(สําเนา)
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที สํานักงานเกษตรอําเภอบึงนาราง
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗
ครั+งที ๖ /๒๕๕๗
เมือวันที ๖ มิถุนายน 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)
๓. นายไพศาล อุดอิน นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตร กลุ่มส่ งเสริ มและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตร
จังหวัดพิจิตร
เริมประชุ มเวลา ๑๓.๐๐ น.
เมือทีประชุมพร้อม นายพรรณยงค์ จันทร์ เพ็ง ตําแหน่งเกษตรอําเภอบึงนาราง ประธานในที
ประชุม ได้กล่าวเปิ ดประชุม และได้ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี+
ระเบียบวาระที ๑ เรื องทีประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ
๑๑ จากการประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน
๑.๑.๑ การจัดฝึ กอบรมและศึกษาดูงานข้ามจังหวัด ซึ งขณะนี+ประเทศไทยกําลังอยูใ่ นช่วงการ
ประกาศใช้กฎอัยการศึกเนืองจากประเทสอยูใ่ นความไม่สงบ ถ้าอําเภอมีการจัดฝึ กอบรมเกษตรกรและมีการทัศนะ
ศึกษาดูงานข้ามจังหวัด ถ้าไม่เร่ งด่วน ขอให้เลือนการฝึ กอบรมออกไปก่อน

-๒๑.๑.๒ การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่นประจําปี ๒๕๕๗ ประเภทเกษตรอําเภอ
ดีเด่น, เกษตรตําบลดีเด่น เพือเป็ นการสร้างขวัญกําลังใจให้แก่บุคลากรของกรมส่ งเสริ มการเกษตร ซึ งได้มีการ
ปรับปรุ งหลักเกณฑ์ใหม่แล้ว ถ้าเจ้าหน้าทีท่านใดมีความประสงค์จะสมัครเพือเข้ารับการคัดเลือกให้จดั ทําเอกสาร
จํานวน ๕ ชุด พร้อมให้เกษตรจังหวัดพิจิตรลงนามรับรองผลการปฏิบตั ิงานเพือส่ งให้กรมส่ งเสริ มการเกษตร
ภายในวันที ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
๑.๑.๓ โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลไม้ยนื ต้นเนื องในโอกาสสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามพระบรมราชสุ ดา ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในวันที ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดย
มอบหมายให้สาํ นักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงานเกษตรอําเภอเป็ นหน่วยงานรับผิดชอบการดําเนินงาน
โครงการและขับเคลือนงานโครงการให้บรรลุวตั ถุประสงค์และให้อาํ เภอดําเนินการดังนี+
- แจ้งเกษตรอําเภอและเจ้าหน้าทีเข้าร่ วมโครงการและปลูกไม้ผลไม้ยนื ต้นคนละไม่นอ้ ย
กว่า ๖ ต้น
- ให้อาํ เภอรายงานผลให้สาํ นักงานเกษตรจังหวัดทราบทุกวันที ๓๐ ของเดือน เริ มตั+งแต่
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ เป็ นต้นไป
- ให้อาํ เภอดําเนินการขับเคลือนโครงการโดยการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและ
ผูส้ นใจทราบเพือเข้าร่ วมโครงการ
๑.๒ จากการประชุมประจําเดือนหัวหน้าส่ วนราชการ และประชุมประจําเดือน กํานัน ,ผูใ้ หญ่บา้ น
๑.๒.๑ นายอําเภอบึงนาราง กล่าวขอบคุณ กํานัน , ผูใ้ หญ่บา้ น และสํานักงานเกษตรอําเภอ
บึงนาราง ทีได้ร่วมกันดําเนินการฝึ กอบรมเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เมือวันที ๑๕ และ ๑๖
พฤษภาคม ๒๕๕๗ หมู่บา้ นละ ๑๐ คน รวมทั+งหมด ๕๑ หมู่บา้ น จํานวนเกษตรกร ๕๑๐ คน และให้สาํ นักงาน
เกษตรอําเภอติดตามผลการดําเนินงานของเกษตรกรด้วย
๑.๒.๒ การให้ผมู ้ ีอาวุธปื น เครื องกระสุ นปื นหรื อวัตถุระเบิดสําหรับใช้เฉพาะแต่การสงคราที
ไม่สามารถออกใบอนุ ญาตได้ให้ทาํ ส่ งมอบให้นายทะเบียนท้องทีตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปื นพ.ศ.๒๔๗๐
ภายในวันที ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยผูป้ ฎิบตั ิตามคําสังจะไม่ตอ้ งรับโทษ จึงขอความร่ วมมือส่ วนราชการได้
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบด้วย
๑.๒.๓ นายอําเภอบึงนาราง ขอความร่ วมมือส่ วนราชการติดตามความเคลือนไหวของกลุ่ม
มวลชนในพื+นที และรายงานนายอําเภอทราบทุกระยะตลอด ๒๔ ชัวโมง ถ้ามีการเคลือนไหวของมวลชน
มติทประชุ
ี
ม รับทราบตามทีประชุมเสนอ
ระเบียบวาระที ๒ เรื องรับรองรายงานการประชุมครั+งที ๕/๒๕๕๗ ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ เมือวันที ๖
พฤษภาคม ๒๕๕๗
มติทประชุ
ี
ม

ให้การรับรองรายงานการประชุม ครั+งที ๕/๒๕๕๗ เมือวันที ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที ๓ เรื องสื บเนืองจากการประชุมครั+งทีแล้ว

๓.๑ การดําเนินงานสมุดทะเบียนเกษตรกร (ทบก.๐๑)
-๓๓.๑.๑ สรุ ปผลการดําเนินการพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร ตัดยอดข้อมูล ณ. วันที ๖ มิถุนายน
๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดังนี+
- จํานวนทีพิมพ์ท+ งั หมด
๔,๘๕๔
ครัวเรื อน
- จํานวนสมุดทีแจกให้เกษตรกร
๔,๘๕๔
ครัวเรื อน
- จํานวนสมุดทีสมบูรณ์
๔,๔๔๖
ครัวเรื อน
- อยูร่ ะหว่างการปรับสมุด
๔๐๗
ครัวเรื อน
๓.๑.๒ การแก้ไขปรับปรุ ง ตามทีได้แจ้งให้เจ้าหน้าทีผูร้ ับผิดชอบตําบล ได้ติดตามให้
เกษตรกรทีข้อมูลไม่สมบูรณ์ ให้มาปรับปรุ งข้อมูลและเกษตรกรทีจะขอยกเลิกความเป็ นเกษตรกรให้รวบรวม
เอกสารตามแบบขอยกเลิกและให้ผนู ้ าํ ให้การรับรองเพือสรุ ปแจ้งกรมส่ งเสริ มการเกษตรดําเนินการยกเลิก ให้รีบ
ดําเนินการเพราะขณะนี+ไม่มีความก้าวหน้าเท่าทีควร
ทีประชุ ม
รับทราบตามทีประชุมเสนอ
ระเบียบวาระที ๔ เรื อง เพือทราบและพิจารณา
๔. ๑. เรื องเพือทราบ
๔.๑.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการส่ งเสริ มการเกษตรประจําปี ๒๕๕๗ เชิญ
ธุ รการชี+แจงให้ทีประชุมทราบ
ธุรการ สําหรับการดําเนินงานโครงการส่ งเสริ มการเกษตรประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๗ จะดําเนินการจัดส่ ง
เอกสารการเบิกจ่ายให้กบั สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรทุกเดือน หลังจากเสร็ จสิ+ นการดําเนินการ ซึ งว่าฝึ กอบรม
ต่าง ๆน่าจะดําเนินการเสร็ จภายในเดือน มิถุนายน และทําการเบิกจ่ายได้ทนั ภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗
๔.๑.๒ การจัดอบรม Smart Farmer ต้นแบบวันที ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ. ห้องประชุม
สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร วัตถุประสงค์เพือส่ งเสริ มและพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บา้ น (อกม.)ให้เป็ น
Smart Farmer โดยให้อาํ เภอดําเนินการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บา้ นทีสามารถเป็ นวิทยากรถ่ายทอดความรู ้
และเทคโนโลยี หรื อให้คาํ แนะนํากับผูอ้ ืนได้ ก็ขอให้คดั เลือกและส่ งให้สาํ นักงานเกษตรอําเภอ ตําบลละ ๑ คน
เพือรวบรวมส่ งให้กบั สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิต
๔.๑.๓ โครงการส่ งเสริ มการผลิตและกระจายอ้อยพันธุ์ดี ตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี
๒๕๕๗ ทีกําหนดศึกษาดูงาน การปลูก และการดูแลรักษาอ้อย ระหว่างวันที ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ พื+นที
จังหวัดเพชรบุรี และราชบุรี จังหวัดขอเลือนไปไม่มีกาํ หนด
๔.๑.๔ การดําเนินงานโครงการพืชปุ๋ ยสด(ปอเทือง) อําเภอบึงนาราง ดําเนินการทีตําบลแหลมรัง
เกษตรกรได้ไปรับเมล็ดพันธุ์จากสถานีพฒั นาทีดินพิจิตรแล้ว มอบเจ้าหน้าทีผูร้ ับผิดชอบตําบลแหลมรัง ได้ติดตาม
ผลการดําเนิ นงานด้วย
๔.๑.๕ สถานการณ์การระบาดของแมลงศัตรู พืช
๑. สถานการณ์การระบาดเพลี+ยกระโดดสี น+ าํ ตาล ไม่พบพื+นทีการระบาด แต่ให้เฝ้ าระวัง
และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนือง

-๔๒. สถานการณ์เพลี+ยแป้ งมันสําปะหลัง ไม่พบการระบาดในแปลงปลูกแต่ให้เฝ้ าระวัง
และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนืองและจังหวัดพิจิตรได้มีหนังสื อแจ้งให้อาํ เภอสํารวจพื+นทีระบาดของเพลี+ยแป้ ง
มันสําปะหลัง แล้วรายงานสํานักงานเกษตรจังหวัดภายในวันที ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตามแบบรายงานทีแจกให้
ขอยํ+าให้รายงานให้ตรงเวลาด้วย
นายขจรศักดิ% คัญทับ นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตร ผูร้ ับผิดชอบตําบลบึงนาราง แจ้งว่า จากการเปิ ดกับดักแสงไฟ
ไม่พบเพลี+ยกระโดดสี น+ าํ ตาล แต่พบตัวแก่ของแมลงหล่าบินมาเล่นไฟ จึงขอแจ้งให้เจ้าหน้าทีผูร้ ับผิดชอบตําบลทุก
ตําบลทราบเพือเฝ้ าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
มติทประชุ
ี
ม รับทราบตามทีประชุมเสนอ
๔.๒ เรืองเพือพิจารณา
๔.๒.๑ โครงการพัฒนาคุณภาพสิ นค้าเกษตรสู่ มาตรฐาน (ผัก)
ตามทีจังหวัดพิจิตร ได้อนุมตั ิโครงการพัฒนาคุณภาพสิ นค้าเกษตรสู่ มาตรฐาน (พืชผัก)
จังหวัด ได้สังการณ์ให้ผรู ้ ับผิดชอบโครงการได้จดั ส่ งรายชือเกษตรกรผูร้ ่ วมโครงการ พื+นทีดําเนิ นการ และจัดเก็บ
ข้อมูลต้นทุนการผลิต ระบบตลาด พ่อค้ารับซื+ อหรื อจุดรับซื+ อตามแบบสํารวจ แล้วรวบรวมส่ งจังหวัดในวันที ๑๓
มิถุนายน ๒๕๕๗ มอบคุณชาณัฐธนพล มณี โชติ ผูร้ ับผิดชอบโครงการดําเนิ นการรวบรวมแล้วจัดส่ งจังหวัดตาม
กําหนด
๔.๒.๒ การสัมมนาเชือมโยงเครื อข่ายเจ้าหน้าทีและคณะกรรมการศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ ตาม
โครงการพัฒนาเป็ นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์รองรับประชาคมอาเซี ยน ปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที ๑๒-๑๓
มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ. โรงแรมฮอลิเดย์การ์ เด้นท์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผูเ้ ข้าสัมมนา คือคณะกรรมการ
ศูนย์จาํ นวน ๒ คน และเจ้าหน้าที ๑ คน มอบคุณชาณัฐธนพล มณี โชติ ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
๔.๒.๓ การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ เรื องการจัดการความรู ้ในงานส่ งเสริ มการเกษตร(MRCF)จังหวัด
พิจิตร เพือทบทวนการดําเนิ นการจัดการความรู ้ (KM) ตามแผนจัดการความรู ้ปี ๒๕๕๗ ในวันที ๑๐ มิถุนายน
๒๕๕๗ณ. ห้องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร มอบคุณพรชัย แก้วเพชร เข้าร่ วมสัมมนาตามวัน และเวลา
ดังกล่าว
๔.๒.๔ การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการระดับจังหวัด(Provincial WorKshop : PW) ครั+งที ๒ เรื องการ
ดําเนินงานส่ งเสริ มการเกษตรมิติใหม่ (MRCF)ในวันที ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ. ห้องประชุมสํานักงานเกษตร
จังหวัดพิจิตรผูเ้ กียวข้องคือเกษตรอําเภอ และเจ้าหน้าทีผูร้ ับผิดชอบตําบลและให้นาํ แฟ้ ม MRCF เข้าร่ วมด้วย
๔.๒.๕ ตัวชี+ วดั และเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบที ๒
(๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยจังหวัดให้อาํ เภอจัดส่ ง
แผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุ มชน ตามตัวชี+วดั ที ๑ ระดับความสําเร็ จในการจัดทําแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
ทีเกิดจากการแลกเปลียนเรี ยนรู ้และจัดส่ งรายงานผลการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของหน่วยงานทีเกียวข้องตาม
ตัวชี+วดั ที ๒ โดยแนบเอกสารหลักฐานการให้การสนับสนุ นอําเภอละ ๒ แห่ง ภายในวันที ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๗
มอบนายชาณัฐธนพล มณี โชติ และนายขจรศักดิ= คัญทับ และนางศิริวรรณ สี ม่วง ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาตาม

-๕แบบฟอร์ ม ส่ วนการสนับสนุ นจะทําหนังสื อถึงหน่วยงานภาคีทีเกียวข้องเพือขอเอกสารหรื อหลักฐานการ
สนับสนุนเพือรวบรวมส่ งจังหวัด
๔.๒.๖ การดําเนินการการบริ หารจัดการสิ นค้าข้าวของจังหวัดอย่างยังยืน
คณะกรรมการขับเคลือนการใช้ประโยชน์ทีดินด้านการเกษตรกรรมจังหวัดพิจิตร และ
คณะทํางานขับเคลือนการบริ หารจัดการสิ นค้าข้าวของจังหวัดอย่างยังยืน ได้จดั ทําแนวทางการขับเคลือนการ
บริ หารจัดการสิ นค้าข้าวของจังหวัดพิจิตรอย่างยังยืน ดังนี+

สรุปแนวทางการขับเคลือนการบริหารจัดการสิ นค้ าข้ าวของจังหวัดพิจิตรอย่ างยังยืน
แนวทางการขับเคลือนการบริ หารจัดการสิ นค้าข้าวของจังหวัดพิจิตรอย่างยังยืน โดยการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการขับเคลือนการใช้ประโยชน์ทีดินด้านการเกษตรกรรมของจังหวัด และคณะทํางาน
ขับเคลือนการบริ หารจัดการสิ นค้าข้าวของจังหวัดอย่างยังยืน ซึ งมีวตั ถุประสงค์ ดังนี+
๑. เพือปรับโครงสร้างการบริ หารจัดการสิ นค้าข้าวของจังหวัดให้ดาํ เนินการผลิตตามความ
เหมาะสมของ ดิน นํ+า และผลิตโดยใช้สายพันธุ์ขา้ วทีมีมูลค่าเพิมสู ง ซึ งเป็ นทีต้องการของตลาดข้าวคุณภาพดี
๒. เพือบริ หารจัดการอุปทานสิ นค้าข้าวให้สอดคล้องกับอุปสงค์ของตลาดทั+งภายในและภายนอก
จังหวัดและตลาดส่ งออก
๓. เพือสร้างเสถียรภาพของราคาข้าวในระยะยาวให้เป็ นไปตามกลไกของตลาด
ปัญหาการผลิตข้ าวจังหวัดพิจิตร
๑. มีการปลูกข้าวในพื+นทีทีไม่เหมาะสมการปลูกข้าวเนืองจากแรงจูงใจจากนโยบายภาครัฐ
๒. ต้นทุนการผลิตทีเพิมขึ+น
๓.ปั ญหาเรื องพันธุ์และช่องทางการตลาด
เป้าหมายระยะสั2 น
๑. แผนการเพาะปลูกข้าว(รายแปลง)ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๕๗
๒.ผลผลิตสิ นค้าข้าว (รอบการผลิตเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗) เกียวกับ ปริ มาณ ชนิดพันธุ์
คุณภาพ
เป้าหมายระยะยาว
๑. จังหวัดมีระยะการบริ หารจัดการ การผลิตข้าวทีสอดคล้องกับความเหมาะสมของพื+นที พันธุ์
ข้าว และความต้องการของตลาด
๒.สิ นค้าข้าวของจังหวัดมีปริ มาณเพียงพอ และคุณภาพทีดีได้มาตรฐาน
๓. เกษตรกรทําการผลิตสิ นค้าข้าวอย่างเหมาะสม
- มีการเพิมประสิ ทธิ ภาพการผลิตในพื+นทีทีเหมาะสม
- มีการปรับเปลียนชนิดสิ นค้าและรู ปแบบการผลิตในเขตพื+นทีทีไม่เหมาะสม
ขั2นตอนและวิธีดําเนินงาน
การบริ หารสิ นค้าข้าวจะเกียวข้องกับปั จจัย ดังนี+

-๖พื+นที ข้าวนาปี
๑,๗๘๔,๐๗๙ ไร่
ข้าวาปรัง
๑,๑๔๐,๐๘๘
ไร่
สิ นค้า ผลผลิตข้าวนาปี ๑,๑๕๖,๐๘๓
ตัน
ผลผลิตข้าวนาปรัง ๗๘๖,๑๗๐.๕๑ ตัน
คน
เกษตรกร พ่อค้า ผูบ้ ริ โภค เจ้าหน้าที อืน ๆ
ข้ อมูลทีเกียวข้ องประกอบการพิจารณาการขับเคลือนการบริหารจัดการสิ นค้ าข้ าว ได้ แก่
- ศูนย์ขา้ วชุมชนทีดําเนิ นการในจังหวัดพิจิตร ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ รวม ๓๔ ตําบล ๔๓ ศูนย์
- แปลงพยากรณ์พืชทีสําคัญของจังหวัดพิจิตร ข้าว ๗๑ แปลง
- แผนทีแสดงพื+นทีการระบาดของแมลงศัตรู พืชจังหวัดพิจิตร
- ต้นทุนการผลิตข้าวนาปี เฉลีย ๓,๙๙๖ บาท/ไร่ นาปรัง เฉลีย ๔,๗๕๐ บาท/ไร่
- ข้อมูลครัวเรื อนเกษตรกรทีเพาะปลูกข้าว จังหวัดพิจิตร ปี ๒๕๔๖
- สถานทีบริ การทางการเกษตร สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ๑ แห่ง สํานักงานเกษตรอําเภอ ๑๒
แห่ง
ศบกต. ๘๖ ศู นย์ ศจช.ศูนย์ หลัก ๑๒ ศูนย์ ศจช.ศู นย์ ขยาย ๗๔ ศู นย์ จุดติดตั2งเครืองกับดักแสงไฟ จํานวน ๑๙ จุด
- กลุ่มองค์กรเกษตรกรของจังหวัดพิจิตร วิสาหกิจชุมชน ๒๘๖ แห่ง กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร ๗๙
กลุ่ม กลุ่มส่ งเสริ มอาชีพการเกษตร ๗๘ กลุ่ม กลุ่มยุวเกษตรกร ๒๓ กลุ่ม
- เกษตรกรผูน้ าํ จังหวัดพิจิตร อาสาสมัครเกษตรหมู่บา้ น ๘๖ จุด หมอดินอาสาประจําอําเภอ ๑๒ ราย
ครู บญั ชี อาสา ๗๓ ราย
- ข้อมูลทีเกียวข้องกับการตลาด
- ประเภทท่าข้าว ๔๐ จุด
- ประเภทโรงสี ขนาดกลาง จํานวน ๑ จุด
- ประเภทโรงสี ขนาดใหญ่ จํานวน ๔๑ จุด
- ประเภทผูป้ ระกอบการขายส่ ง จํานวน ๗ จุด
- ประเภทผูป้ ระกอบการส่ งออก จํานวน ๓ จุด
กรอบและเป้ าหมายศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดพิจิตร
การดําเนินการระยะสั2 น
ลดพื+นทีการปลูกข้าวนาปรังครั+งที ๒ ในพื+นที ๑๒ อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองพิจิตร โพธิ= ประทับช้าง
ตะพานหิ น ทับคล้อ โพทะเล ดงเจริ ญ สามง่าม วชิ รบารมี บึงนาราง สากเหล็ก และวังทรายพูน
พืน2 ที จังหวัดพิจิตร มีพ+ืนทีทีศักยภาพในการเพาะปลูกข้าว นาปรังครั+งที ๒ โดยการสํารวจแหล่งนํ+า
ในการเพาะปลูกสรุ ปพื+นที จํานวน ๗๔๘,๗๓๗ ไร่
คน เกษตรกรทีเข้าร่ วมการลดพื+นทีการปลูกข้าวนาปรัง ครั+งที ๒ ใน ๑๒ อําเภอ ของจังหวัดพิจิตร
๑๖,๒๓๔ ครัวเรื อน

-๗แนวทางการดําเนินการ
สํารวจพื+นทีการปลูกข้าว พื+นทีปลูกข้าว ๙๒๕,๕๖๓ ไร่
สํารวจปริ มาณนํ+าต้นทุน ปริ มาณนํ+าชลประทาน ปริ มาณนํ+าบ่อบาดาล ปริ มาณนํ+าสถานี สู บนํ+า
ปริ มาณนํ+าแหล่งธรรมชาติ พื+นทีตามศักยภาพการปลูกข้าว ๗๔๘,๗๓๗ ไร่
กําหนดการลดพื+นที แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ จัดเวทีประชาคมเกษตรกร
ส่ งเสริ มการปลุกพืชปุ๋ ยสด ส่ งเสริ มการปลูกพืชผัก/พืชไร่ พื+นทีปลูกพืชอืน ๆ จํานวน ๒๐,๗๙๙ ไร่
เฝ้ าระวังพื+นทีเสี ยงภัยแล้ง สํารวจการปลูกข้าวเดือน ก.พ. มี.ค. เม.ย. ปี ๕๗ พื+นทีต้องเฝ้ าระวัง จํานวน
๒๓๖,๙๘๖.๕ ไร่
การดําเนินการระยะยาว
โดยมุ่งเน้น การลดต้นทุนการผลิต เรื อง อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ ลดการใช้สารเคมี การใช้สาร
ชีวภัณฑ์ (ในพื+นที ๓๔ ตําบล ๔๓ ศูนย์ขา้ วชุมชน)
๑. การเพิมประสิ ทธิ ภาพการผลิต โดยการลดต้นทุนการผลิต การเพิมผลผลิตการพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิต
๒. การปรับเปลียนพื+นที โดยส่ งเสริ มการทําไร่ นาสวนผสมเศรษฐกิจพอเพียง
๓. พัฒนาเกษตรกร อาสาสมัครเกษตรหมู่บา้ น Smart Farmer ฯลฯ
๔. พัฒนาองค์กรเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ขา้ วชุมชน ศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร กลุ่มส่ งเสริ มอาชีพ กลุ่มยุวเกษตรกร
ข้ อเสนอแนะเพิมเติม :
๑. ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิจิตร เสนอแนะเกียวกับการผลิตข้าวของจังหวัดพิจิตร ให้เน้นเรื องของข้าว
คุณภาพทีจังหวัดพิจิตร สามารถผลิตออกสู่ ตลาดได้ราคาทีเกษตรกรไม่ตอ้ งคํานึงถึงความผันผวน/ขึ+น-ลงของราคา
ข้าว
๒. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร และประธานคระกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด
เสนอแนะให้จงั หวัดกลับมาให้ความสําคัญกับการผลิตข้าวนึง ซึ งต้องใช้ขา้ วทีมีอะมิโรสสู ง เช่นจังหวัดสระแก้ว ที
มีพนั ธุ์พลายงาม ปิ นแก้ว ใบศรี ทีสามารถนําไปแปรรู ปเป็ นแป้ ง ลอดช่อง ก๋ วยเตีkยว ขนมจีน ได้ดี ซึ งสมัยก่อน
จังหวัดพิจิตรเคยเป็ นจังหวัดทีมีผลผลิตข้าวทีมีอะมิโรสสู งเหมือนจังหวัดสระแก้ว แต่ปัจจุบนั เกษตรกรหันมาปลูก
ข้าวทีมีอะมิโรสตํา (ข้าวมะลิ) เพราะมีราคาสู ง แต่ทีจริ งแล้วราคาไม่ได้ต่างจากราคาข้าวหอมมะลิสักเท่าใด
มติทประชุ
ี
ม รับทราบตามทีประชุมเสนอ
ระเบียบวาระที ๕ เรื อง แผน – ผลการปฏิบตั ิงานส่ งเสริ มการเกษตร
๕.๑ รายงานผลการปฏิบตั ิงานประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗
วันที ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
- ประกวดกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุ มชน หมู่ ๗ ตําบลแหลมรัง
(เช้า)
- ประชุมประจําเดือนหัวหน้าส่ วนราชการที อบต.ห้วยแก้ว
(บ่าย)

-๘วันที 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 - ประชุมคระอนุกรรมการส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชนอําเภอที
แต่งตั+งโดยคระกรรมการวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
วันที ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
วันที ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
วันที ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

- นําสมาชิกวิสาหกิจชุมชนศึกษาดูงานแลกเปลียนเรี ยนรู ้ที
อําเภอโพธิ= ประทับช้าง
- อบรมเกษตรกรโครงการศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนเฉลิม
พระเกียรติครั+งที ๒
- ประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน ณ. ห้องประชุมสํานักงาน
เกษตรจังหวัดพิจิตร

มติทประชุ
ี
ม รับทราบตามทีประชุมเสนอ
๕.๒ แผนการปฏิบตั ิงานส่ งเสริ มการเกษตร ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗
วันที ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
- ประชุมประจําเดือนหัวหน้าส่ วนราชการ
วันที ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
- ประชุมประจําเดือน กํานัน , ผูใ้ หญ่บา้ น
วันที ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
- ประชุมประจําเดือนสํานักงานเกษตรอําเภอ
วันที ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
- อบรมสาธิ ตความรู ้ดา้ นเคหกิจเกษตรแก่สมาชิกกลุ่มยุว
เกษตรกร โรงเรี ยนบ้านทุ่งพรหมทอง ราษฎร์ สามัคคี
หมู่ที ๘ ตําบลบางลาย
วันที ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
- อบรมเกษตรกรโครงการศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ
วันที ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
- อบรมเกษตรกรโครงการอาสาสมัครเกษตร ณ. ห้อง
ประชุมทีว่าการอําเภอบึงนาราง ชั+น ๒
วันที ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
- ประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน ณ. ห้องประชุม
สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
๕.๓ แผนการติดตามงานประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗
จังหวัดจะติดตามงานอําเภอบึงนาราง ในวันที ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตามประเด็น ดังนี+
๑. การดําเนินงานส่ งเสริ มการเกษตรมิติใหม่ (MRCF)
๒. การปรับปรุ งเวปไซค์ของสํานักงาน
มติทประชุ
ี
ม เห็นชอบตามทีประชุมเสนอ

-๙ระเบียบวาระที ๖ เรื องอืน ๆ
- ไม่มี
มติทประชุ
ี
ม รับทราบ
เลิกประชุ มเวลา ๑๖.๐๐ 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 มีม่วง
(นางสิ ริวรรณ มีม่วง)
เจ้าพนักงานธุ รการชํานาญงาน

