บันทึกการประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอบางมูลนาก ประจําเดือน ธันวาคม 2559
ครั้งที่ 12/2559
วันที่ 6 ธันวาคม 2๕๕9 เวลา 13.00 น.
ณ ห.องประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอบางมูลนาก อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
***************************
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ผู.เข.าประชุม
1. นายเอกรัฐ

นาถ้ําทอง

เกษตรอําเภอบางมูลนาก
ประธานที่ประชุม
2. นายกิตติศักดิ์
รัตนเศรณี
นักวิชาการส*งเสริมการเกษตรชํานาญการ
3. นางสาววรนุช
สุวไตรรัตนา นักวิชาการส*งเสริมการเกษตรชํานาญการ
4. นายวิรัตน.
แป0นถนอม
นักวิชาการส*งเสริมการเกษตรชํานาญการ
5. นายสุวิทย.
สายสุจริต
เจ3าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน
6. นายกิตติพงษ.
ทิพย.ป6ญญา นักวิชาการส*งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
7. นางสาวปรีญาพัชญ. ภัทร.ธนไพศาล นักวิชาการส*งเสริมการเกษตร
8. นางฐานิตา
นาคอ*อน
เจ3าพนักงานธุรการ เลขานุการ

ผู.ไม5เข.าประชุม
-ไม*มีวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ.งที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนําข3าราชการย3ายมาดํารงตําแหน*งใหม*
- นายฐิติเทพ บุณยรัตพันธุ. นายอําเภอบางมูลนาก ย3ายมาดํารงตําแหน*ง ตั้งแต*วันที่
21 พฤศจิกายน ๒๕๕๙
- ร3อยเอก ธนตพน เปDEยมงาม ตําแหน*ง ผู3ช*วยสัสดีอําเภอตะพานหิน ย3ายมารักษา
ราชการแทนสัสดีอําเภอบางมูลนาก
- จ*าสิบเอก ธีรวุฒิ โหระเวช ตําแหน*ง หน*วยสัสดีอําเภอบางมูลนาก
๑.๒ โครงการบําบัดทุกข. บํารุงสุข สร3างพิจิตรเมืองยิ้ม ประจําปDงบประมาณ 2560 ในวันที่ 27
ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ .วัดวังตะกู อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ขอความร*วมมือให3สํานักงาน
เกษตรจัดนิทรรศการในวันเวลาดังกล*าวด3วย
1.3. นางสาวจอมขวัญ ยกศิริ ตําแหน*ง นักวิชาการส*งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สังกัดกลุ*ม
ส*งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
๑.4 ขอขอบคุณ เจ3าหน3าที่ ที่ให3ความร*วมมือในการจัดงาน “ร3องเพลงให3พ*อฟ6ง “ ในวันที่ 4
ธัน วาคม 2559 ณ บริเวณบึ งสีไฟ อํ าเภอเมื อง จังหวัด พิ จิ ตร เพื่ อเปN น การน3 อมรําลึ กถึ งพระบาทสมเด็ จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให3สาธารณชนได3ประจักถึงน้ําพระราชหฤทัยพระเมตตาที่มีต*อพสกนิกรชาวไทย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2559 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
การรับรองรายงานการประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอ ประจําเดือน พฤศจิกายน 2559 ครั้ง11/2559
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ ห3องประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอบางมูลนาก อําเภอบางมูลนาก
จังหวัดพิจิตร
ผลการพิจารณาในที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล.ว
-ไม*มีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
4.1 เรื่องเพื่อทราบ
4.1.1 ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปD 2559 ซึ่งขณะนี้ ระบบปRด
การบันทึกข3อมูล/แก3ไขข3อมูลทุกภาค เพื่อตรวจสอบข3อมูลและจัดส*งให3 ธกส. ตั้งแต*วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา
12.00 น. – วันที่ 6 ธันวาคม 2559 (พื
ชอื่นดําเนินการได3ตามปกติ)
4.1.2 การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร. (โนVตบVค) จังหวัดจะจัดซื้อให3อําเภอละ 1 เครื่อง
ขณะนี้อยู*ระหว*างการสั่งซื้อ ซึ่งทางจังหวัดได3รับงบประมาณเพื่อจัดซื้อแล3วจากกรมส*งเสริมการเกษตรเรียบร3อยแล3ว
เมื่อจังหวัดพิจิตรได3รับเครื่องคอมพิวเตอร.เรียบร3อยแล3วจะแจ3งให3อําเภอเข3ามารับเครื่องเพื่อทดสอบเครื่องและนําไปใช3
ปฏิบัติงานต*อไป
4.1.3 สรุปการช*วยเหลือเกษตรกรผู3ประสบอุทกภัย ปD 2559 ตามที่จังหวัดพิจิตรได3
ประกาศการให3ความช*วยเหลือผู3ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินทุกอําเภอ ของอําเภอบางมูลนาก เกษตรกร จํานวน
318 ราย เปNนข3าว 5,022.75 ไร* พืชไร* 40 ไร* พืชสวนและอื่นๆ 3.75 ไร* รวม 5,066.50 ไร* วงเงิน
ช*วยเหลือ 5,642,578.25 บาท
4.1.4 โครงการส*งเสริมการผลิตข3าวโพดเลี้ยงสัตว. ของสํานักงานเกษตรอําเภอ
บางมูลนาก เกษตรกรที่เข3าร*วมโครงการ จํานวน 20 ราย 38 แปลง 350.75 ไร*
4.1.5 การส*งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ* ปD2560 จังหวัดพิจิตรให3อําเภอ
เตรียมการ ดังนี้
1.) จัดเตรียมรายละเอียดฐานข3อมูลของแปลงส*งเสริมการเกษตร ประกอบด3วย เกษตรกร พื้นที่
ตั้งแปลง ผลวิเคราะห.ห*วงโซ*อุปทาน (Supply Chain) แผนปฏิบัติงาน
2.) ศึกษารายละเอียดในคู*มือการดําเนินงานโครงการส*งเสริมการเกษตรแปลงใหญ*(แปลงเดิม
และแปลงใหม*ปD2560)
3.)สรุปผลการดําเนินงานความก3าวหน3าการดําเนินงาน(แปลงเดิม)และการเตรียมการดําเนินการ
(แปลงใหม*ปD 2560)
4.1.6 ความก3าวหน3าศูนย.เรียนรู3การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค3าเกษตร(ศพก.) ปD
2560 ให3ดําเนินการตามแผนบูรณาการส*วนราชการที่เกี่ยวข3องของศูนย.เรียนรู3ฯ
4.1.7 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู3อาสาสมัครกรเกษตร
หมู*บ3านระดับจังหวัด เป0าหมายอําเภอบางมูลนาก 15 ราย วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ ห3องประชุมสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
4.1.8 ขอแจ3งแผนการบริหารจัดการน้ําฤดูแล3ง 2559/60 เริ่มส*งน้ํา วันที่ 5 ธันวาคม
2559 – 12 มีนาคม 2560
4.1.9 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดเวทีพัฒนาและค3นหา Smart Farmer ต3นแบบ
ระดับอําเภอ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ. ห3องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เป0าหมายของ
สํานักงานเกษตรอําเภอบางมูลนาก 10 ราย
มติที่ประชุม รับทราบ

4.2 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.2.1 การจัดเก็บข3อมูลการใช3ปุjยเคมี ศูนย.จัดการดินปุjยชุมชน ปD 2559 ขอให3อําเภอ
ดําเนินการจัดเก็บและรวบรวมข3อมูลผลผลิตพืชจากการใช3ปุjยเคมีตามค*าวิเคราะห.ดินหรือปุjยสั่งตัดและการใช3ปุjย
ตามวิธีเกษตรกรของสมาชิกศูนย.จัดการดินปุjยชุมชน ปD 2559 ส*งคืนจังหวัดพิจิตรภายใน 30 พฤศจิกายน 2559
4.2.2 จัดทําแผนส*งเสริมการผลิตและใช3ปุjยอินทรีย.และวัสดุอินทรีย. ปDงบประมาณ
2560 และรายงานผลการดําเนินงานทางระบบออนไลน. ได3ทุกวัน ตั้งแต*วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
4.2.3 ขอความร*วมมือข3าราชการตอบแบบสํารวจความพึงพอใจฯผ*านระบบออนไลน.
ทางเว็บไซด. http://survey.ocsc.go.th/emp59 ได3ตั้งแต*บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
4.2.4 ให3อําเภอรายงานแผนและผลการใช3สารชีวภัณฑ. ทุกสิ้นเดือน
4.2.5 ให3เจ3าหน3าที่ผู3รับผิดชอบชอบงานอารักขาพืช รายงานแปลงพยากรณ.ทุกสัปดาห.
4.2.6 วันประชุมประจําเดือนเกษตรอําเภอให3แต*ละอําเภอสรุปผลการดําเนินงาน
อําเภอละ 5 นาที เปNนอย*างน3อย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 แผนปฏิบัติงานจังหวัดร5วมกับอําเภอ
การประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือนธันวาคม 2559 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา
09.30 น. ณ ห3องสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพิจิตร อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
-ในที่ประชุมมีมติให3เจ3าหน3าที่ทุกคนทําข*าวประชาสัมพันธ.ทุกวันเพื่อส*งรายงานจังหวัด
พิจิตร ตามตารางเวร ดังนี้
วันจันทร.
นายสุวิทย. สายสุจริต
นายกิตติพงษ. ทิพย.ป6ญญา
วันอังคาร
นายวิรตัน. แป0นถนอม
วันพุธ
นางสาววรนุช สุวไตรรัตนา
วันพฤหัสบดี นางสาวปรีญาพัชญ. ภัทรธไพศาล
วันศุกร.
นายกิตติศักดิ์ รัตนเศรณี
เจ3าหน3าที่รายใดไม*ทําข*าวส*งรายงานจังหวัดพิจิตรให3ปรับ คนละ 40 บาท เข3ากองกลางเพื่อเปNนค*าใช3จ*ายใน
สํานักงานเกษตรอําเภอบางมูลนาก
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ฐานิตา นาคอ*อน
( นางฐานิตา นาคอ*อน )
เจ3าพนักงานธุรการ

ผู3จดรายงานการประชุม

เอกรัฐ นาถ้ําทอง
ผู3ตรวจรายงานการประชุม
( นายเอกรัฐ นาถ้ําทอง )
เกษตรอําเภอบางมูลนาก

