(สําเนา)
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที สํานักงานเกษตรอําเภอบึงนาราง
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗
ครั*งที ๕ /๒๕๕๗
เมือวันที ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอบึงนาราง
--------------------------------------------------------ผู้มาประชุ ม
๑. นายพรรณยงค์ จันทร์ เพ็ง
เกษตรอําเภอบึงนาราง
ประธาน
๒. นายถวิล
แก้วขาว
นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรชํานาญการ
๓ นายพรชัย
แก้วเพชร
นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรชํานาญการ
๔. นายชาณัฐธนพล มณี โชติ
เจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน
๕. นายขจรศักดิ> คัญทับ
นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตร
๖. นางศิริวรรณ สี ม่วง
เจ้าพนักงานธุ รการชํานาญงาน
เลขานุการ
๗. นายสิ ทธิ นนั ท์ บุญมี
เจ้าพนักงานธุ รการ
๘. นางสาวเจนจิรา เทียงทิศ
พนักงานทําความสะอาด
ผู้ไม่ มาประชุ ม
- ไม่มี
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
๑. นายพยุงศักดิ> สิ ทธิลภ นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร (ผู ้
ประสานงานสํานักงานเกษตรอําเภอบึงนาราง)
เริมประชุ มเวลา ๐๙.๓๐ น.
เมือทีประชุมพร้อม นายพรรณยงค์ จันทร์ เพ็ง เกษตรอําเภอบึงนาราง ประธานในทีประชุม ได้
กล่าวเปิ ดประชุม และได้ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี*
ระเบียบวาระที ๑ เรื องทีประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ
๑ จากการประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน
๑.๑ แนะนําข้าราชการอัยการทีได้รับการแต่งตั*ง/ย้ายมาดํารงตําแหน่งในจังหวัดพิจิตร
- นายวิศิษฐ์ ฉัตรศรี สุวรรณ อัยการจังหวัดพิจิตร ย้ายมาจากสํานักงานอัยการจังหวัดหล่มเก่า
- ร.ต.อ.มาโนส เพ็งเพชร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ย้ายมาจาก
สํานักงานอัยการจังหวัดพิษณุ โลก

- นายสมภพ ทิมฤกษ์ อัยการจังหวัดคุม้ ครองสิ ทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับ
คดีจงั หวัดพิจิตร ย้ายมาจากสํานักงานอัยการจังหวัดราชบุรี
๑.๒ แนะนําข้าราชการพลเรื อนทีได้รับการแต่งตั*ง/ย้ายมาดํารงตําแหน่งในจังหวัดพิจิตร
-๒- นายสุ เมธ ศิริลกั ษณ์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมจังหวัด
พิจิตร ย้ายมาจากกรมป่ าไม้
- นายปราโมทย์ ยอดแก้ว รักษาการปฏิรูปทีดินจังหวัดพิจิตร ย้ายมาจากจังหวัดนครราชสี มา
๒. จากการประชุ มประจําเดือนหัวหน้าส่ วนราชการและการประชุมกํานัน, ผูใ้ หญ่บา้ น
- กําหนดการพิธีเจริ ญพระพุทธมนต์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ประจําเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ในวันที ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ. วัดสี แยกธรรมเวทย์ ตําบลโพธิ> ไทรงาม เวลา ๑๘.๐๐ น.
ขอเชิ ญส่ วนราชการทุกส่ วนราชการร่ วมในพิธี
- นายอําเภอบึงนาราง ขอบคุณทุกส่ วนราชการทีร่ วมบริ จาคโลหิ ตเมือวันที ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗
- โครงการธงฟ้ าช่วยเหลือชาวนาจังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที ๗ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั*งแต่
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น. ณ.บริ เวณหน้าทีว่าการอําเภอตะพานหิ น เพือช่วยเหลือเกษตรกรทีได้รับความ
เดือดร้อนกรณี เกษตรกรเข้าร่ วมโครงการรับจํานําข้าวเปลือกของรัฐบาล ก็ขอให้เจ้าหน้าทีผูร้ ับผิดชอบตําบลได้
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบด้วย
- โครงการฝึ กอบรมส่ งเสริ มอาชีพเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียงปี
๒๕๕๗ ในวันที ๑๔ และ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ. ศาลาประชาคมอําเภอบึงนาราง นายอําเภอมอบหมายให้
เกษตรอําเภอร่ วมดําเนินการและเป็ นวิทยากรบรรยายความรู ้ให้แก่เกษตรกรผูเ้ ข้ารับการอบรม จํานวน ๕๑๐ คน
มติทประชุ
ี
ม รับทราบตามทีประชุมเสนอ
ระเบียบวาระที ๒ เรื องรับรองรายงานการประชุมครั*งที ๔/๒๕๕๗ ประจําเดือน เมษายน ๒๕๕๗ เมือวันที ๔
เมษายน ๒๕๕๗
มติทประชุ
ี
ม

ให้การรับรองรายงานการประชุม ครั*งที ๔/๒๕๕๗ เมือวันที ๔ เมษายน ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที ๓ เรื องสื บเนืองจากการประชุมครั*งทีแล้ว
๓.๑ การปรับปรุ งข้อมูล การพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร (ทบก.๐๑) และการจ่ายสมุดทะเบียน
เกษตรกร
ในส่ วนของอําเภอบึงนาราง เป้ าหมายของอําเภอ ๔,๘๒๒ ราย แต่ข* ึนทะเบียนในระบบ
๔,๘๔๑ ราย จํานวนทีพิมพ์สมุด ๔,๘๔๑ ราย จํานวนสมุดทีแจกให้เกษตรกร ๔,๘๔๑ ราย ข้อมูลสมบูรณ์
๔,๔๐๘ ราย คงเหลือสมุดทีไม่สมบูรณ์ ๔๓๓ ราย ให้เจ้าหน้าทีผูร้ ับผิดชอบตําบลได้ติดตามจํานวนเกษตรกรที
เหลือ ว่ายังทําการเกษตรอยูห่ รื อไม่ หรื อจะยกเลิกความเป็ นเกษตรกร ให้จดั ทําแบบคําขอยกเลิกพร้อมแนบสําเนา
ทะเบียนบ้าน, บัตรประจําตัวประชาชน แล้วจัดทําบัญชีสรุ ปตามแบบฟอร์ มส่ งจังหวัดเพือแจ้งกรมส่ งเสริ ม
การเกษตร ในการยกเลิกความเป็ นเกษตรกรต่อไป

ทีประชุ ม

รับทราบตามทีประชุมเสนอ

-๓ระเบียบวาระที ๔ เรื อง เพือทราบและพิจารณา
๔. ๑. เรื องเพือทราบ
๔.๑.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการส่ งเสริ มการเกษตรประจําปี ๒๕๕๗ จํานวน ๑๓
โครงการ จังหวัดแจ้งให้อาํ เภอตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงิน – การยืมเงินกับฝ่ ายการเงินของจังหวัดและกลุ่มฝ่ ายที
รับผิดชอบงานโครงการ ในส่ วนของอําเภอบึงนารางเชิญธุ รการชี*แจงให้ทีประชุมทราบ
ธุรการ สําหรับการดําเนินงานโครงการส่ งเสริ มการเกษตรประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๗และโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของจังหวัดพิจิตรนั*น ในส่ วนทีรับผิดชอบได้ดาํ เนิ นการขอความเห็นชอบและดําเนิ นการ
ฝึ กอบรมพร้อมจัดส่ งเอกสารการเบิกจ่ายได้จดั ส่ งจังหวัด หลังเสร็ จสิ* นการฝึ กอบรมทุกเดือน ซึ งคาดว่าถ้ามีการ
ฝึ กอบรมตามแผนทุกโครงการน่าจะดําเนินการเสร็ จภายในเดือนมิถุนายน และเบิกจ่ายงบประมาณได้เสร็ จสิ* น
ภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗
๔.๑.๒ เป้ าหมายการจัดเก็บข้อมูลโครงการส่ งเสริ มการเกษตร (กสก.)ประจําปี ๒๕๕๗ ที
กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้แจ้งให้มีการจัดเก็บข้อมูลโครงการส่ งเสริ มการเกษตรทุกโครงการแล้วบันทึกลง
โปรแกรมจังหวัดให้อาํ เภอตรวจสอบโครงการตาม (คง.๒) ทีดําเนินการแล้วจัดพิมพ์แบบการจัดเก็บให้เจ้าหน้าที
ผูร้ ับผิดชอบดําเนินการจัดเก็บ แล้วส่ งให้เจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูลดําเนิ นการบันทึกลงโปรแกรม ซึ งจังหวัดจะเริ ม
ติดตามและตรวจสอบแบบจัดเก็บข้อมูลและแผนการดําเนินงานโครงการตั*งแต่เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็ นต้น
ไป ซึ งในการจัดเก็บข้อมูลจังหวัดเน้นให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เรี ยบร้อย
๔.๑.๓ สรุ ปผลการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรทีทําไร่ นาสวนผสม(เกษตรกรในดวงใจผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดพิจิตรอย่างน้อยตําบลละ ๑ รายทีปรับเปลียนพฤติกรรมการผลิตจากการทํานาเพียงอย่างเดียว ไปสู่ การผลิต
แบบไร่ นาสวนผสมซึ งได้แจ้งให้ตาํ บลได้ดาํ เนิ นการคัดเลือกแล้วสรุ ปส่ งจังหวัดตามแบบฟอร์ มทีแจกให้แล้วนั*น
ขณะนี*จงั หวัดแจ้งว่าอําเภอบึงนารางยังไม่ได้จดั ส่ ง จึงขอให้ทุกตําบลเร่ งดําเนิ นการ
๔.๑.๔ การรับสมัครคระกรรมการผูแ้ ทนวิสาหกิจชุมชน จังหวัดพิจิตร
คณะกรรมการสรรหากรรมการผูแ้ ทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดได้ประชุมครั*งที ๑ เมือวันที
๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เพือกําหนดหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีการคัดเลือกกรรมการผูแ้ ทนวิสาหกิจชุมชน จํานวน
๖ คนทีจะครบวาระดํารงตําแหน่งในวันที ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ ซึ งจะดําเนินการรับสมัครในวันที ๑๙ –๒๓
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ. สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
ในส่ วนของอําเภอบึงนาราง เราจะทําหนังสื อถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุกกลุ่มเพือแจ้งให้
ทราบ หรื อว่าจะดําเนิ นการอย่างไร ขอให้ทางตําบลช่วยแสดงความคิดเห็น
นายพรชั ย แก้ วเพชร นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรชํานาญการ รับผิดชอบตําบลห้วยแก้ว เสนอว่า เราควรจะ
คัดเลือกกลุ่มทีมีผลการดําเนิ นงานต่อเนื องเข้าไปสมัครจะดีกว่าเพราะอย่างน้อยก็จะเกิดความเชือถือในผลการ
ดําเนินงาน

นายถวิล แก้ วขาว , นายชาณัฐธนพล มณีโชติ และนายขจรศักดิ, คัญทับ เจ้าหน้าทีผูร้ ับผิดชอบตําบลได้ให้ขอ้ มูล
เพิมเติมและเสนอให้ส่งประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วตําบลห้วยแก้ว เข้าไปสมัครเพราะเป็ น
กลุ่มทีมีการดําเนินกิจกรรมต่อเนื องและมีชือเสี ยงเป็ นทีรู ้จกั ทัวไป
-๔๔.๑.๕ สรุ ปการรายงานสถานการณ์ปลูกพืชฤดูแล้งของอําเภอปี ๒๕๕๗ ตั*งแต่ ๑ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ซึ งสิ* นสุ ดระยะเวลาการเพาะปลุกแล้ว ตอนนี*จะยังเหลือแต่การรายงานพืชทีเก็บ
เกียวแล้วเท่านั*น ให้ตรวจสอบการรายงานให้ถูกต้องเพราะตั*งแต่วนั ที ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗เป็ นต้นไปจะเข้าสู่ ฤดู
การปลูกนาปี ปี การผลิต ๒๕๕๗/๒๕๕๘ แล้ว
จังหวัดฯ ได้เน้นยํ*าข้อมูลการรายงานต่าง ๆ ควรให้มีความสอดคล้องกันทั*งการรายงานข้อมูล
สภาวะการผลิตพืช (รต. ,รอ.)พืชฤดูแล้ง และงานอารักขาพืช
๔.๑.๖ สถานการณ์การระบาดศัตรู พืช
๑. สถานการณ์การระบาดของเพลี*ยกระโดดสี น* าํ ตาล พบมีตวั แก่บินเล่นไฟช่วงพลบคํา
แต่ปริ มาณไม่มากและยังไม่มีการระบาดแต่ขอให้ทางผูร้ ับผิดชอบตําบลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
๒. สถานการณ์การระบาดของเพลี*ยแป้ งมันสําปะหลัง ขณะนี*เกษตรกรเริ มทําการ
เพาะปลูกแล้ว ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะสภาพอากาศร้อนเกรงว่าจะมีการระบาด
มติทประชุ
ี
ม รับทราบตามทีประชุมเสนอ
๔.๒ เรืองเพือพิจารณา
๔.๒.๑ การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บา้ นและ Smart Farmer
อําเภอบึงนาราง มีอาสาสมัครเกษตรหมู่บา้ นรวมทั*งสิ* น ๕๑ คน เป็ น Existing Smart
Farmer จํานวน ๔๘ ราย เป็ น Developing Smart Farrmer จํานวน ๓ ราย ไม่ผา่ นคุณสมบัติขอ้ ๔ และข้อ ๕
จํานวน ๒ ราย สําหรับอาสาสมัครเกษตรทีไม่ผา่ นคุณสมบัติ จํานวน ๓ ราย อําเภอได้ทาํ การเปลียนตัวอาสาสมัคร
เกษตร และรายงานจังหวัดทราบแล้วแต่ยงั ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าสู่ ระบบได้
กรมส่ งเสริ มการเกษตร ให้ดาํ เนินการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บา้ น และโครงการ
พัฒนาเกษตรปราดเปรื อง (Smart Famer)โดยจัดสรรงบประมาณให้อาํ เภอดําเนิ นการในกิจกรรมสัมมนาเชิง
ปฏิบตั ิการเพือจัดทําแผนพัฒนาอาชีพสู่ ความเป็ น Smart Farmer ซึ งอาสาสมัครเกษตรหมู่บา้ นของอําเภอบึงนาราง
จะต้องจัดสัมมนา จํานวน ๑ ครั*ง นําเสนอผลการคัดกรอง อกม. ให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน ของตนเอง และอบรม
ให้ผา่ นคุณสมบัติ ข้อ ๒ มีขอ้ มูลประกอบการตัดสิ นใจคือ
- สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ทั*งจากเจ้าหน้าทีและผ่านระบบสารสนเทศและการสื อสาร
อืน ๆ เช่น Internet , Mobile Phone , Smart Phone
- มีการจดบันทึกข้อมูล และใช้ขอ้ มูลมาประกอบการวิเคราะห์วางแผนก่อนเริ มดําเนินการ
และบริ หารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ
- มีการนําข้อมูลมาใช้ในการแก้ไขปั ญหาและพัฒนาอาชีพของตนเองได้โดยทําเนื*อหา
หลักสู ตร การจดบันทึก และการจัดการฟาร์ ม มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับอาชีพ ของ อกม.

จังหวัดฯ ได้ขอให้อาํ เภอดําเนิ นการจัดทําแผนการฝึ กอบรมและให้สาํ เนาแจ้งให้จงั หวัด
ทราบ เพือเข้าร่ วมในการสัมมนาครั*งที ๑ โดยให้กลุ่มส่ งเสริ มและพัฒนาเกษตรประสานงานเรื องหลักสู ตรและการ
จัดทําคู่มือกับอําเภอด้วย และให้อาํ เภอจัดทําพิกดั ทีตั*งบ้าน อกม. ของอําเภอทุกคนด้วยโดยใช้เครื องมือวัดพิกดั
GPS
-๕๔.๑.๒ โครงการผลิตพืชผักปลอดภัยจังหวัดพิจิตร ตามนโยบายผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิจิตร ให้
บูรราการกับหน่วยงานทีเกียวข้องเพือเชื อมโยงแหล่งผลิตพืชผักทีปลอดภัยกับการตลาด ร่ วมกับสาธารณสุ ข และ
พัฒนาชุมชน ซึ งการดําเนินงานโครงการนี*จะนําไปเชื อมโยงกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาการผลิตพืชผักของกรม
ส่ งเสริ มการเกษตรทีได้กาํ หนด ซึ งจําเป็ นต้องใช้ฐานข้อมูลและมีระบบในการรายงานทีใช้กบั กรมส่ งเสริ ม
การเกษตรภายใต้การผลิตพืชผักปลอดภัย โดยคัดเลือกจากพื*นทีดําเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพสิ นค้าเกษตรสู่
มาตรฐาน (พืชผัก) ปี ๒๕๕๗ ของอําเภอบึงนาราง พื*นทีดําเนินการคือหมู่ ๗ ตําบลแหลมรัง จังหวัด ขอให้อาํ เภอ
แจ้งเจ้าหน้าทีผูร้ ับผิดชอบตําบลได้จดั หาข้อมูลต้นทุนการผลิต
๔.๑.๓ สรุ ปการดําเนิ นงานตามนโยบายและแนวทางการส่ งเสริ มการเกษตรมิติใหม่ (MRCF)
สํานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรเขต ๙ จังหวัดพิษณุ โลก ได้มาติดตามผลการ
ดําเนินงานระบบส่ งเสริ มการเกษตร มิติใหม่(MRCF) ของสํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เมือวันที ๒๘ เมษายน
๒๕๕๗ สรุ ปได้ดงั นี*

M

R

C

F

๑.แผนทีจังหวัดทั*ง ๑๒อําเภอ
๒.ข้อมูลSoning ข้าว
๓.ชุดดิน
๔.แผนทีชลประทานในเขต/
นอกเขตชลประทาน
๕.เขตสู บนํ*าด้วยไฟฟ้ า/บ่อ
ตอก
๖.แผนทีอุทกภัยปี ๕๔–๕๖
๗.แผนทีภัยแล้ง ปี ๕๔-๕๖
๘.เกษตรผูน้ าํ
๙. ทีตั*งกลุ่มองค์กรเกษตรกร
๑๐.สถานทีบริ การทาง
การเกษตร
๑๑.ทีตั*งแปลงพยากรณ์

๑.เจ้าหน้าทีรวบรวม
ข้อมูลองค์ความรู ้ทาง
วิชาการ
ดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์/เสนอ
ทางเลือกในพื*นทีเรื อง
การลดต้นทุนการผลิต
แนวทางต่าง ๆ
- สนง.กษอ.รายงานการ
ดําเนินงานให้
สํานักงานเกษตร
จังหวัดผ่านอีเมล์
เฟสบุค๊ ไลน์

๑.จัดเวทีแลกเปลียน
เรี ยนรู ้/ประชุม/สัมมนา
(DM,MM,DW,PW)
๒.อําเภอประชุม/จัดเวที
กับชุมชน/ศบกต./ประชา
พิจารณ์
๓.การประสานหน่วยงาน
ทีเกียวข้อง

๑.ลดต้นทุนการผลิตใน
พื*นที ๑๒ อําเภอ ๓๗
ตําบล
-การใช้สารเคมี/ปุ๋ ยเคมี
-อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์
-การใช้สารชีวภัณฑ์
-การทํานาด้วยวิธีโยนกล้า
๒.เพิมประสิ ทธิ ภาพการ
ผลิตในพื*น
ที ๗ อําเภอ ๑๐ ตําบล
การใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพ
การปลูกข้าวไม่เกิน ๒
ครั*ง/ปี

-๖–
M
๑๒.ทิศทางลม
๑๓.ปริ มาณนํ*าฝน
๑๔.แสดงข้อมูลทางการตลาด
๑๕.ต้นทุนการผลิต
๑๖.แผนทีข้อมูลผลผลิตเฉลีย
ต่อไร่
๑๗.ข้อมูลแสดงทีตั*งร้านค้า
จําหน่ายสารเคมี
๑๘.พื*นทีปลูกข้าวนาปี /นาปรัง
๑๙.พื*นทีผลผลิตต่อไร่ นาปี /นา
ปรัง
๒๐.พื*นทีปลูกข้าวกรณี พิเศษ

R
- ดําเนิ นการถ่ายทอด
องค์ความรู ้เทคโนโลยี
การผลิตข้าว
ขั*นตอนการปลูกข้าว
ในเขตชลประทาน/ใน
เขตนานํ*าฝน
-การทํานาด้วยวิธีโยน
กล้า
-อัตราการใช้เมล็ด
พันธุ์ขา้ ว/สารเคมี/
ปุ๋ ยเคมีทีถูกต้อง
เหมาะสม
๒.องค์ความรู ้จาก
เกษตรกรผูน้ าํ /อกม./
ปราชญ์ชาวบ้านใน
พื*นที

C

F
๓.มาตรฐาน GAPในพื*นที
๒ อําเภอ ๒ ตําบล
-การจัดกระบวนการผลิต
ให้ได้มาตรฐาน(GAP)
๔.ปรับเปลียนพื*นที/
เศรษฐกิจพอเพียงในพื*นที
๓ อําเภอ ๓ ตําบล
-การจัดการพื*นที
เกษตรกรรม(Zoning)
-การพัฒนาตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
๕.พัฒนากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน พื*นที ๑ อําเภอ ๑
ตําบล
-การพัฒนาผลิตภัณฑ์
(แปรรู ปกล้วย)

- สํานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรเขตที ๙ จังหวัดพิษณุ โลก ได้ให้คาํ แนะนําในเรื องของการ
ทํา Mapping แผนทีโดยให้นาํ แผนทีจากพัฒนาทีดิน ชลประทาน หรื อสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมาใช้
ประโยชน์ในการทําแผนทีเชิ งซ้อน และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ มีกาํ หนดมาประชุมการ
จัดทําข้อมูลเอกภาพ ในวันที ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ. ห้องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ ได้ประสารขอไฟล์ขอ้ มูลเบื*องต้นแล้ว และขอให้เจ้าหน้าทีระดับอําเภอเตรี ยมเครื อง
คอมพิวเตอร์ โน้ตบุค้ เตรี ยมในการลงไฟล์ขอ้ มูลต่อไป
มติทประชุ
ี
ม เห็นชอบตามทีประชุมเสนอ
ระเบียบวาระที ๕ เรื อง แผน – ผลการปฏิบตั ิงานส่ งเสริ มการเกษตร
๕.๑ รายงานผลการปฏิบตั ิงานประจําเดือน เมษายน ๒๕๕๗
วันที ๓ เมษายน ๒๕๕๗
- อบรมเกษตรกรโครงการศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน(ปกติ)
ครั*งที ๑
วันที ๔ เมษายน ๒๕๕๗
- ประชุมประจําเดือนสํานักงาน (DM)

-๗- อําเภอตะพานหิ นศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักไม้
ผลบึงนาราง หมู่ ๘ ต.บึงนาราง
วันที ๙ เมษายน ๒๕๕๗
- อบรมเกษตรกรโครงการศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชชุมชน
(ถัวเขียว)
วันที ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗
- อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสิ นค้าเกษตรสู่
มาตรฐาน (พืชผัก) ปี ๒๕๕๗ หมู่ ๗ ต.แหลมรัง
วันที ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗
- อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสิ นค้าเกษตรสู่
มาตรฐาน (พืชผัก)ปี ๒๕๕๗ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึ ก
ปฏิบตั ิ เรื องระบบควบคุมภายใน หมู่ ๘ ต.บึงนาราง
วันที ๒๒-๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ - อบรมเกษตรกรโครงการผลิตและกระจายอ้อยพันธุ์ดี
ปี ๒๕๕๗ (ติดตามผลการดําเนิ นงาน)
วันที ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗
- อบรมเกษตรกรโครงการศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั (ครั*งที ๑)
มติทประชุ
ี
ม รับทราบตามทีประชุมเสนอ
๕.๒ แผนการปฏิบตั ิงานส่ งเสริ มการเกษตร ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗
วันที ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
- ประกวดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่ ๗ ตําบลแหลมรัง (เช้า)
- ประชุมประจําเดือนหัวหน้าส่ วนราชการ พฤษภาคม
๒๕๕๗ ที อบต.ห้วยแก้ว (บ่าย)
วันที ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
- ประชุมประจําเดือน กํานัน , ผูใ้ หญ่บา้ น
วันที ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗
- อบรมเกษตรกรโครงการศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน(ปกติ)
(ครั*งที ๒)
วันที ๑๕–๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ - อบรมเกษตรกรโครงการพระราชดําริ ศูนย์ชยั พัฒนาฯ
วันที ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
- ประชุมคณะอนุกรรมการส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชนอําเภอที
แต่งตั*งโดยคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
วันที ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
- นําสมาชิกวิสาหกิจชุมชนแลกเปลียนเรี ยนรู ้ศึกษาดูงานที
อําเภอโพธิ> ประทับช้าง
วันที ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
- อบรมเกษตรกรโครงการศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ (ครั*งที ๒)
วันที ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗
- ประชุมประจําเดือนเกษตรอําเภอ ณ.ห้องประชุมสํานักงาน
เกษตรจังหวัดพิจิตร
๕.๓ แผนการติดตามงานประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗
จังหวัดจะติดตามงานอําเภอบึงนาราง ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ ในวันที ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๕๗ ตามประเด็นการติดตามงานตามดังนี*

-๘๑. การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บา้ นและ Smart Farmer
๒. การดําเนินงานส่ งเสริ มการเกษตรมิติใหม่ (MRCF)ปี ๒๕๕๗
๓. การดําเนินงานตามโครงการส่ งเสริ มการเกษตร/จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๔. การดําเนินงานตามโครงการลดความเสี ยงจากการระบาดศัตรู พืช
มติทประชุ
ี
ม รับทราบตามทีประชุมเสนอ
ระเบียบวาระที ๖ เรื องอืน ๆ
- ไม่มี
มติทประชุ
ี
ม รับทราบ
เลิกประชุ มเวลา ๑๒.๓๐ น.

(ลงชือ) ศิริวรรณ สี ม่วง ผูจ้ ดรายงานการประชุม
(นางศิริวรรณ สี ม่วง)
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุ รการชํานาญงาน
(ลงชือ) พรรณยงค์ จันทร์ เพ็ง ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นายพรรณยงค์ จันทร์ เพ็ง)
ตําแหน่ง เกษตรอําเภอบึงนาราง

สําเนาถูกต้อง
ศิริวรรณ สี ม่วง
(นางศิริวรรณ สี ม่วง)
เจ้าพนักงานธุ รการชํานาญงาน

