงษ์
นายเอกรัฐ
นางอุรา
นายสุพจน์
นางชีวัน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
รักษาการในตาแหน่งเกษตรอาเภอสากเหล็ก
นายพรรณยงค์ จันทร์เพ็ง เกษตรอาเภอบึงนาราง
นางมะยม
เนียมสุวรรณ์ เกษตรอาเภอดงเจริญ
นายเผด็จ
บุญทอง
เกษตรอาเภอวชิรบารมี
นางสาวอารีนาถ กุณที
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ

15. นางเกษรา
16.
17.
18.
19.

ประธาน

อุดมพันธ์

เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี -/ผู้เข้าร่วมประชุม…

๒

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายธรรมนูญ
2. นางพรทิพา
3. นางขวัญกมล
4. นางสาวสุกัลยา
5. นางสาวเจนจิรา
6. นางเขมจิรา
7. นางสาวพรวิภา
8. นางสาวปรียานุช
9. นายนิวัต

แจ่มศรี
ด่านอรุณ
จันทร์มาทอง
นาคเพ็ง
ทาระนัด
หมอกมืด
รักษธรรม
คุ้งวารี
เพ็งพูล

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 สานักพระราชวังมีประกาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตเมื่อเวลา 15.52 น.
ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษา 89 พรรษา ทรงครองราชสมบัติได้ 70 ปี
1.2 การประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครังที่ 10/2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการ
กรมส่งเสริมการเกษตร ชัน 2 อาคาร 1 ผ่านระบบ VedeO Conference ในระบบอินทราเน็ต ทาง SSNET
กรมส่งเสริมการเกษตรในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. ขอเลื่อนการประชุมเป็นวันที่ 1
พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชัน 2 อาคาร 1
1.3 มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60 ชีแจงรายละเอียด
โดย นายธรรมนูญ แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร กรณีได้รับผลกระทบให้ดาเนินการช่วยเหลือ
เยียวยาเป็นเงิน มีหลักเกณฑ์ อัตราการช่วยเหลือดังนี
คุณสมบัติของเกษตรกร
1) เป็นเกษตรกรที่อยู่ในพืนที่ตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน(อุทกภัย) ตังแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 จนกว่าจะสินสุดฤดูฝนของภาคใต้(ประมาณเดือนกุมภาพันธ์
2560)
2) เป็นเกษตรกรที่ขึนทะเบียนและประกอบกิจกรรมการเกษตรในช่วงที่ผ่านมาตามที่แจ้งขึน
ทะเบียนกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเกิดภัยเท่านัน หากเกษตรกรรายใดได้รับผลกระทบ
มากกว่า 1 ด้าน ให้ได้รับการช่วยเหลือเพียง 1 ด้าน โดยให้เกษตรกรเป็นผู้ระบุว่าจะขอรับการช่วยเหลือด้านใด
ทังนี กรณีเกษตรกรไม่ได้ขึนทะเบียนก่อนเกิดภัยพิบัติให้หน่วยงานจัดทาบัญชีไว้เพื่อรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาต่อไป
-/3) เป็นเกษตรกร…
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3) เป็นเกษตรกรที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
อัตราการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60
กรณีได้รับผลกระทบช่วยเหลือเยียวยาด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ อัตราครัวเรือนละ
3,000 บาท ทังนี เกษตรกรที่ได้รับช่วยเหลือเยียวยาให้เป็นตามทะเบียนของหน่วยงานที่กากับดูแลเกษตรกร
แต่ละด้าน
กรอบวงเงินการช่วยเหลือเยียวยา
ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2559 จังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) ตังแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 แล้ว จานวน 5,427 หมู่บ้าน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์คิดกรอบวงเงินโดยคานวณเฉลี่ยหมู่บ้านละ 120 ครัวเรือน เกษตร รวม 651,240 ครัวเรือน
ครัวเรือนละ 3,000 บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ทังนี ยังไม่รวมกรอบวงเงินที่จะช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร
ผู้ได้รับผลกระทบในระยะต่อไปจนสินสุดฤดูฝน
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560
ขันตอนการดาเนินงาน ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบระดับหมู่บ้าน
ตาบล อาเภอ คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด กรมส่งเสริมการเกษตร สานักงบประมาณ และ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เป็นผู้ดาเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือ) และขันตอนการดาเนินงานที่
เกี่ยวข้องต้องเสนอให้กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2559
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขานุการเสนอรายงานการประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือนกันยายน 2559 ครังที่ 9/2559
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ให้
ที่ประชุมรับรอง
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
3.1 การขึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
- ผลการขึนทะเบียนเกษตรกร จังหวัดพิจิตร จานวนครัวเรือนเกษตรกร ทังหมด
70,281 ครัวเรือน ดาเนินการรับขึน/ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจานวน 59,011 ครัวเรือน คิดเป็นร้อย
ละ 83.96 จานวน 127,593 แปลง เนือที่เพาะปลูก 1,715,863.70 ไร่(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2559)
ประกอบด้วย
1) เมืองพิจิตร
เป้าหมาย 11,666 ครัวเรือน บันทึกข้อมูล 9,010 ครัวเรือน
2) วังทรายพูน
เป้าหมาย 3,598 ครัวเรือน บันทึกข้อมูล 2,944 ครัวเรือน
3) โพธิ์ประทับช้าง เป้าหมาย 7,412 ครัวเรือน บันทึกข้อมูล 5,151 ครัวเรือน
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4) ตะพานหิน
5) บางมูลนาก
6) โพทะเล
7) สามง่าม
8) ทับคล้อ
9) สากเหล็ก
10) บึงนาราง
11) ดงเจริญ
12) วชิรบารมี

เป้าหมาย
เป้าหมาย
เป้าหมาย
เป้าหมาย
เป้าหมาย
เป้าหมาย
เป้าหมาย
เป้าหมาย
เป้าหมาย

7,635
5,557
9,563
5,953
4,430
2,354
4,485
2,913
4,715

ครัวเรือน บันทึกข้อมูล
ครัวเรือน บันทึกข้อมูล
ครัวเรือน บันทึกข้อมูล
ครัวเรือน บันทึกข้อมูล
ครัวเรือน บันทึกข้อมูล
ครัวเรือน บันทึกข้อมูล
ครัวเรือน บันทึกข้อมูล
ครัวเรือน บันทึกข้อมูล
ครัวเรือน บันทึกข้อมูล

6,356 ครัวเรือน
4,265 ครัวเรือน
8,258 ครัวเรือน
5,750 ครัวเรือน
4,109 ครัวเรือน
1,966 ครัวเรือน
3,941 ครัวเรือน
2,715 ครัวเรือน
4,546 ครัวเรือน

มติที่ประชุม
1. การขึนทะเบียนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณี เอกสารสิทธิ์เป็นชื่อของ พ่อ แม่ ซึ่งมี
ลูกอยู่คนละทะเบียนบ้าน ขอให้อาเภอยึดตามคู่มือการขึนทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ซึ่งระบุไว้ว่า “เจ้าของ
เอกสารสิทธิ์จึงจะสามารถขึนทะเบียนเกษตรกรได้”
2. กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้ห ารือกับส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรณี
แนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้เช่าช่วงที่ดินและสิทธิการเข้าทาประโยชน์ในพืนที่ สปก. ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การเกษตรที่ กษ 1007/ว 1025 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2559 สรุปได้ดังนี
2.1 เกษตรกรที่เข้าทาประโยชน์ในพืนที่ ส.ป.ก ที่ไม่ใช่เอกสารสิทธิ์ของตนเอง แต่มี
การทาการเกษตรจริงให้สามารถขึนทะเบียนได้ โดยเลือกบันทึกข้อมูลเป็น “ไม่มีเอกสารสิทธิ์”
2.2 เกษตรกรที่ยังไม่ได้รับโอนหรือตกทอดทางมรดกและทาการเกษตรในพืนที่ ส.ป.ก.
สามารถขึนทะเบียนได้ โดยเลือกบันทึกข้อมูลเป็น “ไม่มีเอกสารสิทธิ์” อนึ่ง หากเกษตรกรได้รับการโอนสิทธิ์ให้
เข้าทาประโยชน์อย่างถูกต้องแล้ว สามาถแก้ไขข้อมูลจากไม่มีเอกสารสิทธิ์ ให้เป็น ส.ป.ก. ได้ แต่ในการขอรับ
ความช่วยเหลือต่างๆ จากรัฐบาลจะขึนอยู่กับเงื่อนไขในโครงการนันๆ

-/ระเบียบวาระที่ 4...
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
4.1.1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด พิ จิ ต ร ได้ รั บ จั ด สรรเงิ น งบประมาณงบด าเนิ น งาน
ทังหมด 19,379,165 บาท ดาเนินการเบิกจ่ายไปแล้วทังหมด 19,315,783 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.67
คงเหลือเงินงบประมาณ 63,382 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.32 ซึ่งไม่สามารถที่จะดาเนินการเบิกจ่ายได้ ดังนี
1) งบประมาณเบิกแทนกรมการข้าว จานวนเงิน 19,835 บาท
2) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร จานวนเงิน 1,674 บาท
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3) เงินเดือนพนักงานราชการ จานวนเงิน 40,547 บาท
4) กิจกรรมอื่นที่ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว แต่มีเงินคงเหลือ
จานวนเงิน 1,326 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2559)
งบกลาง กรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น การก่อสร้างห้องนา งบประมาณ 97,000
บาท ของสานักงานเกษตรอาเภอตะพานหิน ได้ดาเนินการกันเงินไว้เหลือมปี กับกรมส่งเสริมการเกษตรเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะต้องดาเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2559
4.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
4.2.1 การดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ปี 2559
1) ผลการดาเนินงาน รวมจานวน 7 แปลง 7 อาเภอ ชนิดพืชข้าว 6 แปลง 6
อาเภอ พืนที่จานวน 10,712 ไร่ เกษตรกร 417 ราย ชนิดพืชมะม่วง 1 แปลง 1 อาเภอ พืนที่ 2,526 ไร่
เกษตรกร 57 ราย
2) ประเด็นการสรุปผลการดาเนินงานแต่ละแปลงของอาเภอ
ลดต้นทุนการผลิตได้เป็นจานวนเงินเท่าไร(บาท/ไร่) (เฉลี่ยภาพรวม
ทังแปลง ทุกราย)
เพิ่มผลผลิตข้าวได้จานวนกิโลกรัมต่อไร่เท่าไร พร้อมอธิบายเหตุผล
พัฒนาคุณภาพข้าวอย่างไรบ้าง เกิดผลสาเร็จอย่างไร
การตลาดและการเชื่อมโยงการตลาด เกษตรกรนาผลผลิตไปขายที่
ไหน ให้ระบุชื่อสถานที่ที่เกษตรกร นาไปขาย ราคาตันละเท่าไร ทีเ่ ปอร์เซ็นต์ความชืนเท่าไร
การบริหารจัดการกลุ่ม รายชื่อคณะกรรมการกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย
(แนบเอกสารรายชื่อ)
การจัดทาแผนที่รายแปลง/แผนที่รอบแปลง/จุดกึ่งกลางแปลง มี 3
อาเภอ คือ อาเภอสามง่าม บางมูลนาก และวชิรบารมี ยังไม่ได้ดาเนินการจัดทา
การบันทึกข้อมูลพืนฐานแปลงใหญ่(17 แผ่น) ลงในระบบโปรแกรม
3) เป้าหมายการดาเนินงานปี 2560 เพิ่มเติมพืนที่ใหม่ จานวน 3 แปลง
อาเภอโพธิ์ประทับช้าง ชนิดพืช ส้มโอ พืนที่ 1,250 ไร่ เกษตรกร
56 ราย
อาเภอทับคล้อ ชนิดพืช ข้าว พืนที่ 1,200 ไร่ เกษตรกร 60 ราย
อาเภอวังทรายพูน ชนิดพืช ข้าว พืนที่ 1,000 ไร่ เกษตรกร 50
ราย
ทังนี ได้เสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร จังหวัด
พิจิตร เรียบร้อยแล้ว
-/4)
แผนการ…
4) แผนการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน ซึ่งจะดาเนินการติดตามพร้อมกับ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ทัง 12 ศูนย์ ดังนี
วันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. อาเภอเมืองพิจิตร
วันที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. อาเภอโพทะเล
วันที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. อาเภอสากเหล็ก
วันที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. อาเภอวชิรบารมี
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-

วันที่ 12 ตุลาคม 2559
วันที่ 13 ตุลาคม 2559
วันที่ 14 ตุลาคม 2559
วันที่ 20 ตุลาคม 2559

เวลา 09.00 น.
เวลา 09.00 น.
เวลา 09.00 น.
เวลา 09.00 น.

อาเภอสามง่าม
อาเภอตะพานหิน
อาเภอบางมูลนาก
อาเภอโพธิ์ประทับ

-

วันที่ 21 ตุลาคม 2559
วันที่ 24 ตุลาคม 2559
วันที่ 25 ตุลาคม 2559
วันที่ 26 ตุลาคม 2559

เวลา 09.00 น.
เวลา 09.00 น.
เวลา 09.00 น.
เวลา 09.00 น.

อาเภอวังทรายพูน
อาเภอทับคล้อ
อาเภอบึงนาราง
อาเภอดงเจริญ

ช้าง

ข้อสังเกตของประธาน
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัดพิจิตร ทัง
12 ศูนย์ ตังอยู่ในเขตพืนที่ (Zoning) S1 และ S2 ทังหมด แต่เพราะเหตุใดผลผลิตโดยเฉลี่ยต่อไร่ของแต่ละ
ศูนย์จึงมีความแตกต่างกันมาก และต้นทุนการผลิตที่ลดลงนัน ลดลงในเรื่องใดบ้างควรมีการระบุให้ชัดเจน โดยใช้
ข้อมูลเป็นเครื่องมืออธิบาย นอกจากนีควรมีการกาหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับพืนที่ จึงขอให้อาเภอ
เตรียมข้อมูลพืนฐานเพื่อวิเคราะห์ MRCF แล้วนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานการส่งเสริม
การเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
5) โครงการสนับสนุนสินเชื่อ ในการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ ของอาเภอสามง่ามและอาเภอโพทะเล ได้นาเสนอผ่านที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรจังหวัด
พิจิตร เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนีอยู่ระหว่างส่งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพิจิตร
ดาเนินการต่อไป
4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
4.3.1 การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) ปี 2559
จังหวัดพิจิตร ได้มีการประกาศการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ
(อุทกภัย) ครังแรก เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ในพืนที่อาเภอ โพธิ์ประทับช้าง ซึ่งจะต้องดาเนินการ
ช่วยเหลือเกษตรกรให้เสร็จสิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 ภายใน 90 วัน (ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2559) จึงขอความร่วมมือ
ทุกอาเภอที่กาลังประสบการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) ปี 2559 เร่งรัดการดาเนินงานใน
แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กาหนด ซึ่งต้องดาเนินการดังนี
1) ดาเนินการจัดทา คชภ.1 (อาเภอบางมูลนาก ยังไม่ได้รายงานให้จังหวัด
ทราบ)
2) การตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการขอรับการช่วยเหลือของ
เกษตรกรที่ประสบการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียด จึง
ควรชีแจงให้เกษตรกรเตรียมข้อมูลภาพถ่ายระหว่างการเกิดภัย และภายหลังการเกิดภัย เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาให้การช่วยเหลือ ทังนีเกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือ 2 กรณี ได้แก่
-/การให้…
- การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยการช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) ตามระเบียบของทางราชการที่กาหนด
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- โครงการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร ที่ธนาคารเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ
3) สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จะดาเนินการจัดประชุม ค.ช.ภ.จ. ครังแรก
เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป
4) เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้กับเกษตรกรผู้ประสบการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) ขอให้เกษตรอาเภอและเจ้าหน้าที่ออกตรวจเยี่ยมเยี่ยนเกษตรกรในพืนที่ที่
รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
4.3.2 การประกวดกิจกรรมและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ปี 2559 ระดับเขต
สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ได้รับรางวัลชนะเลิศ และต้องเตรียมการประกวดระดับประเทศ 2 กิจกรรม ได้แก่
1) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวพันธุ์อื่นๆ ตาบลทับหมัน อาเภอตะพานหิน
จังหวัดพิจิตร
2) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังตะคลอง ตาบลห้วยพุก อาเภอดงเจริญ
จังหวัดพิจิตร
ทังนี กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกร จะประสานกับสานักงานเกษตร
อาเภอเตรียมความพร้อมในการประกวดในระดับประเทศอีกครังหนึ่ง
4.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
4.4.1 โครงการตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประจาปี
งบประมาณ 2560 สานักงานกษตรจังหวัดพิจิตร ได้รับสนับสนุนการดาเนินงานโครงการจานวน 4 โครงการ
ได้แก่
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว(อื่นๆ)
3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย
4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง
- ประกอบด้วยกิจกรรม การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ในพืนที่ 20 ไร่ ลักษณะ
ในรูปแบบเป็นจุดถ่ายทอดการเรียนรู้ จานวน 1 แปลง การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป้าหมายเกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการจานวน 20 ราย ซึง่ ดาเนินกิจกรรมลักษณะแบบเดียวกันทัง 4 โครงการ
- สานักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ซึง่ เป็นผู้แทนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง กลุ่มที่ 2 (จังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี และกาแพงเพชร) มีกาหนดดาเนินการจัดประชุมกับ
จังหวัดที่เกี่ยวข้องอีกครังหนึ่งก่อนดาเนินโครงการ
4.4.2 โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรังปี 2560
1) สรุปผลการรับสมัครเข้าร่วมโครงการในระบบโปรแกรม การบันทึกข้อมูล
จานวน 7,174 ราย จานวน 7,592 แปลง พืนที่ 34,418.75 ไร่
2) ให้อาเภอกาหนดแนวทางในการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ
เพิ่มเติมด้วย เนื่องจากมีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการเกิดเป้าหมายที่จังหวัดพิจิตรได้รับจัดสรร คือ 4,480
ราย พืนที่
-/22,400 ไร่…

๘
22,400 ไร่ หากเกิดกรณี กรมส่งเสริมการเกษตรไม่สามารถรับเกษตรณเข้าร่วมโครงการได้ทังหมด ซึ่งต้องมี
วิธีการคัดเลือกเกษตรกรต่อไป ซึ่งขณะนี จังหวัดพิจิตร ได้จัดส่งผลการรับสมัครให้กรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว
จานวน 7,174 ราย จานวน 7,592 แปลง พืนที่ 34,418.75 ไร่
3) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สรุปผลและรวบรวมส่งกรมส่งเสริม
การเกษตรตามผลการบันทึกในระบบโปรแกรม ขอให้ทุกอาเภอตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันข้อมูลอีกครัง
หนึ่งภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2559
4.5 กลุ่มอารักขาพืช
4.5.1 การป้องกันและกาจัดศัตรูพืช ประเด็น
1) สถานการณ์การระบาดศัตรูพืช กลุ่มอารักขาพืชได้ดาเนินการติดตาม
สถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช 3 อาเภอได้แก่
- อาเภอวชิรบารมี ซึ่งได้รับการรายงานการระบาดของเพลียกระโดดสี
นาตาล เกษตรกร จานวน 6 ราย พืนที่เสียหาย 61 ไร่ ผลการตรวจสอบพบว่า เกิดความเสียหายจากเพลีย
กระโดดสีนาตาลในแปลงข้าวขาวดอกมะลิ 105 จานวน 2 ราย เสียหายเป็นหย่อมๆ
- อาเภอสามง่าม ซึ่งได้รับการรายงานการระบาดของโรคไหม้ เกษตรกร
จานวน 13 ราย พืนที่เสียหาย 178 ไร่ ผลการตรวจสอบพบว่า เกิดความเสียหายจากโรคไหม้ พันธุ์ข้าว กข.41
ในระยะตังท้องถึงออกรวง พบอาการโรคไหม้ปานกลาง สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ แต่ผลผลิตลดลง
- อาเภอบางมูลนาก ซึ่งได้รับการรายงานว่ามีการระบาดของเพลียกระโดด
สีนาตาล เกษตรกร จานวน 60 ราย พืนที่ 683 ราย ผลการตรวจสอบพบว่า เกิดความเสียหายจากเพลีย
กระโดด สีนาตาล ในระยะออกรวง พันธุ์ข้าวชัยนาท 1 และในแปลงข้าวขาวดอก มะลิ 105 เป็นหย่อมๆ ไม่
พบเพลียกระโดด สีนาตาล แต่พบว่ามีการวางไข่ของเพลียกระโดดสีนาตาลที่บริเวณเส้นกลางใบ เนื่องจากมีนา
ท่วมขัง ยังต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
2) การรายงานพืนที่ระบาดโดยใช้เครื่องมือที่ใช้สาหรับการป้องกันและกาจัด
โรคและแมลงศัตรูพืช ได้แก่ แปลงพยากรณ์การระบาดศัตรูพืช ทังนี ขอให้ทุกตาบลจัดทาแปลงพยากรณ์ อย่าง
น้อย ตาบลละ 1 แปลง เพื่อให้การรายงานของอาเภอมีความแม่นยามากขึน ในการรายงานผลในระบบโปรแกรม
ซึ่งการรายงานการระบาดศัตรูพืช ได้จัดทาสรุปของการรายงานแต่ละอาเภอเป็นรายสัปดาห์ของทุกเดือน
ตรวจสอบและดาเนินการตามกาหนดและเป็นประจาทุกสัปดาห์ด้วย
3) การสุ่มตรวจนับแมลงและโรค ขอให้ดาเนินการสุ่มตรวจนับให้ตรงกับ
ความ เป็นจริง เพื่อจะได้วิเคราะห์สถานการณ์ได้ถูกต้อง
4) แผนและผลการใช้สารชีวภัณฑ์ อาเภอที่มีความต้องการได้แก่ อาเภอบึง
นาราง และอาเภอสากเหล็ก รวม 2 อาเภอ ขอให้อาเภอรวบรวมแผนเข้าจังหวัดแต่ละเดือนล่วงหน้าก่อน 1
เดือน พร้อมรายงานผลดาเนินงานที่ผ่านมาทราบด้วย
ข้อสังเกตุของประธาน
- เกษตรกรยังวินิฉัยการเกิดโรคและแมลงไม่ถูกต้อง
- ควรมีการสอนให้อาสาสมัครเกษตรวินิจฉัยโรคและแมลงให้ถูกต้อง เพื่อ
เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพืนที่อีกทางหนึ่ง
- ให้กลุ่ม/ฝ่าย สรุปผลการรายงานของสานักงานเกษตรอาเภอ แนบวาระ
ประชุมเกษตรอาเภอทุกเดือน
มติที่ประชุม รับทราบ
-/ระเบียบวาระที่ 5…

๙
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
5.1.1 การดาเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2560 ในวันที่ 22 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุม
สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร มีข้อสรุปดังนี
1) ระบบงานการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร(ศพก.) ให้มีการสร้างการยอมรับเกษตรกรทีป่ ระสบความสาเร็จในประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยให้
เกียรติ ยกย่องเชิดชูในโอกาสที่เหมาะสม มีการปรับปรุงและพัฒนาองค์ประกอบหลักของ ศพก. เพื่อให้สามารถ
ดาเนินงานแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของเกษตรกรในพืนที่ประกอบด้วย (1) การค้นหาและสร้างเกษตรกร
ต้นแบบ (2) การสร้างฐานการเรียนรู้ (3) การจัดทาแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ (4) การจัดทาหลักสูตรการเรียนรู้
2) สร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) ด้วยการจัดตังเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร เพื่อใช้ติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่และ
เกษตรกรเช่น Application Line หรือช่องทางอื่น ให้มีการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของ ศพก. ให้มีการ
จัดการประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับอาเภออย่างน้อย เดือนละ 1 ครัง ให้มีการจัดการประชุม
คณะกรรมการ ศพก. ระดับจังหวัดอย่างน้อย ปีละ 2 ครัง และให้มีการจัดตังกองทุน สวัสดิการ ศพก.ในการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
3) พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร(ศพก.) จังหวัดพิจิตร ปี 2559 ดังนี
3.1) นางโชติกา พึงไชยวรา อาเภอโพทะเล
ประธาน
3.2) นายสายันต์ บุญยิ่ง
อาเภอสากเหล็ก
รองประธาน
3.3) นายชิต ปานพลอย อาเภอบางมูลนาก
รองประธาน
3.4) นายสมศักดิ์ พรมเดช อาเภอวชิรบารมี
ประชาสัมพันธ์
3.5) นายพาที สีสี
อาเภอทับคล้อ
กรรมการ
3.6) นางสายฝน เพชรรัตน์ อาเภอเมืองพิจิตร
กรรมการ
3.7) นายสุทธี น้อมระวี
อาเภอวังทรายพูน
กรรมการ
3.8) นายอุดม ระดาสิทธิ์ อาเภอโพธิ์ประทับช้าง กรรมการ
3.9) นางอุดมพร สายทองสุข อาเภอตะพานหิน
กรรมการ
3.10) นายสาเนียง เล็กชม อาเภอสามง่าม
กรรมการ
3.11) นายพงษ์เดช ศรีนาราง อาเภอบึงนาราง
กรรมการ
3.12) นางนรารัตน์ อั่วหงวน อาเภอดงเจริญ
กรรมการ
3.13) นายมงคล อินทร์ตา อาเภอดงเจริญ(YSF) กรรมการ
3.14) นายลัทพล จันทร์ดี อาเภอบางมูลนาก(YSF) เลขานุการฯ
มติที่ประชุม เห็นชอบ

๑๐
-/ระเบียบวาระที่ 6…
ระเบียบวาระที่ 6 วิสาหกิจชุมชน
6.1 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
- การดาเนินงานวิสาหกิจชุมชน ตามกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรได้รับมอบหมาย
ให้เข้าร่วมการประชุมการดาเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2559 ให้ดาเนินการ
ประเมินผลวิสาหกิจชุมชนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และการจัดทาแผนพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน ให้นาไปบูรณาการร่วมกับแผนชุมชน ทุกระดับ ซึ่งจังหวัดพิจิตรจะแจ้งให้อาเภอทราบอย่างเป็นทางการอีก
ครังหนึ่ง
- ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สรุปผลการดาเนินงาน
ตลาดเกษตรกรเป็นรายเดือนเข้าที่ประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือนทุกเดือน เป็นผลการดาเนินงานวิสาหกิจ
ชุมชนด้วย
ระเบียบวาระที่ 7 รายงานผลการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรประจาเดือนกันยายน 2559
ประเด็นติดตาม
1) การปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร

ผลการติดตาม
- เป้าหมาย จานวนครัวเรือนเกษตรกร ทังหมด 70,281 ครัวเรือน ผลการรับขึน/
ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจานวน 57,105 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 81.25

2) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร(ศพก.)

- การรายงานผลการดาเนินงานในระบบโปรแกรม
www.elearningopoint.doae.go.th ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจาเดือน
กันยายน 2559 อาเภอได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อย ครบถ้วน ทัง 12 ศูนย์
- จัดทาแผนพัฒนาระดับอาเภอและตาบลของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) โดยการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ 12 ศูนย์
สรุปผลการจัดทาแผน เสร็จเรียบร้อยครบถ้วนทัง 12 ศูนย์

3) Smart Office

- การให้บริการเกษตรกร ตามพรบ.อานวยความสะดวกพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ ดาเนินการร่วมกับการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ดาเนินการทัง 12 อาเภอ

- ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้สานักงานเกษตรอาเภอนาเสนอผลการดาเนินงานเด่นในรอบเดือนที่
ผ่านมาในที่ประชุมเกษตรอาเภอให้ที่ประชุมรับทราบด้วย ในการประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือนพฤศจิกายน 2559

๑๑
-/ระเบียบวาระที่ 8...

ระเบียบวาระที่ 8 แผนการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรประจาเดือนตุลาคม 2559
วันที่
เวลา
สถานที่
เรื่อง/ประเด็น
3 09.00 น.
อาเภอดงเจริญ
ติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) ปี 2559
4 09.00 น.
อาเภอทับคล้อ
ติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) ปี 2559
5 09.00 น.
ณ ศพก. หมู่ที่ 8
การดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบ
ต.ดงป่าคา อ.เมืองพิจิตร แปลงใหญ่/ศพก./ศจช/ศดปช./วิสาหกิจ
ชุมชน
6 09.00 น.
ณ ศพก. หมู่ที่ 5
การดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบ
ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล แปลงใหญ่/ศพก./ศจช/ศดปช./วิสาหกิจ
ชุมชน
7 09.00-10.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการ
มอบถุงยังชีพของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
อาเภอเมืองพิจิตร
ในพระราชารูปภัมภ์
11.00-12.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการ
มอบถุงยังชีพของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
อาเภอวังทรายพูน
ในพระราชารูปภัมภ์
14.00-16.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการ
มอบถุงยังชีพของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
อาเภอโพธิ์ประทับช้าง ในพระราชารูปภัมภ์
8 09.00-10.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการ
มอบถุงยังชีพของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
อาเภอทับคล้อ
ในพระราชารูปภัมภ์
11.00-12.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการ
มอบถุงยังชีพของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
อาเภอบางมูลนาก
ในพระราชารูปภัมภ์
14.00-16.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการ
มอบถุงยังชีพของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
อาเภอโพทะเล
ในพระราชารูปภัมภ์
9 09.00-10.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการ
มอบถุงยังชีพของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
อาเภอสามง่าม
ในพระราชารูปภัมภ์
11.00-12.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการ
มอบถุงยังชีพของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
อาเภอวชิรบารมี
ในพระราชารูปภัมภ์
14.00-16.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการ
มอบถุงยังชีพของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
อาเภอสากเหล็ก
ในพระราชารูปภัมภ์
10 14.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงาน การดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบ
เกษตรอาเภอเมืองพิจิตร แปลงใหญ่/ศพก./ศจช/ศดปช./วิสาหกิจ
ชุมชน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร
คณะทางานฯ
คณะทางานฯ
กลุ่มอารักขาพืช
กลุ่มอารักขาพืช
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร
กลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ
กลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ
กลุ่มอารักขาพืช
กลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ

๑๒
11 09.00 น.

ณ ห้องประชุมที่ว่าการ
อาเภอวชิรบารมี

วันที่
เวลา
12 09.00 น.

สถานที่
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตาบลรังนก หมู่
ที่ 9 ต.รังนก อ.สามง่าม
ณ ห้องประชุมสานักงาน
เกษตรอาเภอตะพานหิน

13 09.00 น.
14 09.00 น.
17 09.00 น.
18 09.00 น.
19 09.00 น.
20 09.00 น.
21 09.00 น.
25 09.00 น.
26 09.00 น.
27 09.00 น.
28 09.00 น.
31 09.00 น.

การดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบ
แปลงใหญ่/ศพก./ศจช/ศดปช./วิสาหกิจ
ชุมชน

เรื่อง/ประเด็น
การดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบ
แปลงใหญ่/ศพก./ศจช/ศดปช./วิสาหกิจ
ชุมชน
การดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบ
แปลงใหญ่/ศพก./ศจช/ศดปช./วิสาหกิจ
ชุมชน
ณ ห้องประชุมสานักงาน การดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบ
เกษตรอาเภอบางมูลนาก แปลงใหญ่/ศพก./ศจช/ศดปช./วิสาหกิจ
ชุมชน
อาเภอโพธิ์ประทับช้าง ติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) ปี 2559
อาเภอตะพานหิน
ติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) ปี 2559
อาเภอบางมูลนาก
ติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) ปี 2559
อาเภอโพทะเล
ติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) ปี 2559
อาเภอบึงนาราง
ติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) ปี 2559
อาเภอสามง่าม
ติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) ปี 2559
ณ ศพก. หมู่ที่ 1
การดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบ
ต.วังงิงใต้ อ.ดงเจริญ
แปลงใหญ่/ศพก./ศจช/ศดปช./วิสาหกิจ
ชุมชน
ณ ศพก. หมู่ที่ 1
การดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบ
ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก แปลงใหญ่/ศพก./ศจช/ศดปช./วิสาหกิจ
ชุมชน
อาเภอสากเหล็ก
ติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) ปี 2559
อาเภอวังทรายพูน
ติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) ปี 2559

คณะทางานฯ

ผู้รับผิดชอบ
คณะทางานฯ
คณะทางานฯ
คณะทางานฯ
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร
คณะทางานฯ
คณะทางานฯ
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร

๑๓

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ
9.1 การประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือนตุลาคม 2559 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสานักงานเกษตรอาเภอทับคล้อ อาเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
9.2 การปรับระเบียบวาระการประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือนตุลาคม 2559 ในวันที่ 31
ตุลาคม 2559 และรายงานการประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือนกันยายน 2559 ดังนี
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครังที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครังที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องวิสาหกิจชุมชน
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องการรายงานผลการดาเนินงาน
ระเบียบวาระที่ 8 แผนการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตร
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ
9.3 สรุปการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่าน VedeO Conference ในระบบ
อินทราเน็ต ผ่าน SSNET ของกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง
ประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี
การเบิกจ่ายงบประมาณ
การดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ (สินเชื่อ) และที่ดาเนินการ
ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ศูน ย์เรีย นรู้ การเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิ ตสินค้าเกษตร(ศพก.) ในการสร้างศาลา
เรียนรู้ และการจัดการเครือข่าย
การปรับเปลี่ยนพืนที่ไปสู่การปลูกพืชที่หลากหลาย
- การจัดตังบริษัทประชารัฐ
- การรายงานผลการปลูกพืชฤดูแล้ง และการวางแผนการปลูกพืชให้สอดคล้องกับนา
ต้นทุน
การรายงานศัตรูพืชที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว มัน และมะพร้าว
9.4 เกษตรอาเภอโพทะเล เสนอให้การบริห ารงานบุคคล ของจังหวัดพิจิตร ให้บริหาร
จั ดการให้ เ จ้ าหน้ า ที่มีช่ องว่ างของช่ว งอายุให้ ล ดลง เพื่ อให้ เกิ ดความคล่ อ งตัว ในการขับเคลื่ อนงานส่ งเสริ ม
การเกษตร
9.6 แนวทางการดาเนินงานของเกษตรจังหวัดพิจิตร โดย นายสมพร เจียรประวัติ
1) การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มที่สองและจังหวัดพิจิตร

๑๔
2) เจ้ า หน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม การเกษตรทุ ก คนจั ด ท าข้ อ มู ล ให้ ทุ ก ต้ อ งและเป็ น ปั จ จุ บั น
โดยเฉพาะในงานที่ตนเองรับผิดชอบ ต้องสามารถให้คาตอบได้ทุกเวลา และทุกสถานการณ์
3) ระบบรายงานทุกรายงาน ขอให้กลุ่ มยุทธศาสตร์ดาเนินการสรุปของทุกงานทุก
กลุ่ม/ฝ่าย ทังจังหวัด ส่งให้อาเภอได้รับทราบถึงช่วงเวลาสาหรับการรายงาน
-/4) ให้เจ้าหน้าที.่ ..
4) ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ความสาคัญในเรื่องของการประกวดทุกประเภท เพื่อแสดง
ถึงผลสัมฤทธิ์ของการทางานส่งเสริมการเกษตร
5) ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ทุ ก ท่ า นบู ร ณาการงานร่ ว มกั บ ทุ ก ภาคส่ ว นโดยเฉพาะกั บ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการขอสนับสนุนของบประมาณในการทางานส่งเสริมการเกษตร หากอาเภอใดได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานร่วมกับท้องถิ่นถือว่าประสบความสาเร็จในการส่งเสริมการเกษตร
6) ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงาน/โครงการ สรุ ป ผลปฏิ บั ติ ง านทุ ก งาน ทุ ก ครั งที่
ดาเนินงานเสร็จสิน
7) การประชาสัมพันธ์ ขอให้พาดหัวข่าวให้มีความน่าสนใจ น่าอ่านมากยิ่งขึน ขอให้
เจ้าหน้าที่พยายามปรับปรุงเพิ่มมากขึน และขอให้นาเผยแพร่อย่างน้อยอาเภอละ 1-2 ข่าว ต่อวัน
ปิดประชุมเวลา 17.30 น.

ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวอารีนาถ กุณที)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสุชิน ฉิมไทย)
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

