รายงานการประชุมสานักงานเกษตรอาเภอ ประจาเดือนมกราคม 25๖๐
ครั้งที่ 1/๒๕๖๐
วันที่ ๔ มกราคม 25๖๐ เวลา ๑๐.๐0 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรอาเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
------------------------------ก่อนวาระขอบคุณทุกท่าน ตลอดปี ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ที่ช่วยให้การทางานของสานักงานเกษตรอาเภอโพทะเลสาเร็จ
ลุล่วงด้วยดี
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 การเฝ้าระวังความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานในสังกัดเตรียมการความพร้อมในการป้องกันโจมตีของ
กลุ่มแฮกเกอร์หรือผู้ไม่ประสงค์ดี ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของทางราชการเป็นฐานที่ตั้งในการโจมตีและขอให้ถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด โดยหลีกเลี่ยงการเข้าเว็ปไซด์ที่ไม่รู้จัก หลีกเลี่ยงติดตั้งโปรแกรมแจกฟรี (Free ware) และงดใช้งาน
อินเตอร์เน็ตของทางราชการเพื่อความบันเทิง เนื่องจากจะทาให้ระบบการสื่อสารมีประสิทธิภาพลดลง
1.2 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรฝากขอบคุณ การร่วมงานจังหวัดพิจิตร “ร้องเพลงให้พ่อฟัง” ในวันที่ 4
ธันวาคม 2559 ณ บริเวณบึงสีไฟ อาเภอเมืองพิจิตร เพื่อเป็นการน้อมราลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พล อดุลยเดช ให้สาธารณชนได้ประจักษ์ถึงน้าพระราชหฤทัย พระเมตตาที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยซึ่งมีประชาชนเข้า
ร่วมงานประมาณ ๗๐,๐๐๐ คน
1.3 แจ้งนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มุ่งเน้นการพัฒนาบึงสีไฟ การพัฒนาด้านการเกษตรและการ
ท่องเที่ยว ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจากโครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก
งบประมาณ 5,000 ล้านบาท
๑.๔ ข้าราชการอาเภอโพทะเลย้ายมาใหม่ ๑ ราย คือนายเอเธนส์ แสงศิริ เจ้าพนักงานที่ดิน สาขานาน้อย จ.
น่าน ย้ายมาดารงตาแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินอาวุโส หัวหน้าฝ่ายทะเบียนสานักงานที่ดินจังหวัดพิจิตรสาขาโพทะเล
๑.๕ กานันผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับการแต่งตั้งเดือนธันวาคม คือ
นายสุภัทชัย สอนทอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ ตาบลโพทะเล
นายพงษ์พันธ์ เสือขา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ ๗ ตาบลโพทะเล
นางณิชารีย์ สืบทองมา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ ๗ ตาบลโพทะเล
นายนะเรศ จันทร์เถื่อน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ ๘ ตาบลวัดขวาง
นายอิศเรศ สานุ่ม
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ ๖ ตาบลท่าขมิ้น
นายเกรียงศักดิ์ ปั้นทรัพย์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองหมู่ ๑๑ ตาบลท่าขมิ้น
น.สสุจินทรา สังข์เมือง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองหมู่ ๑๑ ตาบลท่าขมิ้น
นายอานาจ จุ้ยเอี่ยม
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองหมู่ ๑๓ ตาบลท่าบัว
ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยฯ ครบวาระการดารงตาแหน่งเดือนมกราคม ดังนี้
นายสมคิด จั่นมา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔ ตาบลท่านั่ง
นายนเรศ กลิ่นสง่า
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ ๔ ตาบลท่านั่ง
นางลมเพย พุกเลี้ยง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ ๔ ตาบลท่านั่ง
น.สสายฝน ใจบุญ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ ๑ ตาบลโพทะเล
๑.๖ การติดประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ประกาศโฆษณาคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพ.ร.บ.
คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒
มอบหมายให้นางมณีรัตน์ เทพคาอ้ายดาเนินการตามหนังสือที่ กษ ๐๙๐๔/ว๒๑๕๙ ลว.๒๖ ธค ๕๙
มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1๒/2559 เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม 2559
การรับรองรายงานการประชุมสานักงานเกษตรอาเภอประจาเดือนธันวาคม 2559 ครั้งที่ 1๒/2559 เมื่อ
วันที่ ๖ ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรอาเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
มติที่ประชุม ให้ดูที่เลขานุการหากมีอะไรแก้ไขให้บอกเลขาฯ
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๑. การออกกาลังกายทุกวันพุธ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.ซึ่งสามารถจัดกิจกรรมออกกาลังกายตามความ
เหมาะสม เนื่องจากเป็นวันทางานกลางสัปดาห์และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนทางานอย่างเต็มที่และได้สนุกร่วมกัน
๒. การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุค) กรมส่งเสริมการเกษตรจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคให้อาเภอ
ละ ๑ เครื่อง
มอบหมายให้นางมณีรัตน์ เทพคาอ้ายรับผิดชอบดูแลบารุงรักษา
๓. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ท่านเกษตรจังหวัดได้รับประสานกรมฯ เพื่อความชัดเจน
อาเภอโพทะเล เกษตรกรสมัคร ๗๖ ราย จานวนแปลง ๑๐๙ แปลง พื้นที่ ๙๙๐.๒๕ ไร่
๔. โครงการปลูกพืชหลากหลายทดแทนนาปรัง ขอทราบจานวนเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมดและ
ขอให้ทุกตาบลกาหนดการจัดเวทีและกาหนดวิชาการถ่ายทอดตลอดจนกาหนดตัววิทยากร ให้เกษตรตาบลเป็นวิทยากร
ให้ปฏิบัติตามคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
4.1.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2560
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ประสานกับผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่ ดูแผนการอบรมที่วางไว้และให้รีบทา
เรื่องยืมถ้าโครงการไหนดาเนินการแล้วก็ให้รีบตั้งเบิก
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.2 การดาเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับ
อนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดอบรม/สัมมนาในสถานที่พักที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่สนับสนุน
ประชาสัมพันธ์ ขายหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ในโรงแรมที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
4.2.1 มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร ยังไม่ผ่านคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรจังหวัด
4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
๑) โครงการทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง 70,000 ราย
กาหนดการส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านพืช ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดพิษณุโลก กาหนดส่งของอาเภอโพทะเล วันที่ 12 มกราคม ๒๕๖๐ เวลา บ่าย จานวนเกษตรกร ๘๐
ราย ปัจจัยการผลิตด้านพันธุ์พืช กล้วยน้าว้า 1 หน่อ และ มะละกอ 2 ต้น ต่อ เกษตรกร 1 ราย
๒) การอบรมเจ้าหน้าที่ในการเป็นวิทยากรเพื่อพัฒนาการดาเนินงานตามระบบ GAP ณ.โรงแรมลาพาโลมา
วันที่ ๑๑-๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ โดยให้ส่งชื่อ วันที่ ๖ มกราคม นี้
มติที่ประชุม ให้ที่ประชุมคัดเลือก
4.4 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
4.4.1 การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

๑) การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ (ทุกแปลง) แบ่งเป็น 4 ส่วน รวม 29 แผ่น ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานรายแปลง (ภาพรวมแปลงใหญ่) จานวน 8 หน้า
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานรายบุคคล (สมาชิกแปลงใหญ่) จานวน 7 หน้า
ส่วนที่ 3 การประเมินผลการดาเนินงาน จานวน 8 หน้า
ส่วนที่ 4 แบบสรุปรายงานข้อมูลพื้นฐานรายแปลง (ระบบจะประมวลผลให้เป็น
รายแปลง) จานวน 6 หน้า ทาให้เป็นปัจจุบัน
มติที่ประชุม มอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ กิติรัตน์ ประสานประธานและคณะกรรมการกลุ่ม
ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ทุกแปลง ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 มกราคม 2560 ส่วนที่ ๑,๓,๔ เป็น
ภาพรวม ส่วนที่ ๒ เป็นข้อมูลทุกคน เวลาเตรียมเอกสารให้ดูชัดเจน การเก็บข้อมูลอ่านให้เข้าใจก่อนจัดเก็บ
มอบหมายให้นายณัฐวุฒิ ตั้งตระกูลติดตามการจัดตั้งแปลงใหญ่ในเขตชลประทานของตาบลท่าบัว
๒) การจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รายแปลง)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เชิญประธาน Single Command ไปสัมมนาชี้แจงรายละเอียด
ในการจัดทาแผนปฏิบัติงานแปลงใหญ่ ในวันที่ 27-28 ธันวาคม 2559 และกรมส่งเสริมการเกษตรได้เชิญเกษตร
จังหวัดทุกจังหวัด ไปชี้แจงรายละเอียดการจัดทาแผนปฏิบัติงานแปลงใหญ่ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ในส่วนของ
กรมส่งเสริมการเกษตรเช่นกัน ซึ่งจะได้แจ้งให้อาเภอดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติงาน (ใหม่) ในโอกาสต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4.2 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)
1) โครงการศาลาเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)
มติที่ประชุม มอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ กิติรัตน์ รายงานความก้าวหน้าตามแบบรายงานและ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
2) ความก้าวหน้าโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ตามที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ
3) การจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบลและระดับอาเภอ
ให้ผู้รับผิดชอบที่ผ่านการอบรม เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคมที่ผ่านมาประสานกับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบทุกตาบล (เกษตรตาบล) จัดทาแผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบลและระดับอาเภอ ส่งให้กลุ่มยุทธศาสตร์
ภายในวันที่ 30 มกราคม 2560 เพื่อรวบรวมส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 กลุ่มอารักขาพืช
4.5.1 สถานการณ์ศัตรูพืช เดือนธันวาคม 2559
1.) การรายงานทุกวันพุธของสัปดาห์ ในระบบออนไลน์ จากข้อมูล
1.1) แปลงพยากรณ์เตือนการระบาดศัตรูพืช
1.2) การระบาดศัตรูพืชสาคัญ
2. สถานการณ์ศัตรูพืชและพืชที่สาคัญ ได้แก่
2.1) ข้าว พบแมลงศัตรูพืช เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียว หนอนกอ
แมลงหล่า เฉลี่ย สูงสุด 0.4 ตัวต่อจุด ต่าสุด 0.1 ตัวต่อจุด มีศัตรูธรรมชาติควบคุม ได้แก่ มวนเขียวดูดไข่ แมงมุม ด้วง
เต่า แมลงปอบ้าน และพบโรคไหม้ โรคใบจุดสีน้าตาล เฉลี่ย สูงสุด 0.4 จุด ต่าสุด 0.1 จุด บางพื้นที่เพียงเล็กน้อย ยัง
สามารถควบคุมได้ แปลงไหนเกี่ยวไปแล้วให้ใช้แปลงใหม่
2.2) มันสาปะหลัง พบเพลี้ยแป้งมันสาปะหลังแจ๊คเบียสเลย์ เฉลี่ย 0.3 ตัวต่อจุด และ
ไรแดง เฉลี่ย 0.1 ตัวต่อจุด ในพื้นที่อาเภอทับคล้อ ควรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และให้คาแนะนาแก่เกษตรกร
2.3) ไม่พบการระบาดของศัตรูพืชสาคัญในแปลงเกษตรกรทั่วไป

3. คาดการณ์สถานการณ์ศัตรูพืชเดือนมกราคม
3.1) ข้าว ได้แก่ เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล แมลงบั่ว แมลงหล่า
3.2) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ หนอนเจาะลาต้น
3.3) ถั่วเขียว ได้แก่ หนอนกระทู้หอม หนอนแมลงวันเจาะต้นถั่ว หนอนม้วนใบ
3.4) มันสาปะหลัง ได้แก่ เพลี้ยแป้งมันสาปะหลัง ไรแดง
3.5) มะม่วง ได้แก่ เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่นมะม่วง
4. การรายงานสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชสาคัญ
เดิมการรายงานสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชสาคัญ 3 ชนิดพืช ได้แก่ ข้าว
มัน
สาปะหลัง และมะพร้าว กรมส่งเสริมการเกษตรได้เพิ่มเติมอีก 4 ชนิดพืช ได้แก่ อ้อย ข้าวโพด ยางพารา และ ปาล์ม
น้ามัน โดยรายงานผ่านระบบข้อมูล การระบาดศัตรูพืชสาคัญ (http://forecast.doae.go.th) ทุกสัปดาห์
มติที่ประชุม ให้ทุกตาบลที่มีแปลงพยากรณ์ช่วยกันตรวจสอบการรายงานให้ครบถ้วนด้วย
4.5.2 การส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ปี 2560
อาเภอโพทะเล ถูกกาหนดเป้าหมายการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ปี 2560 จานวน ๙,000 ตัน
ผลการดาเนินงาน อาเภอโพทะเล ข้อมูลตัดยอด วันที่ 26 ธันวาคม 2559 จานวน ๓๕๓.๙๐ ตัน
มติที่ประชุม ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทุกตาบลที่ช่วยกันขับเคลื่อน
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การกาหนดกรอบตาแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ (ตาบล) 1 ตาแหน่ง ได้แก่
อาเภอโพทะเล ขอให้ที่ประชุมช่วยพิจารณาเจ้าหน้าที่ที่มีความเหมาะสมพิจารณาเพื่อสมัครเข้ารับคัดเลือกดารง
ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ (ตาบล)
มติที่ประชุม ให้สิทธิ์เจ้าของพื้นที่ก่อน ต้องดูอาวุโส
วาระที่ 6 วิสาหกิจชุมชน
6.1 โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ปี 2560 กิจกรรมประชุมนาย
ทะเบียนและผู้รับผิดชอบงานวันที่ 10 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เป้าหมายคือ
เกษตรอาเภอทุกอาเภอ ร่วมกับผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมประเมินศักยภาพและเพิ่มทักษะการบริหาร
จัดการวิสาหกิจชุมชน อาเภอละ 10 คน จังหวัดจัด ตามแผนนี้
วันที่ 19 มกราคม 2560 หมู่ 3 ต.ห้วยพุก อ.ดงเจริญ
วันที่ 20 มกราคม 2560 หมู่ 6 ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง
วันที่ 27 มกราคม 2560 ศึกษาดูงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 7 รายงานผลการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรทุกวัน ทาเป็นข่าวส่งขึ้นไลน์ กษพจ.
มอบหมายให้ทุกตาบลที่เข้าไปทางานในพื้นที่ให้ถ่ายรูปกิจกรรมที่มีเจ้าหน้าที่แล้วส่งขึ้นไลน์สานักงาน
เพื่อจะได้ทาเป็นข่าวส่งขึ้นไลน์กษพจ.ทุกวัน
มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 8 แผนการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรประจาเดือนมกราคม 2560
วันที่
2
3
4
5
6
9
10

11
12
13
16
17

18

19

20
23
24

เวลา สถานที่ เรื่อง/ประเด็น ผู้รับผิดชอบ
08.30 น.
สนง.สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร งานหนังสือราชการและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทุกกลุ่ม
08.30 น.
สนง.สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร งานหนังสือราชการและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทุกกลุ่ม
08.30 น.
สนง.สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร งานหนังสือราชการและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทุกกลุ่ม
08.30 น.
อาคารเอนกประสงค์ ม.3 ต.วังสาโรง อ.บางมูลนาก จัดกระบวนการเรียนรู้ IPM กอพ
08.30 น.
สนง.สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร งานหนังสือราชการและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทุกกลุ่ม
08.30 น.
ศพก. อ.เมืองพิจิตร
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ศพก. ครั้งที่ 2 กยศ.
08.30 น.
ห้องประชุม สนง.เกษตรจังหวัดพิจิตร
ประชุมนายทะเบียนและผู้รับผิดชอบ ตาม
โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ปี 2560 กสก.
ศพก. อ.สามง่าม การจัดกระบวนการเรียนรู้ ศพก. ครั้งที่ 2 กยศ.
ศพก. อ.เมืองพิจิตร
จัดกระบวนการเรียนรู้ IPM
กอพ
08.30 น.
ศพก. อ.โพธิ์ประทับช้าง การจัดกระบวนการเรียนรู้ ศพก. ครั้งที่ 2 กยศ.
08.30 น.
ศพก. อ.วชิรบารมี
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ศพก. ครั้งที่ 2 กยศ.
ศพก. อ.สามง่าม จัดกระบวนการเรียนรู้ IPM
กอพ
08.30 น.
ศพก. อ.ตะพานหิน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ศพก. ครั้งที่ 2 กยศ.
08.30 น.
สนง.สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร งานหนังสือราชการและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทุกกลุ่ม
08.30 น.
ห้องประชุม สนง.เกษตรจังหวัดพิจิตร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มยุว
เกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร
กสก.
ศพก. อ.ทับคล้อ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ศพก. ครั้งที่ 2 กยศ.
ศจช.บ้านนา ม.12 ต.ดงเสืองเหลือง
อ.โพธิ์ประทับช้าง
จัดกระบวนการเรียนรู้ IPM
กอพ
08.30 น.
ห้องประชุม สนง.เกษตรจังหวัดพิจิตร
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดพิจิตร กสก.
ศพก.ตะพานหิน จัดงาน Field Day
กยศ
ศพก. อ.บางมูลนาก
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ศพก. ครั้งที่ 2 กยศ.
08.30 น.
วัดไดลึก ม.6 ต.ห้วยพุก อ.ดงเจริญ โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้มทุกกลุ่ม
ม.3 ต.ห้วยพุก อ.ดงเจริญ ประเมินศักยภาพและเพิ่มทักษะการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน
กสก.ศพก. อ.โพทะเล การจัดกระบวนการเรียนรู้ ศพก. ครั้งที่ 2 กยศ.
ศจช.บ้านกุดประดู่ ม.7 ต.สานักขุนเณร อ.ดงเจริญ จัดกระบวนการเรียนรู้ IPM กอพ
08.30 น.
ม.6 ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง ประเมินศักยภาพ/เพิ่มทักษะบริหารจัดการวิสาหกิจ
ชุมชน กสก.
ศพก.วชิรบารมี จัดงาน Field Day
กยศ
08.30 น.
อ.ทับคล้อ/บางมูลนาก/วชิรบารมี/เมืองพิจิตร
ตามตาม/นิเทศงานอาเภอ ทุกกลุ่ม
ศพก. อ.สากเหล็ก
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ศพก. ครั้งที่ 2 กยศ.
08.30 น.
อ.ตะพานหิน/โพทะเล/บางมูลนาก/สากเหล็ก
ตามตาม/นิเทศงานอาเภอ ทุกกลุ่ม
ศพก. อ.บึงนาราง
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ศพก. ครั้งที่ 2 กยศ.
ศูนย์เรียนรู้บ้านบึงประดู่ ม.5 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน
จัดกระบวนการเรียนรู้ IPM
กอพ

25

08.30 น.

26
27

08.30 น.
08.30 น.

30
31

08.30 น.
08.30 น.

อ.โพธิ์ประทับช้าง/ดงเจริญ/บึงนาราง/วังทรายพูน ตามตาม/นิเทศงานอาเภอ ทุกกลุ่ม
สนง.สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร งานหนังสือราชการและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทุกกลุ่ม
ศพก. อ.วังทรายพูน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ศพก. ครั้งที่ 2 กยศ.
ศพก. อ.ดงเจริญ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ศพก. ครั้งที่ 2 กยศ.
ศึกษาดูงาน
กสก.
สนง.สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร งานหนังสือราชการและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทุกกลุ่ม
ห้องประชุม สนง. อาเภอบึงนาราง ประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือน (MM) ทุกกลุ่ม/ฝ่าย

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ
9.1 ประชาสัมพันธ์การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร จากัด
ด้วยสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร กาหนดให้มีการลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการกรรมการ
ดาเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ปีบัญชี 2560 ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา
05.00 – 18.00 น. และในปีนี้สหกรณ์ได้จัดของรางวัลให้ผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนสรรหา โดยจัดของรางวัลให้แก่
หน่วยงานที่ตั้งกลุ่มสมาชิก และจับรางวัลให้แก่สมาชิกผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนทั่วประเทศ
๙.๒ อบต.ท่าเสาขอข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อประกอบในการทาแผนพัฒนาของตาบล
มอบหมายให้นางสาวสุรินทร์ อิ่มนรัญดาเนินการตามแบบและให้ทุกตาบลเตรียมพร้อมตามแบบของ
ท่าเสาและให้ตรวจสอบความถูกต้องเป็นปัจจุบันให้เป็นที่น่าเชื่อถือได้
๙.๓ สภาเกษตรกรจะประชุมคณะปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตาบล ในวันที่ ๑๖ มค. ๖๐ เวลา ๙.๐๐ น.
มอบหมายให้นายณัฐวุฒิ ตั้งตระกูล เข้าร่วมเพื่อจัดตั้งกลุ่ม ข่า
๙.๔ การตรวจสุขภาพประจาปี ๒๕๖๐ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ให้ส่งรายชื่อ ภายในวันที่ ๓๑ มค.๖๐
มอบหมายให้นางมณีรัตน์ เทพคาอ้าย ถ้าเรียบร้อยแล้วส่งเลยไม่ต้องรอเวลา
๙.๕ วันที่ ๕ มกราคม ๖๐ สานักงานเกษตรจังหวัด จะสังสรรค์ปีใหม่ เชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านเวลา ๑๗.๐๐ น.
เสียค่าใช้จ่าย รายละ ๒๐๐ บาท (ภาคบังคับ) ท่านใดจะร่วมสนุกในการจับของขวัญให้เตรียมไป ชิ้นละไม่ต่ากว่า ๒๐๐
บาท
๙.๖ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ปี ๒๕๖๐ กิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์ปฎิบัตการ
๑) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จังหวัด/อาเภอ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่ อ.โพทะเล ๒ คน
อบรมวันที่ ๒๖-๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ สถานที่ ศสพ.พิษณุโลก
๒) หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าว อ.โพทะเล ๒ คน
อบรมวันที่ ๙-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สถานที่ ศสพ.พิษณุโลก
มติที่ประชุม...........................................................................
๙.๗ ขอความร่วมมือจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
มอบหมายให้นางมณีรัตน์ เทพคาอ้าย รายงาน
สอบถามปัญหาของแต่ละงาน
- งานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางสาวสุรินทร์ อิ่มนรัญ
- งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นายเสน่ห์ บุญจันทร์
- งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นางพรศิริภัสร์ เอี้ยงหมี
- งานอารักขาพืช นางสาวพัชรินทร์ กิติรัตน์
- งานบริหารทั่วไป นางมณีรัตน์ เทพคาอ้าย
- งานประชาสัมพันธ์ นายณัฐวุฒิ ตั้งตระกูล
มติที่ประชุม ....................................................

ปิดประชุมเวลา 1๒.๐0 น.
ลงชื่อ

มณีรัตน์ เทพคาอ้าย
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางมณีรัตน์ เทพคาอ้าย)
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

ลงชื่อ อุรา ตั่นฉ้วน ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางอุรา ตั่นฉ้วน)
เกษตรอาเภอโพทะเล

