รายงานการประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ สานักงานเกษตรอาเภอดงเจริญ
ประจาเดือนกันยายน 2558
ครั้งที่ 9 /๒๕๕8
วันที่ 4 กันยายน 2558
ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรอาเภอดงเจริญ
รายชื่อผู้มาประชุม
๑. นางมะยม
๒. นางสาวอัญชลี
3. นางสาวรุ่งรัตน์
4. นายวัฒนา
5. นางชุติกาญจน์

เนียมสุวรรณ์
ลมูลภักตร์
มาประสิทธิ์
แซ่ลี
พุ่มพฤกษ์

เกษตรอาเภอดงเจริญ
ประธานในที่ประชุม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
เจ้าพนักงานธุรการ
เลขานุการ

เวลาประชุม
เริ่มประชุม เวลา 13.0๐ น. ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. นายอาเภอดงเจริญ ขอบคุณการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็น
พระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558
เวลา 14.30 น. ณ วัดสานักขุนเณร อาเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
2. นายอาเภอดงเจริญ ขอบคุณการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอดงเจริญ
- การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 “Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่” เมื่อวันที่ 16
สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิจิตร
- การรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา
09.00 – 12.00 น. ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอาเภอดงเจริญ (ชั้นล่าง) รวมทั้งสิ้น จานวน 134 ยูนิต (คน)
นับเป็นปริมาณ 46,900 ซีซี
3. ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนประมง/การขอต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า โดย
สานักงานประมงอาเภอฝากประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ครั้งที่ 7/๒๕๕8 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
ที่ประชุม

พิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/๒๕๕8 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558
โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ผลการดาเนินงานปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (เอกสารแนบ 1)
3.1 การดาเนินงานปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

1) เป้าหมายการดาเนินงาน จานวน 59,130 ราย
2) เป้าหมายการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุง (เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2558)
จานวนแบบที่รับ จานวน 43,708 ราย
3) ผลการรับแบบ จานวน 31,200 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.77 (31 สิงหาคม 2558)
4) บันทึกเข้าระบบ
- การบั นทึกข้อมูลเข้าในระบบของอาเภอดงเจริญ ประจาวันที่ 4 กันยายน 2558
จานวน 2,084 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 73.95 % เนื่องจากการดาเนินงานในภาพรวมของจังหวัดพิจิตรมีผลการ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรต่ากว่าเป้าหมาย ในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ปรับปรุงสมุด 30,346 ราย คิดเป็นร้อยละ
44.21 พิมพ์สมุด 8,162 คิดเป็นร้อยละ 11.98 จึงขอให้อาเภอดาเนินการดังนี้
1) เร่งรัดการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไปพร้อมกับการปรับปรุงข้อมูลพืช
2) จัดทาเป้าหมายและแผนการตรวจสอบพื้นที่จริง และแผนการตรวจเยี่ยม โดยทาเรื่อง
ยืมเงิน มีหลักฐานการยืมดังนี้
- คาสั่งคณะทางานตรวจสอบ ฯ
- เป้าหมายตรวจสอบพื้นที่จริง / ตรวจเยี่ยม
- แผนการปฏิบัติงานรายตาบล รายวัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
4.1 เรื่องเพื่อทราบ
4.1.1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2558
- ในส่วนของการใช้จ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจาปีงบประมาณ
2558 สานักงานเกษตรอาเภอดงเจริญได้ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุกโครงการเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.1.2 ศูนย์ช่วยเกษตรกรประจาตาบล (ศชก.) kasetcenter.doae.go.th
ข้อมูลตัดยอด ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2558 จังหวัดพิจิตรมีเกษตรกรขอรับการช่วยเหลือ จานวน 23 เรื่อง มีเรื่องที่
ดาเนินการแล้วเสร็จ 19 เรื่อง เหลือเรื่องที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ 4 เรื่อง
- อาเภอวังทรายพูน ตาบลหนองปลาไหล 1 เรื่อง
- อาเภอโพทะเล ตาบลบ้านน้อย
2 เรือ่ ง
- อาเภอโพทะเล ตาบลท้ายน้า
1 เรื่อง
ขอให้อาเภอติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และสามารถดาวน์โหลดคู่มือ
การใช้งานระบบศูนย์ช่วยเกษตรกรประจาตาบล(ศชก.) ใน ssnet ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้ศูนย์ปฏิบัติการ
เผชิ ญ เหตุ เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาภั ย แล้ ง (Fast Track) เนื่ อ งจากสถานการณ์ ภั ย แล้ งได้ ค ลี่ ค ลายแล้ ว กระทรวงฯจึ งขอ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
1) วันที่ 15 สิงหาคม 2558- 15 กันยายน 2558 ลงพื้นที่ปฏิบัติการ 1 ครั้ง/สัปดาห์ โดย
ให้ส่งรายงานผลมายังศูนย์ฯ ทุกวันศุกร์
2) วันที่ 16 กันยายน 2558- 16 พฤศจิกายน 2558 กาหนดให้ชุดปฏิบัติการลงพื้นที่การ
ดาเนินการ 1 ครั้ง/สัปดาห์ โดยให้ส่งรายงายผลทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ที่ปฏิบัติงาน

3) ปรับปรุงชื่อชุดปฏิบัติการ
3.1) ชุดปฏิบัตกิ ารเผชิญเหตุเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เปลี่ยนเป็นชุดปฏิบัติการเผชิญเหตุ
เพื่อแก้ไขปัญหาการเกษตรลุ่มน้าเจ้าพระยา
3.2) ศูนย์เผชิญเหตุเพื่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เปลี่ยนเป็นศูนย์เผชิญเหตุเพื่อแก้ไข
ปัญหาการเกษตรลุ่มน้าเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.1.3 การดาเนินงานจัดการความรู้(KM) ประจาปีงบประมาณ 2558
ตามที่ได้มอบหมายให้คณะทางานการจัดการความรู้สานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
ดาเนินงานการจัดการความรู้ตามตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด รอบ 2 ประจาปี 2558 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 สรุปผล
การดาเนินงานพบว่า อาเภอที่ดาเนินการได้ทันตามกาหนดเวลาและครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย มี 2 อาเภอ ได้แก่
อาเภอวังทรายพูนและอาเภอสากเหล็ก ส่วนอาเภออื่นๆดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังมีรายละเอียดย่อยที่จังหวัด
ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมและได้ดาเนินการประสานเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกอาเภอ ยกเว้นอาเภอทับคล้อที่ยังขาดองค์ความรู้
ของเกษตรกรต้นแบบ(ไฟล์ข้อมูล word และ pdf) ทั้งนี้ได้ประสานเจ้าหน้าที่ เรียบร้อยแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 30
สิงหาคม 2558)
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.1.4 การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยฝนแล้ง ที่รายงานทั้งหมด 7 อาเภอ ผ่านการ
ประชุม กชภอ. แล้วจานวน 5 อาเภอ ดังนี้
1. จากการเกิดภาวะฝนแล้งเนื่องจากฝนไม่ตกติดต่อกันเป็นเวลานานส่งผลให้เกิด ความ
แห้งแล้ง ก่อให้เกิดการขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้าเพื่อการเกษตรในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัด
พิจิตรได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในพื้นที่ 10 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองพิจิตร
อาเภอบางมูลนาก อาเภอดงเจริญ อาเภอโพธิ์ประทับช้าง อาเภอวังทรายพูน อาเภอตะพานหิน อาเภอทับคล้อ อาเภอ
โพทะเล อาเภอสากเหล็ก และอาเภอสามง่าม จากการสารวจพื้นที่พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย จานวน 7
อาเภอ โดยได้ผ่านความเห็นชอบจาก กชภอ. จานวน 5 อาเภอ ดังนี้
ความเสียหาย
วงเงินช่วยเหลือ
พืชสวน
รวม
อาเภอ
(บาท)
ข้าว (ไร่)
พืช (ไร่) และอื่น
ไร่
ราย
(ไร่)
ดงเจริญ
3,131
150
3,281
192
3,657,003
ทับคล้อ
7,243 1,590.50 19.50
8,853
577
9,920,308
โพทะเล
350
1,208
41
1,599
158
1,845,624
วังทรายพูน
440
440
22
489,720
สามง่าม
1,156.50 2,012.75
3,169.25 522 3,597,821.50
รวม
12,320.50 4,961.25 60.50 17,342.25 1,471 19,510,476.50

ชนิดพืชไร่เสียหาย จานวน 4,961.25 ไร่ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสาปะหลัง อ้อย ถั่วลิสง
ถั่วเขียว ยาสูบ สาหรับอาเภอบางมูลนาก และอาเภอโพธิ์ประทับช้าง อยู่ระหว่างดาเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูล
เสียหาย
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.1.5 การคัดเลือกหรือเปลี่ยนตัวอาสาสมัครเกษตร (อกม.) กรณีที่มีอาสาสมัครเกษตรเสียชีวิตหรือ
ย้ายที่อยู่ ให้อาเภอดาเนินการคัดเลือกและแจ้งจังหวัดทรายเพื่อดาเนินการตามระเบียบต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.1.6 การบริหารจัดการศัตรูพืช
1.1 สถานการณ์ศัตรูพืชข้าวและมันสาปะหลัง
1.2 แผนและผลการผลิตขยายจุลินทรีย์
1) แผนความต้องการหัวเชื้อจุลินทรีย์ เดือนกันยายน 2558 ได้แก่ อาเภอทับคล้อ
อาเภออื่นๆ ไม่แจ้งแผนความต้องการ
2) ผลการผลิตขยายเชื้อจุลินทรีย์ เดือนสิงหาคม 2558 อาเภอที่ดาเนินการ ได้แก่
อาเภอวชิรบารมี ดงเจริญ วังทรายพูน และเครือข่ายของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในอาเภอวชิรบารมี ดงเจริญ
วังทรายพูน และทับคล้อ อาเภออื่นๆ ไม่มีผลการดาเนินงาน ปริมาณการผลิต ดังนี้ ไตรโคเดอร์ม่า 205 กิโลกรัม
บิวเวอร์เรีย 25 กิโลกรัม เชื้อบีที 100 ลิตร และฮอร์โมนไข่ 30 ลิตร
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.1.7 ผลการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจาปี 2558
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านโคกมะรื่น หมู่ที่ 6 ตาบลท่าตะโก
อาเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 6 ตาบลไร่
อ้อย อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านเนินเศรษฐี หมู่ที่ 5 ตาบล
วัดขวาง อาเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้แก่
- ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลทุ่งนางาม อาเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
- ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านเทพประทาน หมู่ที่ 10 อาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร
4.1.8 ผลการปฏิบัติงานร่วมกับอาเภอในการร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข
สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ วัดตลุกหิน หมู่ที่ 6 ตาบลวังทับไทร อาเภอสากเหล็ก กิจกรรม
ดังนี้
1) การจัดนิทรรศการการป้องกันและกาจัดศัตรูพืช
2) แจกจ่ายชีวภัณฑ์และน้าหมัก ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์มา จานวน 56 ถุง
น้าหมักขี้หมู จานวน 40 ขวด/ขนาด 350 มิลลิลิตร น้าหมักกลอย จานวน 40 ขวด/ขนาด 350 มิลลิลิตร น้า
หมักสมุนไพรไล่แมลง จานวน 40 ขวด/ขนาด 350 มิลลิลิตร มีเกษตรกรขอรับบริการ จานวน 112 คน ในการนี้มี
เกษตรกรสนใจผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ จานวน 4 ราย

4.2 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.2.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 2 (1 เมษายน
2558-30 กันยายน 2558) โดยขอให้ใช้แบบประเมินที่เคยใช้ โดยใช้วงเงินที่จัดให้ไป 2.85 โดยในรอบนี้จะปรับการ
ประเมินใหม่ให้มีเกณฑ์ใหม่โดยให้มีแค่ดีเด่นและดีมาก ส่วนในรอบที่ 2 นี้ เจ้าหน้าที่ที่มีผลงานดีเด่นจะพิจารณาเพิ่มเติม
ตามผลงาน โดยให้ส่งแบบประเมินให้จังหวัดภายในวันที่ 10 กันยายน 2558
มติที่ประชุม

เห็นควรส่งผลการประเมินภายในระยะเวลาที่จังหวัดกาหนด

วาระที่ 5 แผนการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตร
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง การวางแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
๕.1 แผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 3 กันยายน 2558 ประชุมกานันผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการประจาเดือนกันยายน
2558
วันที่ 4 กันยายน 2558 ประชุมเจ้าหน้าที่ประจาสานักงานเกษตรอาเภอดงเจริญ ประจาเดือน
กันยายน ณ สานักงานเกษตรอาเภอดงเจริญ อาเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
วันที่ 9 กันยายน 2558 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2558
เวลา 09.00 น. ณ วัดใดลึก หมู่ 6 ตาบลห้วยพุก อาเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
วันที่ 10 กันยายน 2558 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2558
เวลา 09.00 น. ณ อบต.วังงิว้ ตาบลวังงิ้ว อาเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
วันที่ 10 กันยายน 2558 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2558
เวลา 13.00 น. ณ วัดวังเรือน หมู่ 5 ตาบลวังงิ้วใต้ อาเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
วันที่ 11 กันยายน 2558 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2558
เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตาบลวังบงค์ ตาบลสานักขุนเณร อาเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
วันที่ 11 กันยายน 2558 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2558
เวลา 13.00 น. ณ อบต.ห้วยร่วม ตาบลห้วยร่วม อาเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
วันที่ 24 กันยายน 2558 รับการติดตามประสานงานจากสานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
๕.2 แผนการประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือน
แผนการประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือนกันยายน 2558 วันที่ 30 กันยายน 2558
ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรอาเภอวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
-

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางชุติกาญจน์ พุ่มพฤกษ์)
เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางมะยม เนียมสุวรรณ์)
เกษตรอาเภอดงเจริญ

