รายงานการประชุมสานักงานเกษตรอาเภอประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ครั้งที่ ๒/2560
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ 25๖๐ เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรอาเภอโพทะเล อาเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
------------------------------วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ก่อนวาระขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการลดพื้นที่นาปรังไปปลูกพืชหลากหลาย
1.1 ผลการคัดเลือกกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัล
ประจาปี ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. รางวัลชั้น ๒ ของกานัน ได้แก่ นายชาติ ฉ่าพงษ์ กานันตาบลทะนง อาเภอโพทะเล
๒. ตาแหน่งผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม นางโชติกา พึงไชยวรา หมู่ ๕ ต.บ้านน้อย
๓. รางวัลชั้น ๒ ของแพทย์ประจาตาบล ได้แก่ นายดิเรก กลั่นกลิ่น แพทย์ประจาตาบลท่านั่ง
๔. รางวัลชั้น ๒ ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ นางสาวจาเนียร ศรีนาค หมู่ ๕ ตาบลบ้านน้อย
1.2 การออกหน่วยบริการตามโครงการอาเภอ.....ยิ้มเคลื่อนที่ประจาเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์
เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ วัดท่านั่ง ตาบลท่านั่ง
1.3 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรจะจัดให้มีกิจกรรมต่อเนื่องที่บึงสีไฟเริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ จะมีงาน เติมรัก
วันวานย่านเก่าวังกรดฉลองสมรสที่บึงสีไฟ โดยจะมีคู่สมรส มาจดทะเบียน ๑๔ คู่อาเภอเมือง ๓ คู่อาเภออื่นๆ ๑ คู่
๑.๔ เดือนนี้มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครบวาระ ๒ คน คือ
นายแทน ทองโบราณ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองหมู่ ๕ ตาบลโพทะเล (ครบวาระ ๘ ก.พ.๖๐)
นายบุญสม สุกลาไย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองหมู่ ๔ ตาบลโพทะเล (ครบวาระ ๘ ก.พ.๖๐)
๑.๕ สานักงานชลประทานจะซ่อมแซมคลองส่งน้าเพราะฉะนั้นขอให้เจ้าหน้าที่ที่มีพื้นที่รับผิดชอบในเขต
ชลประทานประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้สารองน้าไว้ใช้
๑.๖ ประชาสัมพันธ์การยางแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่
เกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ เนื่องจากมีกระแสข่าวควบคุมพื้นที่ปลูกยาง โดยให้โค่นต้นยางในพื้นที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งสร้างความเข้าใจผิดให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ได้มีหนังสือสั่งการหรือนโยบายให้การยางแห่งประเทศไทย
ดาเนินการบังคับเกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมให้โค่นยางทิ้งแต่อย่างใด จึงขอความร่วมมือให้
ท่านช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้เกษตรกรชาวสวนยางทราบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/25๖๐ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม 25๖๐
การรับรองรายงานการประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือนมกราคม 25๖๐ ครั้งที่ 1/25๖๐ เมื่อวันที่ ๔
มกราคม 25๖๐ ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรอาเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ดูตามที่แจกแก้ไขตรงไหนบอกเลขา
มอบหมายให้คุณณัฐวุฒิ ตั้งตระกูล นารายงานขึ้นเว็ปไซด์ของสานักงานเกษตรอาเภอโพทะเลด้วย
มติที่ประชุม รับรอง
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
โครงการลดพื้นที่นาปรังไปปลูกพืชหลากหลาย ขอให้ทุกตาบลสรุปจานวนและทาเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
สมบูรณ์เพื่อทาบันทึกเสนอนายอาเภอขอประชุมพิจารณาระดับอาเภอ

มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2560 อาเภอโพทะเลที่ยังไม่ได้เบิก
- โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรที่สาคัญ จัดทาแผนการจัดการพื้นที่การ
ผลิตพืชระดับอาเภอ ๓,๐๐๐ บาท
- โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมจัดทาแปลง ๒๑,๐๐๐ บาท
- พัฒนาศักยภาพของศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.) ๕,๐๐๐ บาท
- การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) ๒๐,๐๐๐ บาท
- การจัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ ๒ ของ ศดปช. ๒,๕๐๐ บาท
- อบรมและฝึกปฏิบัติ GAP แบบกลุ่ม ๒๔,๐๐๐ บาท
- ค่าใช้จ่ายในการทาเอกสารควบคุมภายใน ๒,๐๐๐ บาท
- ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ๔๘,๙๕๐ บาท
- ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก ๒๒,๐๐๐ บาท
- ตรวจสอบพื้นที่วาดแปลงปลูกโดย GIS agro/Qgis FAARMIS
- กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเรียบร้อยแล้ว โดยไห้ข้าราชการ
บานาญอาเภอนั้น นั้นมารับใบรับรองการหักภาษีที่สานักงานเกษตรอาเภอ
4.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
4.2.1 การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติน้าท่วมปี 2559/60 กรณีได้รับผลกระทบ
ขณะนี้จังหวัดพิจิตรได้ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัดแล้วเมื่อวัน ที่
18 มกราคม 2560 และกรมได้ขอเอกสารเพิ่มเติม รายละเอียดตามหนังสือที่ พจ 0009/ว 79 ลงวันที่ 23 มกราคม
2560 เพื่อประกอบการพิจารณาขออนุมัติงบกลาง ทั้งหมด 32,177 ราย เป็นเงิน 96,531,000 บาท(เก้าสิบหก
ล้านห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาท) (เอกสารแนบ 2)
4.2.3 การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ
การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรบ้านวังตะคลอง หมู่ 3 ตาบลห้วยพุก อาเภอดงเจริญ ได้รับการคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น
ระดับเขต 9 จังหวัดพิษณุโลก เข้ารับคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ กิจกรรม แปรรูปสินค้าเกษตร ได้แก่
การผลิตน้าพริกแกงต่างๆ น้าพริกเครื่องจิ้ม กล้วยอบน้าผึ้ง มะขามจี๊ดจ๊าด มะขามแก้ว ข้าวคั่ว ท๊อฟฟี่กะทิสด
4.2.4 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดพิจิตร ปี พ.ศ.2560
(เอกสารแนบ 3)
4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
4.3.1 โครงการทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง 70,000 ราย
1) ให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการติดตามความพร้อม
ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและติดตามปัจจัยการผลิตให้มีการนาไปปลูกจริง
1.1) ฝรั่ง จานวน 1 ต้น
1.2) ชมพู่ จานวน 1 ต้น
1.3) กล้วย จานวน 1 ต้น
1.4) มะละกอ จานวน 2 ต้น
4.3.2 ข้อมูลพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว และพื้นที่ปลูกข้าวปี 2559/60 รอบที่ 2 ราย
อาเภอ (ข้าวครบวงจร) (เอกสารแนบ 4)
- พื้นที่ปลูกตั้งแต่พฤศจิกายน 2559- เมษายน 2560

- พื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 107,087 ไร่
- พื้นที่เป้าหมาย 115,353 ไร่
4.3.3 รายงานสถานการณ์การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2559/60 นอกเขตชลประทาน จังหวัดลุ่ม
น้าเจ้าพระยา (เอกสารแนบ 5) ข้อมูลในระบบไม่มีและไม่สอดคล้องกับรายงานข้าวในเอกสาร ๔ จานวน ๕ อาเภอ
(โพทะเล,บางมูลนาก,ตะพานหิน,บึงนาราง,โพธิ์ประทับช้าง) ให้อาเภอดังกล่าวตรวจสอบการรายงานให้มีการรายงานใน
ระบบพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับ รต.ตัดยอดพื้นที่ปลูกใหม่รายสัปดาห์ ระบบพืชฤดูแล้งให้บันทึกสิ้นเดือน ถ้าย้อนได้
ถ้าย้อนข้อมูลไม่ได้ให้ทารายงานเป็นเอกสารเก็บไว้
4.4 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
4.4.1 การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ (เอกสารแนบ 6)
1) การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานรายแปลง/รายบุคคล แต่ละอาเภอ ให้ส่งภายในวันที่ ๑๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
2) การจัดทาแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) การรายงานผลการดาเนินงานแปลงใหญ่/แปลงเตรียมความพร้อม(ข้าว พืชอื่นๆ)
4) กระบวนการเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกร
5) พื้นที่ดาเนินการแปลงใหญ่ (แปลงเดิม) ปี 2559 มี จานวน 10 แปลง ดังนี้
5.1) ชนิดพืช ข้าว 8 แปลง ประกอบด้วย อาเภอเมืองพิจิตร อาเภอตะพานหิน อาเภอ
โพทะเล อาเภอสามง่าม อาเภอบางมูลนาก อาเภอวชิรบารมี อาเภอทับคล้อและอาเภอวังทรายพูน
4.4.2 ความก้าวหน้าศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ปี 2560
1) โครงการศาลาเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)
- โครงการศาลาเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) เพื่อ
ใช้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้สนับสนุนงบประมาณ ศูนย์ละ
150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จานวน 12 ศูนย์ จังหวัดพิจิตรได้อนุมัติให้ดาเนินโครงการเสร็จเรียบร้อย
แล้ว เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 จานวน 12 ศูนย์ ขณะนี้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 11 ศูนย์ และ อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ 1 ศูนย์ ได้แก่ อาเภอวชิรบารมี
2) ความก้าวหน้าโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ได้รับงบประมาณดาเนิน
โครงการ จานวน 1,473,800 บาท ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว จานวน 518,358 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.17 มี
กิจกรรมที่ต้องดาเนินการทั้งสิ้น 9 กิจกรรม (เอกสารแนบ 7)
ทั้งข้อ ๔.๔.๑และ๔.๔.๒ มอบหมายให้ คุณพัชรินทร์ กิติรัตน์ดาเนินการให้ครบถ้วน
4.4.3 ความก้าวหน้าการดาเนินงาน Zoning By Agri Map และการวาดแปลงเพาะปลูก
1) การวิเคราะห์พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่ Zoning By Agri Map เพื่อใช้เป็นข้อมูล ใน
กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพืชที่ไม่เหมาะสม โดยให้สานักงานเกษตรอาเภอดาเนินการจัดส่งภายในวันที่ 30 มกราคม
2560 และจะได้นาเสนอข้อมูลเพื่อพิจารณาพื้นที่ต่อไป
2) ในการเลือกพื้นที่สาหรับการวาดแปลงเพาะปลูก โดยให้ดาเนินการวาดแปลงเพาะปลูกของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรกรที่ที่เป็นที่ตั้งของ ศพก. ให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 15 มีนาคม 2560 พื้นที่ปลูกข้าว พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ซึ่งจะต้องเป็นแปลงที่ไม่ซ้าซ้อนกับ
ปี 2559
มติที่ประชุม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตาบลทุกคนช่วยตรวจสอบและดาเนินการขอให้เสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนดด้วย
4.4.4 ระบบส่งเสริมการเกษตร (Training and Visit System) (เอกสารแนบ 8)

1) แผนการติดตามนิเทศงาน
2) ประเด็นการติดตามนิเทศงาน
3) ทีมติดตามนิเทศงาน
4.5 กลุ่มอารักขาพืช
4.5.1 การบริหารจัดการศัตรูพืช เดือนมกราคม 2560 (เอกสารแนบ 9)
1) การถ่ายทอดให้ความรู้การป้องกันกาจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานเป้าหมายเกษตรกร
สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 6 อาเภอๆ ละ 60 ราย ผู้เข้ารับการอบรม 324 ราย
2) การผลิตขยายพร้อมใช้เชื้อจุลินทรีย์
ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา จานวน 65 กิโลกรัม ใช้กับข้าว พืชผัก (พริก ถั่วฝักยาว)
พื้นที่ 501 ไร่ อาเภอโพทะเลและอาเภอโพธิ์ประทับช้าง
ผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย จานวน 55 กิโลกรัม ใช้กับพืชผักสวนครัว พริกไทย และ
พริก พื้นที่ 504 ไร่ อาเภอโพทะเลและอาเภอโพธิ์ประทับช้าง
ผลิตขยายเชื้อราเมตาไรเซียม จานวน 50 กิโลกรัม ใช้กับข้าว พืชผักสวนครัว พื้นที่
500 ไร่ อาเภอโพธิ์ประทับช้าง
3) สถานการณ์ศัตรูพืชและพืชที่สาคัญ ได้แก่
สถานการณ์ศัตรูข้าว พื้นที่ปลูกตามรายงานของสานักงานเกษตรอาเภอ (ข้อมูลรายงาน
สถานการณ์ศัตรูข้าว : 25 มกราคม 2560) พื้นที่ยืนต้น 413,619 ไร่
เพลี้ยกระโดดสีน้าตาลและโรคไหม้ ไม่พบการระบาด
แมลงบั่ว พบการระบาด ที่ตาบลเนินสามง่าม ตาบลเนินปอ ตาบลหนองโสนและตาบล
กาแพงดิน อาเภอสามง่าม และตาบลไผ่ท่าโพ อาเภอโพธิ์ประทับช้าง เฉลี่ยสูงสุด 3.7 ตัวต่อจุด ต่าสุด 0.4 ตัวต่อจุด
สถานการณ์ศัตรูมันสาปะหลัง พื้นที่ปลูกตามรายงานของสานักงานเกษตร อาเภอ
(ข้อมูลรายงานสถานการณ์ศัตรูมันสาปะหลัง : 25 มกราคม 2560) พื้นที่ยืนต้น 20,564 ไร่ ไม่พบการระบาดของ
เพลี้ยแป้ง และไรแดง
4) การดาเนินการควบคุม
4.1) สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ได้ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช ภายใต้
แปลงติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช และการรายงาน สถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชสาคัญ 7 ชนิด
4.2) สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรร่วมกับสานักงานเกษตรอาเภอในพื้นที่ระบาดของ
แมลงบั่ว ลงพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์พื้นที่ระบาดของ แมลงบั่ว พร้อมให้ความรู้และคาแนะนาการในการควบคุม
การระบาด
4.3) ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการระบาดในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาด เตรียมความพร้อม
เพื่อป้องกัน ผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย และเมตาไรเซียม ทุกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)
4.4) สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ได้กาหนดแนวทางการพยากรณ์เพื่อเฝ้าระวังและ
เตือนการระบาด โดยจัดทาแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว และแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูมันสาปะหลัง อย่าง
น้อยตาบลละ 1 แปลง
4.5.2 การส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ปี 2560 (เอกสารแนบ 10)
จังหวัดพิจิตร กาหนดเป้าหมายการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ปี 2560 พื้นที่
12 อาเภอ จานวน 40,500 ตัน พื้นที่ 8 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองพิจิตร อาเภอวังทรายพูน

อาเภอโพธิ์ประทับช้าง อาเภอโพทะเล อาเภอสามง่าม อาเภอทับคล้อ อาเภอสากเหล็ก และอาเภอดงเจริญ (ข้อมูลวันที่
30 มกราคม 25๖๐)
1) ผลดาเนินงานสะสมเดือนตุลาคม ๒๕๕๙–มกราคม 2๕๖๐ จานวน 7,280.56 ตัน
(ร้อยละ 17.98 ของเป้าหมายทั้งหมด)
2) ผลดาเนินงานเดือนมกราคม 25๖๐ จานวน 3,983.86 ตัน ได้แก่ ปุ๋ยคอก ๒๒ ตัน
ปุ๋ยหมัก ๑๑๒ ตัน ไถกลบตอซังข้าว ๒,๙๘๙.๘ ตัน ไถกลบตอซังข้าวโพด ๙๑ ตัน น้าหมักชีวภาพ ๒๘๖.๐๖ ตัน และ
ปุ๋ยพืชสด ๔๘๓ ตัน (ไถกลบปอเทือง ๕ ตัน ไถกลบถั่วเขียว ๔๗๓ ตัน ถั่วลิสง ๕ ตัน)
มติที่ประชุม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านช่วยกันทางานทุกๆ อย่างเพื่อองค์กร
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.5.1 แนวทางการดาเนินงานจัดเก็บข้อมูลทางการเกษตร ประจาปี 2560
4.5.2 แผนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจาปี 2560
วาระที่ 6 วิสาหกิจชุมชน
6.1 การประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง
ประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จานวนคณะอนุกรรมการ 26 คน
6.2 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร จานวนคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด จานวน 20 คน
6.3 การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
การประกวดวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด ดาเนินการในระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์
2560 อาเภอได้ส่งรายชื่อวิสาหกิจชุมชนเข้ารับการประกวด ดังนี้
1) วสช.กลุ่มแปรรูปข้าวบ้านห้วยตัดไม้ อ.วังทรายพูน
2) วสช.ผลิตตะกร้าพลาสติกบ้านบางเพียร อ.เมืองพิจิตร
3) วสช.เลี้ยงวัวขุนและควายขุนตาบลคลองทราย อ.สากเหล็ก
วาระที่ 7 รายงานผลการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตร ประจาเดือนมกราคม 25๖๐
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………….
วาระที่ 8 แผนการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2560
8.1 แผนปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร
วันที่
เวลา
๑ ๑๔.๐๐ น.
๒ ๙.๐๐น.
๓ 08.30 น.
๑๑.๐๐ น.
๑๒.๐๐ น.
๑๔.30 น.
๖

๙.๐๐ น.

สถานที่
ห้องประชุมชั้น ๒อาเภอ
หอประชุมอาเภอโพทะเล
วิทยาลัยชุมชน
หอประชุมอาเภอ
หอประชุมอาเภอ
สานักงานเกษตรอาเภอ

เรื่อง/ประเด็น
ประชุมหัวหน้าส่วน
ประชุมกานันผู้ใหญ่บ้าน
ร่วมเปิดงานมหกรรมวิชาการ
ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด
ร่วมพิธีมอบรถให้เกษตรกรออมทรัพย์ทวีโชค
ประชุมเพื่อสรุปผลการปฏิบัตงิ านสานักงาน

สนง.เกษตรอาเภอโพทะเล

ประชุมจนท.เพื่อทบทวนผลและวางแผนการ

ผู้รับผิดชอบ
กษอ.
กษอ.
กษอ.
กษอ.
กษอ
ทีมงาน
สานักงาน
โพทะเล
ทีมงาน
สนง.กษอ.
โพทะเล

๗

09.00 น.

๘

๘.๐๐น.

ห้องประชุมท.ทุ่งน้อย
-หมู่ ๕ ต.ท้ายน้า
สนง.เกษตรจังหวัด

ประชาคมแผนสภาเกษตรกร
-เอกสารพืชหลากหลาย

กษอ.ณัฐวุฒิ

ตรวจสุขภาพประจาปี

ทีมงาน
สนง.กษอ.
โพทะเล

8.2 ประเด็นการติดตามนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร
ภารกิจงาน/แผนงาน
1) ข้อมูลทางการเกษตร
2) ระบบส่งเสริมการกษตร
3) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร(ศพก.)
4) ส่งเสริมการเกษตรใน
รูปแบบแปลงใหญ่

ประเด็นติดตาม
- การจัดเก็บข้อมูลทาง
การเกษตร
- การจัดทาแผนปฏิบัติงาน
- การพัฒนา ศพก.
- การจัดทาข้อมูลพื้นฐาน
รายแปลง/รายบุคคล
- การวิเคราะห์ Supply
Chain แปลงใหญ่

เครื่องมือ/วิธีการ
- ตรวจสอบแฟ้มข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ
คณะทางานฯ

- ตรวจสอบแฟ้มข้อมูล
- การนาขึ้นเว็ปไซต์
ตรวจสอบองค์ประกอบ
4 องค์ประกอบ

คณะทางานฯ

- ตรวจสอบแฟ้มข้อมูล
- ตรวจสอบเอกสาร
- แผนปฏิบัติงานแปลงใหญ่

คณะทางานฯ

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ
สรุปข่าวสารความเคลื่อนไหวการดาเนินกิจการของสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร
สอบถามปัญหาของแต่ละงาน
- งานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางสาวสุรินทร์ อิ่มนรัญ
เกษตรกรต้นแบบทฤษฎีใหม่ ปราญชน์ ๑ เกษตรกรต้นแบบ ๘ คน
- งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นายเสน่ห์ บุญจันทร์
การรายงานตัวเลขให้ตรวจสอบระยะการปลูกอายุพืชให้มีรายงานต่อเนื่อง
DW วันที่ ๒๐ กพ.๖๐ที่สนง.เกษตรอ.โพทะเล
- งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นางพรศิริภัสร์ เอี้ยงหมี
กลุ่มข้าวสารชุมชนคนวัดขวางขาดต่อทะเบียน
อบรมวันที่ ๙ กพ.๖๐
- งานอารักขาพืช นางสาวพัชรินทร์ กิติรัตน์
ขอผลการสารวจปุ๋ยอินทรีย์รายเดือน
- งานบริหารทั่วไป นางมณีรัตน์ เทพคาอ้าย
วันนี้ขอให้เจ้าหน้าที่เขียนเบิกเบี้ยเลี้ยงทุกคน
- งานประชาสัมพันธ์ นายณัฐวุฒิ ตั้งตระกูล
วิราพร เสือโต พนักงานธุรการขอมอบการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ให้นางสาวมณีรัตน์ เทพคาอ้าย
***********************************

คณะทางานฯ

