ระเบียบวาระการประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอประจําเดือนมีนาคม 2560
ครั้งที่ ๓/2560
วันที่ ๖ มีนาคม 25๖๐ เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอโพทะเล อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
------------------------------วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ก่อนวาระขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันตอบแบบสอบถามการพัฒนาบึงสีไฟ
๑.๑ เดือนนี้มีผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้รับการประดับเครื่องหมาย ๖ คน คือ
นายประทีป แก่นแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔ ตําบลท่านั่ง
นายสายัญห์ เผือกพูล ผูใ้ หญ่บ้านหมู่ ๑ ตําบลท้ายน้ํา
น.สเฉลียว สะอาดพรม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ ๑ ต.ท้ายน้ํา
นางฉลอม ปรักมาส ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ ๑ ต.ท้ายน้ํา
นางดลพร ทรัพย์บุญมี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ ๑๑ ต.ท่าขมิ้น
นายสุชาติ สุดยอด ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ ๓ ต.บ้านน้อย
1.1 การออกหน่วยบริการตามโครงการอําเภอ.....ยิ้มเคลื่อนที่ประจําเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ ๒๒ มีนาคม
๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านน้อยปรึกอุทิศ
1.3 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ด้วยมีผู้แอบอ้างว่าสามารถเปลี่ยนชื่อบุคคลในหนังสือส.ป.ก. ๔-๐๑
ไปให้บุคคลอืน่ ที่ไม่ใช่เครือญาติ ไม่เป็นความจริงนะต้องเป็นเครือญาติเท่านั้น
๑.๔ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์.ให้งดทํานาปรังรอบที่ ๒ เนือ่ งจากเป็นฤดูแล้งน้ําอาจไม่เพียงพอและ
ตัดวงจรแมลงบั่ว
๑.๕ สํานักงานชลประทานจะซ่อมแซมคลองส่งน้ํา ซี ๖๑ ซึ่งจะไหลผ่านหมู่ ๑๓ ถึงหมู่ ๕ ตําบลท่าบัว
โดยจะปิดคลองตั้งแต่เดือน มีนาคม-มิถุนายน ๒๕๕๖๐ ขอให้เกษตรตําบลท่าบัวได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้
ทราบ
๑.๖ เหล่ากาชาดรับบริจาคโลหิตวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.ณ.หอประชุมอําเภอ
โพทะเล
๑.๗ การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเริ่ม ๓ เมษายน-๑๕ พฤษภาคมที่ ธนาคารกรุงไทย ออมสิน ธกส.ทุก
สาขา
๑.๘ มาตรการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวในกรณีที่ยังไม่ได้รับเงินขอให้ตรวจสอบว่า
เข้ากรณีแจ้งน้ําท่วมอยู่ในหมู่น้ําท่วมหรือไม่ระบุพันธุ์ต้องชี้แจงเกษตรกรให้เข้าใจ
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฎิบัติในส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง
วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/25๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ 25๖๐
การรับรองรายงานการประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๒/25๖๐ เมื่อวันที่ ๖
กุมภาพันธ์ 25๖๐ ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ดูตามที่แจกแก้ไขตรงไหนบอก
เลขา
มอบหมายให้คุณณัฐวุฒิ ตั้งตระกูล นํารายงานขึ้นเว็ปไซด์ของสํานักงานเกษตรอําเภอโพทะเลด้วย
มติที่ประชุม รับรอง

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
โครงการลดพื้นที่นาปรังไปปลูกพืชหลากหลาย ขอให้ทุกตําบลเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนสมบูรณ์
เพื่อทําบันทึกเสนอนายอําเภอขอประชุมพิจารณาระดับอําเภอ
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
รายงานผลการเบิกจ่ายประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (ตัดยอดข้อมูลเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์
2560) งบดําเนินงานได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการเกษตร จํานวน 12,321,515 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว
จํานวน 6,083,734.32 บาท คงเหลือเงินงบประมาณ จํานวน 6,237,780.68 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ
49.37 (เอกสารแนบ 1)
4.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
4.2.1 ความก้าวหน้าการช่วยเหลือเกษตรกร ตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร
ผู้ประสบภัยปี 2559/60 กรณีได้รับผลกระทบจังหวัดได้ประสานกรมส่งเสริมการเกษตร ขณะนี้เอกสารส่งที่กรม
และได้ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือของเกษตรกรระดับประเทศเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ 3)
4.2.๒. ผลการตัดสินสตรีดีเด่นด้านส่งเสริมการเกษตรของภาคเหนือปี 2560 คือ
นางพรรณี มั่นหลํา ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังตะคลอง หมู่ที่ 3 ตําบลห้วยพุก อําเภอดง
เจริญ ซึ่งจะ
เข้ารับโล่รางวัลจาก ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ทําเนียบรัฐบาล
4.2.๓ แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดพิจิตร ปี พ.ศ.2560
(เอกสารแนบ 3)
4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
4.3.1 โครงการทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง 70,000 ราย
1) ให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการติดตามความ
พร้อมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและติดตามปัจจัยการผลิตให้มีการนําไปปลูกจริง
1.1) ฝรั่ง จํานวน 1 ต้น
1.2) ชมพู่ จํานวน 1 ต้น
1.3) กล้วย จํานวน 1 ต้น
1.4) มะละกอ จํานวน 2 ต้น
4.3.2 ข้อมูลพืน้ ที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว และพื้นที่ปลูกข้าวปี 2559/60 รอบที่ 2 ราย
อําเภอ (ข้าวครบวงจร)
- พื้นที่ปลูกตั้งแต่พฤศจิกายน 2559- เมษายน 2560
- พื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 107,087 ไร่
- พื้นที่เป้าหมาย 115,353 ไร่
4.3.3 รายงานสถานการณ์การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2559/60 นอกเขตชลประทาน จังหวัด
ลุ่มน้ําเจ้าพระยา (เอกสารแนบ 5) ข้อมูลในระบบไม่มีและไม่สอดคล้องกับรายงานข้าวในเอกสาร ๔ จํานวน ๕
อําเภอ (โพทะเล,บางมูลนาก,ตะพานหิน,บึงนาราง,โพธิ์ประทับช้าง) ให้อําเภอดังกล่าวตรวจสอบการรายงานให้มี
การรายงานในระบบพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับ รต.ตัดยอดพื้นที่ปลูกใหม่รายสัปดาห์ ระบบพืชฤดูแล้งให้บันทึ กสิ้น
เดือน ถ้าย้อนได้ ถ้าย้อนข้อมูลไม่ได้ให้ทํารายงานเป็นเอกสารเก็บไว้
๔.๓.๔ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปีงบประมาณ 2560
ภายใต้โครงการด้านส่งเสริมการผลิตข้าวปี 2560 รายการเบิกแทนกรมการข้าว

๑) แผนการจัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 อําเภอโพทะเล วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐
4.3.๕ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตามแนวทางเกษตรอินทรีย์เพื่อการ บริโภคตามแผนปฏิบัติ
ราชการจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการลําดับความสําคัญที่ 2 (Y2)
1) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอําเภอโพทะเล จํานวน ๑ กลุ่ม 50 ราย/
พื้นที่ 750 ไร่
2) สํานักงานเกษตรอําเภอ/สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร รับผิดชอบ รวม 7 กิจกรรม
ดังนี้
2.1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการฯ กําหนดจัดในวัน
พฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 ณ ซี เค ฮอลล์ คอนเวนชั่น อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เวลา 08.0017.00 น. เป้าหมาย 630 ราย (เจ้าหน้าที่สํานักงานเกษตรอําเภอ อําเภอละ 2 ราย เกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการฯ อําเภอละ 50 ราย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง)
2.2) จัดทําแปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี
2.3) จัดถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิต
ข้าวตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ กลุ่มละ 2 ครั้ง
2.4) ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี
2.5) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยง
เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามโครงการฯ
2.6) ศึกษาดูงาน
2.7) ติดตามผลการดําเนินโครงการ /ประเมินผลโครงการฯ
4.3.๖. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP
สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรได้ดําเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร GAP
อาสาแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560
ทั้งนี้ขอให้อําเภอเร่งดําเนินการรับสมัคร พร้อมทั้งจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ตามระบบ
มาตรฐาน GAP และประเมินแปลงเบื้องต้นส่งให้สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เพื่อให้กรมวิชาการเกษตร/ศูนย์วิจัย
ข้าวพิษณุโลก เข้าตรวจรับรองมาตรฐาน GAP พืชอาหาร/ข้าว ได้ทันในรอบการผลิตของแต่ละพืช
เป้าหมายดําเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP อําเภอ
โพทะเลยังไม่ส่งใบสมัคร
4.3.๗ โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย
รายงานผลการดําเนินงานการรับแจ้ง การยืนยันการเพาะปลูก การจัดชุด ตรวจแปลง
การรับรองผล และการส่งข้อมูลให้ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ (เอกสารแนบ 4)
4.3.๘. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ดําเนินการทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน
2) กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง
3) กิจกรรมส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว (นาปรัง)
4) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ
ขอให้อําเภอดําเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ครั้งที่ 1 ให้
เสร็จสิ้นภายในเดือน มีนาคม 2560 (เอกสารแนบ 5)
*ฝากผู้รับผิดชอบทุกโครงการถ่ายรูปและเก็บรายละเอียด ทุกกิจกรรมไว้เมื่อมีการรายงานจะได้มีพร้อม
๔.๓.๙ โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

4.4 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
4.4.1. การจัดสรรเป้าหมายรายหน่วยงานในการ
จัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ(กสก : rbm) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้อาํ เภอดาวโหลด
แบบตามโครงการที่ได้รับงบประมาณนําไปทําการประเมิน
การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ (เอกสารแนบ 6)
1) การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานรายแปลง/รายบุคคล แต่ละอําเภอ
2) การจัดทําแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) การรายงานผลการดําเนินงานแปลงใหญ่/แปลงเตรียมความพร้อม(ข้าว พืชอื่นๆ)
4) กระบวนการเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกร ๕ ครั้ง
4.4.๒. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดพิจิตร
1) การตรวจติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
2) ความก้าวหน้าผลการดําเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร จังหวัดพิจิตร ได้รับงบประมาณดําเนินโครงการ จํานวน 1,473,800 บาท ดําเนินการเบิกจ่ายแล้ว
จํานวน 620,408 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.10 (เอกสารแนบ 6)
3) แผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day โพทะเล วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐
เป้าหมาย กลุ่มข้าวอินทรีย์แปลงใหญ่วัดขวาง ๒๐ ราย ลดต้นทุน ๒๐ แปลงใหญ่ท่าบัว ๒๐ ราย
ศดปช.ท่าขมิ้น ๕ ราย ศขช.ท่าขมิ้น ๕ รายบางคลาน ๑๐ ราย ท่าเสา ๑๐ ราย โพทะเล ๑๐ ราย ท่านั่ง ๑๐ ราย
กลุ่มอ้อยหนองบัว ๒๐ ราย หมู่๑ท่าขมิ้น ๑๐ รายหนองแขม ราย ศูนย์ข้าวชุมชนหนองบัว ๑๐ รายกลุ่มอ้อยกระ
บังดิน ๑๐ ราย
4.4.๓ ระบบส่งเสริมการเกษตร (Training and Visit System)
1) การดําเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
(Training and Visit System)
2) ทีมติดตามนิเทศงาน
4.4.๔ โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 (เอกสารแนบ 8)
4.4.๕ การติดตามผลการดําเนินโครงการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 18 ของนายโอภาส ทองยงค์ ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4.4.๖ ความก้าวหน้าการดําเนินงาน Zoning By Agri Map และการวาดแปลงเพาะปลูก
1) การวิเคราะห์พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่ Zoning By Agri Map เพือ่ ใช้เป็นข้อมูล
ในกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพืชที่ไม่เหมาะสม โดยให้สํานักงานเกษตรอําเภอดําเนินการจัดส่งภายในวันที่ 30
มกราคม 2560 และจะได้นําเสนอข้อมูลเพือ่ พิจารณาพื้นที่ต่อไป
2) ในการเลือกพื้นที่สาํ หรับการวาดแปลงเพาะปลูก โดยให้ดําเนินการวาดแปลง
เพาะปลูกของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรกรที่ที่เป็นที่ตั้งของ ศพก. ให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 พื้นที่ปลูกข้าว พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ซึ่งจะต้องเป็นแปลงที่ไม่ซ้ําซ้อน
กับ
ปี 2559
มติที่ประชุม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตําบลทุกคนช่วยตรวจสอบและดําเนินการขอให้
เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดด้วย
4.4.๗ ระบบส่งเสริมการเกษตร (Training and Visit System) (เอกสารแนบ 8)
1) แผนการติดตามนิเทศงาน
2) ประเด็นการติดตามนิเทศงาน

3) ทีมติดตามนิเทศงาน
4.5 กลุ่มอารักขาพืช
4.5.1. สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชในพื้นที่นาข้าว
พบการระบาดในเขตพื้นที่ปลูกข้าว อําเภอเมืองพิจิตร ทุกตําบล จํานวน 10,775 ไร่
(ระบาดรุนแรง 2,916 ไร่ ไม่รุนแรง 7,859 ไร่) และคาดว่าจะเสียหาย 2,755 ไร่ (การระบาดรุนแรง พบ
มากกว่า 5% ของเนื้อทีป่ ลูก)
ขณะนี้ อําเภอรายงานการระบาดของศัตรูพืชพื้นที่นาข้าว (แมลงบั่ว) จํานวน 9 อําเภอ
ได้แก่ อําเภอโพธิ์ประทับช้าง 45,935 ไร่ อําเภอตะพานหิน 40,350 ไร่ อําเภอบางมูลนาก 29,795 ไร่ อําเภอ
บึงนาราง 27,920 ไร่ อําเภอโพทะเล 22,130 ไร่ อําเภอสามง่าม 20,200 ไร่ อําเภอเมือ งพิจิตร 9,830 ไร่
อําเภอวชิรบารมี 6,911 ไร่ และอําเภอสากเหล็ก 2,339 ไร่ ตามลําดับ รวมพื้นที่ระบาดทั้งสิ้น 205,410 ไร่
(เอกสารแนบ 9)
4.5.2. การส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ปี 2560 (เอกสารแนบ 10)
1) ผลการส่งเสริมสะสมเดือนตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 จํานวน 11,718.11
ตัน คิดเป็นร้อยละ 28.93 ของเป้าหมาย 40,500 ตัน ดําเนินการ 11 อําเภอ อําเภอบึงนารางไม่มีข้อมูล
(ตัดยอดวันที่ 2๓ กุมภาพันธ์ 25๖๐)
2) ผลดําเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 25๖๐ จํานวน 4,437.55 ตัน ดังนี้
- ปุ๋ยหมัก 43 ตัน
- ไถกลบตอซังข้าว 3,774.8 ตัน
- ไถกลบตอซังข้าวโพด 351.5 ตัน
- ปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง และถั่วเขียว) 268.25 ตัน
มติที่ประชุม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านช่วยกันทํางานทุกๆ อย่างเพื่อองค์กร
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การดําเนินงานโครงการ Zoning By Agri Map (เอกสารแนบ 11)
- คัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ
- ปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมสําหรับการปลูกข้าว เป็นการทําไร่นาสวนผสม
5.2 แผนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจําปี 2560
วาระที่ 6 วิสาหกิจชุมชน
๖.๑ ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
1) วสช.กลุ่มแปรรูปข้าวบ้านห้วยตัดไม้ อ.วังทรายพูน
2) วสช.เลี้ยงวัวขุนและควายขุนตําบลคลองทราย อ.สากเหล็ก
๓) วสช.ผลิตตะกร้าพลาสติกบ้านบางเพียร อ.เมืองพิจิตร
วาระที่ 7 รายงานผลการดําเนินงานส่งเสริมการเกษตร ประจําเดือนมกราคม ๖๐

วาระที่ 8 แผนการดําเนินงานส่งเสริมการเกษตรประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2560
8.1 แผนปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร
วันที่ เวลา
สถานที่
๑ 09.30 หอประชุมอําเภอ
๒ 08.00 ณ ซี เค ฮอลล์ คอนเวนชั่น อ.
เมืองพิจิตร
ประชุมกน.ผญบ.
๓ 09.30 ม.๕ ท้ายน้ํา
๖ 09.00 สนง.กษอ.
๗ 09.00 ต.ท้ายน้ํา ทะนง ท่าขมิ้น ท่าเสา
วัดพร้าว
๘ 08.30 ต.วัดขวาง,ทุ่งน้อย,โพทะเล,บ้าน
น้อย
๙ 08.30 ท่าบัวบางคลานท่านั่ง
๑๐ 09.00 สนง.กษอ.
๑๓ 08.30 หมู่ ๒ ต.วัดขวาง
๑๔ 08.30 สนง.กษอ.
๑๕ 08.30 หมู่ ๕ ต.บ้านน้อย
๑๖ 09.00 หมู่ ๕ ต.บ้านน้อย
๑๗ 08.30 สนง.กษอ.
๒๐ 09.30 สํานักงานเกษตรอําเภอ
๒๑ 09.30 สนง.กษอ.
๒๒ 09.30 หมู่ ๓ ต.ท่าขมิ้น
หมู่ ๑ ต.บ้านน้อย
๒๓ 09.30 ศพก.หมู่ ๕ ต.บ้านน้อย
๒๔ ๙.๐๐ ศพก.หมู่ ๕ ต.บ้านน้อย
๒๗ ๙.๐๐ หมู่ ๒ ต.วัดขวาง
๒๘ ๘.๓๐ สนง.กษอ.
๒๙ ๘.๓๐ สนง.กษอ.
๓๐ ๘.๓๐ บ้านสวนรีสอร์ท
๓๑ ๘.๓๐ บ้านสวนรีสอร์ท
สนง.กษจ.

เรื่อง/ประเด็น
ตัดสินกม.
สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริม
การผลิตข้าวตามแนวทางเกษตร
อินทรีย์เพือ่ การบริโภค
โครงการส่งเสริมการปลูกอ้อย
DM
นิเทศ
ชี้แจงลดต้นทุนข้าวนาปรัง
นิเทศ
นิเทศ
สรุป ปัญหา
ลดต้นทุนนาปรัง
ปฏิบัติตามนโยบาย
GAP กลุ่ม
GAP กลุ่ม
สรุป ปัญหา
WM
ปฏิบัติตามนโยบาย
อบรมโครงการ ศดปช.ครั้งที่ ๒
อําเภอเคลื่อนที่
งานวันถ่ายทอด Field day
เวทีชุมชนแปลงใหญ่
ลดต้นทุนนาปรัง
ปฏิบัติตามนโยบาย
ปฏิบัติตามนโยบาย
อบรมวาดแปลง
อบรมวาดแปลง
ประชุมเกษตรอําเภอ

ผู้รับผิดชอบ
กษอ.
กสผ
เจ้
กษอ.
ป้าติ๋ม.มิ้นท์
ลุง เจ้
ภัสร์.แบงค๋
จนท.ทุกคน
เจ้
จนท.ทุกคน
พัชรินทร์
พัชรินทร์
จนท.ทุกคน
จนท.ทุกคน
อําเภอ
อําเภอ
ทุกคน
ทุกคน
เจ้
จนท.ทุกคน
จนท.ทุกคน
แบง วิราพร เจ้
แบง วิราพร เจ้
กษอ.

8.2 ประเด็นการติดตามนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร
ภารกิจงาน/แผนงาน
1. ส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบ
แปลงใหญ่
2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.)
3. Zoning
4. ทฤษฎีใหม่
5. Smart Farmer

ประเด็นติดตาม
การรับรองแปลง

เครื่องมือ/วิธีการ
ตรวจสอบเอกสาร

ผู้รับผิดชอบ
คณะทํางานฯ

การเตรียมจัดงาน Field
Day

ตรวจสอบผังจัดงาน
ฐานเรียนรู้/หลักสูตร
ดูพื้นที่ดําเนินการ
ตรวจสอบเอกสาร

คณะทํางานฯ

การดําเนินการปรับเปลี่ยน
การปลูกพืช
การดําเนินการตามหลัก
ดูพื้นที่ดําเนินการ
ทฤษฎีใหม่
การพัฒนา Smart Farmer ตรวจสอบเอกสาร
(แปลงใหญ่ และศพก.)

คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ
สรุปข่าวสารความเคลื่อนไหวการดําเนินกิจการของสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร
สอบถามปัญหาของแต่ละงาน
- งานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางสาวสุรินทร์ อิ่มนรัญ
- งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นายเสน่ห์ บุญจันทร์
- งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นางพรศิริภัสร์ เอี้ยงหมี
- งานอารักขาพืช นางสาวพัชรินทร์ กิติรัตน์
- งานบริหารทั่วไป นางมณีรัตน์ เทพคําอ้าย
- งานประชาสัมพันธ์ นายณัฐวุฒิ ตั้งตระกูล
วิราพร เสือโต พนักงานธุรการขอมอบการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ให้นางสาวมณีรัตน์ เทพคําอ้าย
***********************************

