รายงานการประชุมข้าราชการ และพนักงานราชการ สานักงานเกษตรอาเภอทับคล้อ
ประจาเดือน ธันวาคม 2558
ครั้งที่ 12/2558
วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรอาเภอทับคล้อ อาเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ผู้มาประชุม
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ – สกุล
นางชีวัน
ศิริรัตน์
นางสาววีรนุช
ครุฑอินทร์
นางสาวฐิรัติภรณ์ คุ้มสมบัติ
นายกิตติพัฒน์
อินทรประสิทธิ์
นางประภาพร
บวบทอง
นางสาวณัฐมน
เก่งกิจการ
นายประภา
ขันโสดา

ตาแหน่ง
เกษตรอาเภอทับคล้อ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติหน้าที่
ประธานฯ
เลขานุการ
-

ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี ผู้เข้าร่วมประชุม
- ไม่มี –
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นางชีวัน ศิริรัตน์ เกษตรอาเภอทับคล้อ กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 พิธีถวายดอกไม้จันทน์พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในวันพุทธที่ 16
ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ วัดมงคลทับคล้อพระอารามหลวง การแต่งกายข้าราชการเต็มยศไว้ทุกข์เครื่องแบบสีกากี
แขนยาว คอพับ
1.2 โครงการอาเภอยิ้มเคลื่อนที่ปีงบประมาณ 2559 วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 ณ บ้านหนองพงษ์ หมู่ 9 ตาบล
เขาทราย เวลา 13.00 น.
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรอาเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ที่ประชุม พิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2558 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558
3.1 ผลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2558
- จานวนเกษตรกรทั้งหมด 4,378 ราย
- ปรับปรุงแล้ว 3,836 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.62
- คงเหลือที่ไม่ปรับปรุง 542ราย คิดเป็นร้อยละ 12.38

3.2 ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (ตามที่ตั้งแปลง)
- เป้าหมายเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว 4,250 ราย
- เกษตรกรขึ้นทะเบียนแล้ว 3,928 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.42
กรมฯได้แจ้งได้ขยายเวลาในการดาเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2558/59 (ยกเว้นภาคใต้) ให้
บันทึกข้อมูลเกษตรกร และจัดชุด/บันทึกผลการตรวจสอบถึงวันที่ 31 มกราคม 2559
ที่ประชุม รับทราบ
3.2 การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ให้รับขึ้นทะเบียนทั้งมีเอกสารและไม่มีเอกสาร
สิทธิ์ ส่วนพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ภบท.5 ให้จับพิกัด GPS ค่า X และค่า Y มาด้วย ถ้ามีมาตรการ
ภาครัฐขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กาหนดอีกครั้งหนึ่ง
พืชเศรษฐกิจหลัก 5 ชนิดให้จัดชุดติดประกาศ 3 วัน ถ้าเป็นเกษตรกรรายใหม่ เกษตรกรรายเดิม
แปลงใหม่ เกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมแต่ถูกคัดค้าน ให้มีการตรวจสอบพิกัดทุกแปลง ตาบลไหนที่บันทึกเสร็จ
แล้วให้จัดแบบติดประกาศ และให้เริ่มตรวจแปลงตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน – 16 ตุลาคม 2558
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
เรื่องเพื่อทราบ
4.1.1 เรื่องแนวทางการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2558/59
1. เกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ ในการเตรียมพื้นที่ให้งดการเผาฟางหรือวัชพืชในแปลงปลูกโดยเด็ดขาดเพราะจะ
ทาลายอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดิน ก่อให้เกิดการสูญเสียธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์กับพืชทาให้ดินเสื่อมโทรม
โครงสร้างดินอัดแน่น ไม่ร่วนซุย ทาลายความชื้นในดินที่มีอยู่ ซึ่งจะทาให้ผลผลิตต่อไร่ต่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
วิกฤตแล้ง ปี 2558/59 ที่จะมาถึง ซึ่งคาดว่าจะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา
2. เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล ควรตัดแต่งกิ่งที่เสียหาย กิ่งทับซ้อน และกิ่งแห้งชารุดออกจากต้นให้เหลือเฉพาะกิ่ง
ที่จะเติบโต มีประโยชน์ โดยเปิดกลางทรงพุ่มให้ได้รับแสงสว่าง เพื่อไม่ให้พืชคายน้าเกินความจาเป็นสาหรับในช่วง
อากาศร้อน ควรรดน้าเช้าหรือเย็นให้รอบโคนต้นเปียกชุ่ม และให้สังเกตการณ์เจริญเติบโต เป็นระยะๆ พร้อมทั้ง
เตรียมการแก้ไขปัญหาน้าเค็ม เช่น การกักเก็บน้า หรือการทาประตูกั้นน้าเข้าคูน้าในแปลงปลูก
3. เกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก ควรสารวจการใช้น้าในสวน เพื่อจะได้รับปริมาณน้าที่จะกักเก็บไว้ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม และควรหาแหล่งน้าธรรมชาติอื่นๆ เป็นแหล่งน้าสารองไว้ใช้ในสภาวะขาดแคลนตลอดจนปรับเปลี่ยนวิธีการ
รดน้าอย่างประหยัดด้วยการใช้สายยางรดน้า
4. แนะนาให้เกษตรกรจัดหาวัสดุคลุมดินในแปลงปลูกพืช เพื่อรักษาความชื้นของดิน
5. ควรรณรงค์ให้เกษตรกรป้องกันกาจัดหนูก่อนการเพาะปลูก เพราะในช่วงฤดูแล้งเป็นช่วงที่หนูขาดแคลน
อาหาร จึงมักเข้ากัดกินทาลายต้น ดอก ผล ของพืชปลูกในทุกระยะการเจริญเติบโต ทาให้ผลผลิตลดลง
6. แนะนาให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการปลูกข้าวมาเป็นพืชไร่ใช้น้าน้อยโดยส่งเสริมให้เกษตรกร
รวมกลุ่มการผลิตในรูปแปลงใหญ่มากกว่าการส่งเสริมเป็นรายย่อย เพื่อสามารถบริหารจัดการน้า การผลิตและ
การตลาดได้อย่างเหมาะสม
4.1.2. การรับสมัครเยาวชนเกษตรเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุ่น โครงการฝึกงานผู้นา
เยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่นประจาปี 2559 หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2558
4.1.3. ประกาศรับสมัครเกษตรกรหรือผู้ยากจนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนเกษตรกรหรือผู้ยากจนใน อชก.ส่วนจังหวัด
พิจิตร ยื่นใบสมัครได้สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร หมดเขตวันที่
9 ธันวาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ
ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.2.1. เรื่องรายงานการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้รายงานเป็นยอดรวมสะสมทุกวันอังคารของสัปดาห์ และรายงาน
สภาวะการผลิตพืช รต. ประจาเดือนให้รายงานในวันที่ 25 ของทุกเดือนให้ข้อมูลสัมพันธ์กันด้วย กับรายงานการ
ระบาดศัตรูพืชมติที่ประชุมให้รายงานการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้รายงานทุกวันอังคารก่อนเที่ยง และ รต. ให้รายงาน
ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
4.2.2 เรื่องการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 2) โครงการส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน
1) สนับสนุนวัสดุในการปรับปรุงฐานข้อมูลในการคัดกรองวิสาหกิจชุมชน (งวดที่2) อาเภอละ 1,000 บาท
ดาเนินการเดือน พฤษภาคม 2559
2) สนับสนุนวัสดุในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน อาเภอละ 2,000 บาทดาเนินการเดือน ธันวาคม 2558
3) ประเมินศักยภาพและจัดทาแผนวิสาหกิจชุมชนอาเภอล่ะ4,000บาทดาเนินการเดือนกุมภาพันธ์ 2559
4.2.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก (มันสาปะหลัง) กลุ่มจังหวัดฯ ปี 2559
1) กิจกรรมจัดทาแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก (มันสาปะหลัง)1กลุ่มๆละ20
ราย 60 ไร่ สนับสนุนพันธุ์มันสาปะหลัง รายละ 3 ไร่ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ไร่ละ 90 กิโลกรัม ส่งความต้องการและรายชื่อ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 11 ธันวาคม 2558
2) อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 1 กลุ่ม 20 ราย จานวน 2 ครั้ง
4.2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2559 งบอบรมต่างๆ ให้เบิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
4.2.5 กรอบมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59
4.2.6 การดาเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น
Young Smart Farmer ปี 2559 ให้ส่งภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2558
มาตรการที่ 1 ส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายครัวเรือน (ระยะที่ 1) งบประมาณ
อยู่ระหว่างการโอนเงินจากส่วนกลางมาจังหวัด
มาตรการที่ 2 การเสนอโครงการตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จานวนทั้งสิ้น 59
โครงการ งบประมาณ 13,833,634 บาท ประกอบด้วย
ศบกต.เขาทราย จานวน 13 โครงการ งบประมาณ 3,703,635 บาท
ศบกต.ทับคล้อ จานวน 23 โครงการ งบประมาณ 3,525,299 บาท
ศบกต.ท้ายทุ่ง จานวน 14 โครงการ งบประมาณ 5,420,250 บาท
ศบกต.เขาเจ็ดลูก จานวน 9 โครงการ งบประมาณ 1,184,450 บาท
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 แผน – ผลการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตร
5.1 การขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ที่ห้องประชุมสานักงานเกษตรอาเภอทับคล้อ
แผนดาเนินการ เดือน ธันวาคม 2558 และ มีนาคม 2559 จานวน 2 ครั้ง
5.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร(กลุ่มส่งเสริมอาชีพ) ในวันที่ 16,25 ธันวาคม 2558 ณ กลุ่มแปร
รูปผลผลิต ทางการเกษตรบ้านวังแดงเหนือ หมู่ 12 ต.เขาทราย
5.3 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
- จัดกระบวนการเรียนรู้ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหมู่
14 ต.ท้ายทุ่ง
- จัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) 24 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดคลองห้วยหลัว หมู่ 14 ต.ท้ายทุ่ง
5.4 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ(ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร)วันที่ 14,15 ธันวาคม 2558 หมู่ 7
ต.เขาเจ็ดลูก

5.5 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐาน (
GAP) แผนดาเนินการวันที่ 17,24 ธันวาคม 2558
ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 7 ต.ทับคล้อ
5.6 แผนการติดตามงานของจังหวัด ในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น.
ที่ประชุม รับทราบ และถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 การติดตามงานส่งเสริมการเกษตร และสอบถามปัญหาในการดาเนินงานแต่ละงานที่แต่ละคนรับผิดชอบ
นางสาววีรนุช ครุฑอินทร์
- ไม่มีปัญหาในการดาเนินงาน
–
นายกิตติพัฒน์ อินทรประสิทธิ์
- ไม่มีปัญหาในการดาเนินงาน
–
นางประภาพร บวบทอง
- ไม่มีปัญหาในการดาเนินงาน – น.
นางสาวฐิรัติภรณ์ คุ้มสมบัติ
- ไม่มีปัญหาในการดาเนินงาน
–
นางสาวณัฐมน เก่งกิจการ
- ไม่มีปัญหาในการดาเนินงาน –
นายประภา ขันโสดา
- ไม่มีปัญหาในการดาเนินงาน
–
ที่ประชุม รับทราบ
6.2 การลงเวลาปฏิบัติราชการ และการบันทึกเวรยามให้ลงเป็นปัจจุบัน
ที่ประชุม พิจารณาแล้ว มีมติให้ทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
ลงชื่อ ณัฐมน เก่งกิจการ ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวณัฐมล เก่งกิจการ)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญการ
ลงชื่อ ชีวัน ศิริรัตน์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางชีวัน ศิริรัตน์)
เกษตรอาเภอทับคล้อ

