ระเบียบวาระการประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือนเมษายน 2560
ครั้งที่ 3/ 2560
วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 13.30น.
ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรอาเภอโพทะเล อาเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
------------------------------วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขอบคุณพวกเราทุกคนที่ช่วยกันงานวัน ฟิวเดย์เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ทาให้สาเร็จด้วยดีซึ่งก็ได้
รับคาชมจากหน่วยงานอื่นที่มาร่วมว่าจัดได้ดีกว่าอาเภอที่ผ่านๆ มา
1.1 วันที่ 10 เมษายน 2560 อาเภอโพทะเลจะทาบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
1.2 การอยู่เวรยามในวันหยุดสงกรานต์ ให้เข้มงวดเพราะต้องระวังของหายไฟไหม้ผู้ที่อยู่เวรยามวัน
นั้นๆ ต้องรับผิดชอบ
1.3 สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรจะรดน้าดาหัวเกษตรจังหวัดพิจิตรวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐
วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม 2560
การรับรองรายงานการประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ ๖
มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรอาเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ถ้ามีข้อแก้ไขให้แจ้งฝ่ายเลขา
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
รายงานผลการเบิกจ่ายประจาเดือนมีนาคม 2560 (ตัดยอดข้อมูลเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560)
งบดาเนินงานได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการเกษตร จานวน 12,430,092 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว จานวน
7,810,755.72 บาท คงเหลือเงินงบประมาณ จานวน 4,619,336.28 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.84
(เอกสารแนบ 1 หน้า 10)
4.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
4.2.1 ผลการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น(บ้านสวย เมืองสุข) ประจาปี 2560 จังหวัดพิจิตร
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านวังแดงเหนือ หมู่ที่ 12 ตาบลเขาทราย อาเภอทับคล้อ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ บ้านน้าโจนใต้ หมู่ที่ 5 ตาบลงิ้วราย อาเภอตะพานหิน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 4 ตาบลวังทับไทร อาเภอสาก
เหล็ก
รางวัลชมเชย ได้แก่ บ้านห้วยตัดไม้ หมู่ที่ 3 ตาบลหนองปลาไหล อาเภอวังทรายพูน

4.2.2 กลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพิจิตร
อาเภอโพทะเลมีด้านการแปรรูป ๒ กลุ่ม
๑. วิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือบ้านคลองคะชี หมู่ ๕ ต.วัดขวาง
๒. วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านหนองแขมหมู่ ๕ ต.บ้านน้อย
4.2.3 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ปี 2560 จังหวัดพิจิตร อ.โพทะเล ไม่มี
4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
4.3.1 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตามแนวทางเกษตรอินทรีย์เพื่อการ บริโภคตามแผนปฏิบัติ
ราชการจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการลาดับความสาคัญที่ 2 (Y2)
- กิจกรรมจัดถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ ขอให้
อาเภอดาเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ครั้งที่ 1 ให้เสร็จสิ้น ภายในเดือนเมษายน 2560
- รายงานผลการเบิกจ่าย (เอกสารแนบ 4 หน้า 34)
4.3.2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ดาเนินการทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน
2) กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง
3) กิจกรรมส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว (นาปรัง)
4) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ
- ขอให้อาเภอดาเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ครั้งที่ 1 ให้เสร็จสิ้นภายในเดือน
มีนาคม 2560
4.4 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
4.4.1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดพิจิตร
1) ความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร จังหวัดพิจิตร ได้รับงบประมาณดาเนินโครงการ จานวน 1,473,800 บาท ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว
จานวน 865,882 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.75 (เอกสารแนบ 5 หน้า 36)
2) ผลการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day จังหวัดพิจิตร
การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day ของจังหวัดพิจิตร ได้ดาเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จานวน 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอสากเหล็ก อาเภอโพธิ์ประทับช้าง อาเภอวชิรบารมีและอาเภอ
โพทะเล สาหรับอาเภอที่ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 8 อาเภอ ซึ่งมีแผนดาเนินการ ดังนี้
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ศพก.อาเภอบึงนาราง
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ศพก.อาเภอวังทรายพูน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ศพก.อาเภอทับคล้อ
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ศพก.อาเภอเมืองพิจิตร
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ศพก.อาเภอดงเจริญ
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ศพก.อาเภอสามง่าม
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ศพก.อาเภอตะพานหิน
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ศพก.อาเภอบางมูลนาก

3) ผลการส่งรายงานของสานักงานเกษตรอาเภอตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) ตัวชี้วัดที่
2.1.1 ร้อยละของผลการดาเนินงานตามแนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.) ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560 ส่งครบทุกกิจกรรม
4.4.2 การจัดการความรู้สู่งานส่งเสริมการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร มีคาสั่งที่ 5/2560 แต่งตั้งคณะทางานการจัดการความรู้
(Knowledge Management: KM) ประจาปีงบประมาณ 2560 ได้แจ้งให้อาเภอทราบแล้ว สาหรับ
แนวทางการดาเนินงานการจัดการความรู้สู่งานส่งเสริมการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จังหวัดได้แจ้งให้อาเภอดาเนินการตามหนังสือจังหวัดพิจิตร ที่ พจ 0009/ว 932 ลงวันที่ 15 มีนาคม
2560 ไปแล้ว โดยสรุป มีงานที่ต้องดาเนินการ ดังนี้
(1) พัฒนาคลังความรู้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงานเกษตรอาเภอ
(2) ถอดองค์ความรู้จากผู้ที่มีกาหนดเกษียณอายุราชการในอีก 5
ปี ข้างหน้า/ผู้ทรงความรู้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่น หรือเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้าน หรือจากการปฏิบัติงานของหน่วยงาน อย่างน้อยอาเภอละ 1 องค์ความรู้
(3) ถอดองค์ความรู้จากเกษตรกรต้นแบบเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร(ศพก.) หรือวิทยากรเกษตรกรเครือข่ายของ ศพก. อย่างน้อยอาเภอละ 1 องค์ความรู้ พร้อมทั้งนาเข้าองค์
ความรู้ในระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง ที่ www.thaismartfarmer.net ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
(4) สรุปผลการดาเนินงานโดยจัดทารูปเล่มและ CD องค์ความรู้ (File word และpdf) ให้กลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งพิจารณากลั่นกรององค์ความรู้ก่อนนาขึ้น KCenter ผ่านเว็ปไซต์ ของสานักงานเกษตรอาเภอ ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560ทั้งนี้อาเภอสามารถดาวน์
โหลดรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://new.research.doae.go.th
4.4.3 ระบบส่งเสริมการเกษตร (Training and Visit System)
สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ได้ปรับปรุงคาสั่งแต่งตั้งคณะติดตามนิเทศงานตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยได้แจ้งให้อาเภอทราบแล้ว จึงมอบหมายให้สานักงาน
เกษตรอาเภอเตรียมรับการนิเทศงานตามแผน และดาเนินการติดตามนิเทศงานในพื้นที่ด้วยการเยี่ยมเยียน โดยให้
ดาเนินการสรุปความก้าวหน้า ปัญหาและเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคการดาเนินงานตามนโยบายที่สาคัญของรัฐบาล
ประกอบด้วย (1) การดาเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) (2) การขับเคลื่อน
เกษตรแปลงใหญ่ (Production Unit) ตามแผนปฏิบัติการ (3) การดาเนินงานปรับปรุงพื้นที่การผลิตสินค้า
เกษตรZoning by Agi-Map (4) การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ และ (5) การสร้างและพัฒนา Smart Farmer &
young Smart Farmer และเกษตรกรต้นแบบ ทุกครั้งที่มีการติดตามนิเทศงาน สาหรับการดาเนินงานตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตรระบบฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน (Training and Visit System) กรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ใน
ระหว่ า งด าเนิ น การปรั บปรุ งเอกสาร คู่ มือ ระบบส่ ง เสริ มการเกษตร (T&V System) และแนวทาง/วิ ธีก าร
ปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ก่อนประกาศใช้ระบบอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน
2560
4.4.4 การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร พ.ศ. 2560
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้มีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เพื่อให้
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัยและช่วยเหลือเกษตรกรได้ทั่วถึง โดยอาศัยอานาจตามความใน
มาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2522 และระเบียบคณะกรรมการนโยบายและ

แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2554 ข้อ 6 และ ข้อ 13 สานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร จึงออกประกาศให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนมาขึ้นทะเบียน และเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
ไว้แล้วมาปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรเพื่อแจ้งสถานภาพการประกอบการเกษตร(เอกสารแนบ 7 หน้า 38) โดยให้
กรมส่ งเสริมการเกษตร ด าเนิ นการจัดให้มีก ารขึ้ นทะเบีย นและปรั บปรุ งข้อ มู ลเกษตรกรต่ อ เจ้ าหน้ าที่ผู้ รับขึ้ น
ทะเบียน ตามชนิดพืชดังนี้
(1) ข้าว
(2) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
(3) มันสาปะหลังโรงงาน สับปะรดโรงงาน และอ้อย
(4) ปาล์มน้ามัน ยางพารา และกาแฟ
(5) ไม้ผล ไม้ยืนต้น
(6) แมลงเศรษฐกิจ ประมง และปศุสัตว์
(7) นาเกลือสมุทร
(8) พืชอื่นๆ
การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ บั่ว
ผลการดาเนินงาน (1 ตุลาคม 2559 – 9 มีนาคม 2560)
กิจกรรมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ครัวเรือน)
เป้าหมายการปรับปรุง ฤดูแล้ง
เป้าหมายการ
อาเภอ
(นาปรัง พืชฤดูแล้งและพื้นที่
ผลการปรับปรุงข้อมูล
ปรับปรุง
การดาเนินการแปลงใหญ่)
ตัดยอด 6 มี.ค.60
(ครัวเรือน)
1 พ.ย.59- 30 เม.ย.60
เมืองพิจิตร
11,890
4,849
3,775
วังทรายพูน
3,830
677
529
โพธิ์ประทับช้าง
7,640
3,066
1,297
ตะพานหิน
7,860
1,799
2,914
บางมูลนาก
5,785
1,374
1,517
โพทะเล
9,790
2,397
3,038
สามง่าม
6,180
3,780
2,366
ทับคล้อ
4,655
632
696
สากเหล็ก
2,580
572
421
บึงนาราง
4,710
1,307
441
ดงเจริญ
3,140
428
376
วชิรบารมี
4,940
179
685
รวม
73,000
21,060
17,998
คิดเป็นร้อยละ 85 ของเป้าหมายในการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรในฤดูแล้ง
คิดเป็นร้อยละ 29 ของเป้าหมายในการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2560

กิจกรรมการวาดแปลง (แปลง)
เป้าหมายวาดรูปแปลง
อาเภอ
เป้าหมายการ ฤดูแล้ง (นาปรัง พืชฤดูแล้งและ ผลการปรับปรุงข้อมูล
วาดรูปแปลง พื้นที่การดาเนินการแปลงใหญ่)
ตัดยอด 6 มี.ค.60
1 พ.ย.59- 30 เม.ย.60
เมืองพิจิตร
4,405
945
วังทรายพูน
1,416
304
โพธิ์ประทับช้าง
2,832
608
ตะพานหิน
2,898
622
โพทะเล
3,620
780
สามง่าม
2,290
490
ทับคล้อ
1,721
369
สากเหล็ก
955
205
บึงนาราง
1,745
375
ดงเจริญ
1,153
247
วชิรบารมี
1,825
395
รวม
27,000
5,800
2,521
คิดเป็นร้อยละ 43.46 ของเป้าหมายในการวาดรูปแปลงในฤดูแล้ง
คิดเป็นร้อยละ 9.33 ของเป้าหมายในการวาดรูปแปลงทั้งหมด ปี 2560
4.4.5 การจัดทาแผนพัฒนาการเกษตร ปี 2560
กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายให้สานักงานเกษตรจังหวัด สานักงานเกษตรอาเภอและ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล (ศบกต.) และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) จัดทาหรือปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตร ปี 2560 เพื่อ ใช้เป็นฐานในการดาเนินงาน
โครงการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่และบูรณาการภารกิจงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งสานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรได้จัดฝึกอบรมทีมวิทยากรประจาสานักงานเกษตรอาเภอ ระหว่างวันที่
22-23 ธันวาคม 2559 ที่อาเภอทับคล้อ และต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอให้สานักงานเกษตรจังหวัด
และสานักงานเกษตรอาเภอรวมทั้ งศูนย์ เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิน ค้าเกษตร จั ดทาแผนพัฒนา
การเกษตรฉบับนาเสนอ (ยกกระดาษ A4) เพื่อนาเสนอต่อผู้บริหารและติดไว้ที่สานักงานเกษตรจังหวัด สานักงาน
เกษตรอาเภอและศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาการเกษตรที่
ได้ดาเนินการจัดทาและให้ส่งแผนพัฒนาการเกษตรฉบับนาเสนอให้กรมส่งเสริมการเกษตร
4.5 กลุ่มอารักขาพืช
4.5.1. สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชในพื้นที่ (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2560)
1) ข้าว
แมลงบั่ว พบการระบาดของแมลงบั่ว พื้นที่ 8 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองพิจิตร อาเภอโพธิ์
ประทับช้าง อาเภอตะพานหิน อาเภอบางมูลนาก อาเภอโพทะเล อาเภอสามง่าม อาเภอบึงนารางและอาเภอว
ชิรบารมี พื้นที่ระบาด 115,328 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 44,549 ไร่ (อาเภอเมืองพิจิตร โพธิ์
ประทับช้าง สามง่าม และอาเภอบึงนาราง)

เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล พบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล พื้นที่ 2 อาเภอ ได้แก่
อาเภอเมืองพิจิตร และอาเภอบึงนาราง พื้นที่ระบาด 94 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 40 ไร่
โรคไหม้ พบการระบาดของโรคไหม้ข้าว พื้นที่อาเภอเมือ ง พื้นที่ระบาด 864 ไร่ พื้นที่
ระบาดลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 104 ไร่
2) มันสาปะหลัง ไม่มีการรายงานพื้นที่การระบาดของศัตรูพืช
กลุ่ ม อารั ก ขาพื ช ได้ จั ด ท าข่ า วเตื อ นการระบาดของเพลี้ ย กระโดดสี น้ าตาลเพื่ อ
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รับทราบและวิธีการป้อ งกันกาจัด เมื่อ วันที่ 20 มีนาคม 2560 เนื่อ งจากสภาพ
อากาศมีความเหมาะสมต่อการแพร่ระบาด
4.5.1. การส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ปี 2560 (เอกสารแนบ 8หน้า
42)
1) ผลการส่งเสริมสะสมเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 จานวน ๔๖๗๔.๖๐ ตัน
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๗ ของเป้าหมาย ๕,๒๘๓ ตัน (ตัดยอดวันที่ 24 มีนาคม 25๖๐)
2) ผลดาเนินงานเดือนมีนาคม 25๖๐ จานวน ๓๕๑๔.๑๐ ตัน
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
5.1.1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดพิจิตร (เอกสารแนบ 9 หน้า
43)
1) ความก้าวหน้าในการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลพื้นฐานรายงานบุคคล ในระบบ
bigfarm60.doae.go.th ของแต่ละอาเภอ
- แปลงปี 2559 บันทึกให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 8 มีนาคม 2560 ต่อมามีการขยาย
ระยะเวลาให้
2) การจัดทาแผนขับเคลื่อนการดาเนินงานแบบบูรณาการแปลงใหญ่
- แปลงปี 2559
จานวน 1 แปลง
- แปลงปี 2560
จานวน ๓ แปลง
3) สรุปพื้นที่การดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(พืน้ ที่ที่อาเภอขอปรับเปลี่ยน
ใหม่)
5) ผลความก้าวหน้าการเบิกจ่ายโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560
6) ทบทวนขั้นตอนการดาเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
5.1.2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)
1) ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 รอบ 1 (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)
2) วิธีการวัดและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 1
(1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) ของหน่วยงานย่อย
3) การบริหารวงเงินงบประมาณประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 1 (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) ของหน่วยงานย่อย

วาระที่ 6 วิสาหกิจชุมชน
6.1.1 ผลการประกวดตัดสินวิสาหกิจชุมชน จังหวัดพิจิตร ประจาปี พ.ศ.2560
รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
แปรรูปข้าวบ้านห้วยตัดไม้ หมู่ที่ 3 ตาบลหนองปลาไหล อาเภอวังทรายพูน
รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เกษตรกรเลี้ยงวัวขุนและควายขุนตาบลคลองทราย หมู่ที่ 5 ตาบลคลองทราย อาเภอสากเหล็ก
รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน
ผลิตตะกร้าพลาสติกบ้านบางเพียร หมู่ที่ 4 ตาบลฆะมัง อาเภอเมืองพิจิตร
6.1.2 ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพิจิตร เรื่อง ผลการ
คัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพิจิตร
1. นายพิษณุ อรรคนิวาส
ตัวแทนจากวิสาหกิจชุมชนตาบลงิ้วราย อาเภอตะพานหิน
2. นายไพบูรย์ สิงห์ทอง
ตัวแทนจากวิสาหกิจชุมชนตาบลห้วยแก้ว อาเภอบึงนาราง
3. นายนพพร ทับทอง
ตัวแทนจากวิสาหกิจชุมชนตาบลบางลาย อาเภอบึงนาราง
4. นายทวี มีแก้ว
ตัวแทนจากวิสาหกิจชุมชนตาบลเขาทราย อาเภอทับคล้อ
5. นายปรีชา ขันธวุธ
ตัวแทนจากวิสาหกิจชุมชนตาบลทุ่งใหญ่ อาเภอโพธิ์ประทับ
ช้าง
6. นายสมัย คาลือชา
ตัวแทนจากวิสาหกิจชุมชนตาบลวังทับไทร อาเภอสากเหล็ก
วาระที่ 7 รายงานผลการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตร ประจาเดือนมีนาคม 2560
วาระที่ 8 แผนการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรประจาเดือนเมษายน 2560
8.1 แผนปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร
วันที่ เวลา
สถานที่
เรื่อง/ประเด็น
4 09.30 หมู่ ๗ ต.ท้ายน้า
เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กระบังดิน
13.30
5 09.30 อ.โพทะเล อ.ทับคล้อ
ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร
13.30
7 09.30 ศูนย์ขยายพันธุ์ออ้ ยโพทะเล
ถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ ๒
13.30
10 09.00 อ.โพทะเล
ทาบุญเพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
12
18
1920
๒๑
๒๔

ผู้รับผิดชอบ
กษอ.กษต.
คณะติดตาม
เจ้

09.30 ศดปช.ต.ท่าขมิ้น
09.30 หมู่ ๑ ต.ท่าเสา
09.30 ศพก.หนองแขม ต.บ้านน้อย

เยี่ยมเยียน
ติดตามพืชหลากหลาย
GAP กลุ่มแปลงใหญ่ครั้งที่ ๓

ทีมกษอ.
โพเล
เสน่ห์
สุรินทร์
มิ้นท์

08.30 สนง.กษอ.โพทะเล
09.30 หมู่ ๑ ต.บางคลาน

สรุปผลการปฏิบัติงาน
ติดตามทฤษฎีใหม่

ทีมโพทะเล
สุรินทร์

25
๒๖
27
28

09.30
09.30
09.30
09.30

หมู่ ๒ ต.ทุ่งน้อย
หมู่ ๖ ต.โพทะเล
หมู่ ๖ ต.ท่าบัว
ณ ศาลาชลประทาน หมู่ ๖

เยี่ยมกลุ่ม ข่า GAP
ติดตามพืชหลากหลาย
ติดตามพืชหลากหลาย
ถ่ายทอดเทคโนโลยีข้าวอินทรีย์

0๙.๐๐

สนง.เกษตรจ.พิจิตร

ประชุมประจาเดือน

ณัฐวุฒิ
พรศิริภัสร์
ณัฐวุฒิ
ทีมเกษตร
,ชลประทาน
กษอ.

8.2 ประเด็นการติดตามนิเทศงาน
ภารกิจงาน/แผนงาน
1. งานส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่

ประเด็นติดตาม
1.1 ผลการบันทึก ข้อมูลพืน้ ฐาน
รายบุคคล ในระบบ bigfarm60
1.2 การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงาน แบบบูรณาการ
2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
2.1 การจัดเก็บข้อมูลเกษตรกร
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า ผู้นาที่เข้าเรียนรู้ตามหลักสูตร50
เกษตร (ศพก.)
คน
2.2 การจัดเก็บข้อมูลเครือข่ายของ
ศพก. อย่างน้อย 10 เครือข่าย
3. Zoning by agri-map
4. การส่งเสริมทฤษฎีใหม่
5. การสร้างและพัฒนา
Smart Farmer และ
เกษตรกรต้นแบบ

เครื่องมือ/วิธีการ
- ตรวจสอบในระบบ
- ตรวจสอบเอกสาร

ผู้รับผิดชอบ
คณะทางานฯ

- ตรวจสอบเอกสาร
คณะทางานฯ
- ไฟล์ข้อมูล
- การวาดแปลง
(ไฟล์ภาพ JPG) ทบก.
- การบันทึกข้อมูล
ระบบ
http://alc.doae.go.th
การดาเนินการปรับเปลี่ยนการปลูก ตรวจสอบเอกสาร
คณะทางานฯ
พืชตามแผน
การจัดทาแปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎี ดูพื้นที่ดาเนินการ
คณะทางานฯ
ใหม่
น.สวรรณชิตา ณ.จอม
การพัฒนา Smart Farmer (แปลง ตรวจสอบเอกสาร
คณะทางานฯ
ใหญ่ และศพก.)

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ
9.1 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากของสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร
(1) เงินกู้
อัตราดอกเบี้ย จากร้อยละ 6.70 ต่อปี เป็นร้อยละ
6.50 ต่อปี
(2) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ย จากร้อยละ 3.30 ต่อปี เป็นร้อยละ 3.10 ต่อปี
(3) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เกษียณมั่นคง
อัตราดอกเบี้ย จากร้อยละ 3.70 ต่อปี เป็นร้อยละ 3.50 ต่อปี
(4) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษมัน่ คง
อัตราดอกเบี้ย จากร้อยละ 2.95 ต่อปี เป็นร้อยละ
2.90 ต่อปี

(5) เงินฝากจากสหกรณ์อื่น
(6) เงินฝากประจา 12 เดือน
(7) เงินฝากทวีทรัพย์

อัตราดอกเบี้ย จากร้อยละ 3.70 ต่อปี เป็นร้อยละ 3.00 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย จากร้อยละ 3.80 ต่อปี เป็นร้อยละ 3.70 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย จากร้อยละ 3.70 ต่อปี เป็นร้อยละ 3.50 ต่อปี

ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
๙.๒ เกษตรอาเภอสอบถามแต่ละงาน
งานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางสาวสุรินทร์ อิ่มนรัญ
งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นายเสน่ห์ บุญจันทร์
- งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นางพรศิริภัสร์ เอี้ยงหมี
- งานอารักขาพืช นางสาวพัชรินทร์ กิติรัตน์
- งานบริหารทั่วไป นางมณีรัตน์ เทพคาอ้าย
- งานประชาสัมพันธ์ นายณัฐวุฒิ ตั้งตระกูล
- งานอาคารสถานที่ นายสุรพล รอดเรือง
งานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางสาวสุรินทร์ อิ่มนรัญ จากการร่วมประชุมมีหน่วยงานจาก
จังหวัดมาบูรณาการร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทาบัญชีฟาร์ม กล้วยย่อยไม่เติบโต ต้นทุนการผลิตของ
เกษตรกรให้ใช้สารชีวภัณฑ์
งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นายเสน่ห์ บุญจันทร์
รายงานพืชฤดูแล้งกับร.ต ตรวจสอบอายุข้าวให้สอดคล้องตรงตามความเป็นจริงพริกสีดาจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมี
บริษัทเข้ามาส่งเสริมโดยซื้อผ่านสหกรณ์รับซื้อคืน การปรับปรุงข้อมูลให้ทาแผน
งานอารักขาพืช นางสาวพัชรินทร์ กิติรัตน์
ขอข้อมูลแปลงพยากรณ์ให้คียใ์ นระบบภายในเทีย่ งวันพุธ
งานบริหารทั่วไป นางมณีรัตน์ เทพคาอ้าย
เบี้ยเลี้ยงโครงการทุกโครงการให้เขียนเบิกให้ครบ
งานประชาสัมพันธ์ นายณัฐวุฒิ ตั้งตระกูล
การวาดแปลงมี ๒ อย่างฟาร์มิสFarmis,จีสอะโกร Gisagro Qgis
งานอาคารสถานที่ นายสุรพล รอดเรือง
ฝากดูต้นไม้อย่าให้ตายช่วงสงกรานต์
***********************************

