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บันทึกการประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอบางมูลนาก ประจําเดือน ตุลาคม 2561
ครั้งที่ 11/2561
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2๕61 เวลา 13.00 น.
ณ ห1องประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอบางมูลนาก อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
***************************
ผู1เข1าประชุม
1. นายเอกรัฐ
2. นายกิตติศักดิ์
3. นายธีรภัทร
4. นางสาวกนกพร
5. นางสาวพวงทอง
6.นางสาวชลิตา
7. นางชุติกาญจน4
8. นางฐานิตา
9. นายรุง

นาถ้ําทอง

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
เกษตรอําเภอบางมูลนาก
ประธานที่ประชุม
รัตนเศรณี
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
บัวคลี่
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
จรูญชัย
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ประพฤติ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
บุญมาทอง
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
อินทฤทธิพิชัย เจ5าพนักงานธุรการชํานาญงาน
นาคออน
เจ5าพนักงานธุรการ
น5อยทวี
พนักงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
นายเอกรัฐ นาถ้ําทอง เกษตรอําเภอบางมูลนากเป9นประธานในที่ประชุม ได5กลาวเป;ดประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ1งที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนําข5าราชการที่ได5รับการแตงตั้ง/ย5ายมาดํารงตําแหนง
1) นายวรพันธุ4 สุวัณณุสส4 ผู5วาราชการจังหวัดพิจิตร ตําแหนงเดิม รองผู5วาราชการจังหวัด
นครนายก
2) นายวิทยา มากปาน รองผู5วาราชการจังหวัดพิจิตร ตําแหนงเดิม รองผู5วาราชการจังหวัด
มหาสารคาม
3) นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู5วาราชการจังหวัดพิจิตร ตําแหนงเดิม ผู5ตรวจราชการ
กรมการปกครอง
1.2. เรื่อง แนะนําพนักงานราชการมาปฏิบัติราชการ ณ. สํานักงานเกษตรอําเภอบางมูลนาก
นางสาวชลิตา บุญมาทอง มาปฏิบัติราชการ ตั้งแตวันที่ 22 ตุลาคม 2561
1.3. เรื่อง แนะนําข5าราชการย5ายมาดํารงตําแหนงใหม
1.นางขนิษฐา อ่ํารักษ4 ผู5จัดการสาขา ธนาคารออมสินสาขาบางมูลนาก ตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม 2561
2.นายอิทธิพันธ4 รัตนรักษาพงศ4 ปลัดอําเภอ (เจ5าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ที่ทําการ
ปกครองอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มาดํารงตําแหนง ปลัดอําเภอ (เจ5าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ที่ทําการ
ปกครองอําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ตั้งแตวันที่ 8 ตุลาคม 2561
3.นายจตุพล มีตา ดํารงตําแหนง ท5องถิ่นอําเภอบางมูลนาก ตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม
2561
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-24.นายบรรจง ก5อนคํา ปลัดอําเภอ (เจ5าพนักงานปกครองชํานาญการ) จังหวัดเพชรบูรณ4
รักษาการในตําแหนง ปลัดอําเภอ (เจ5าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ) กลุมงานทะเบียนและบัตรที่วาการ
ปกครองอําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ตั้งแตวันที่ 19 ตุลาคม 2561
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2561 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561
การรับรองรายงานการประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอประจําเดือน ตุลาคม 2561 ครั้งที่
10/2561 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ. ห5องประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอบางมูลนาก อําเภอบางมูลนาก
จังหวัดพิจิตร
ผลการพิจารณาในที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล1ว
-ไม<มีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
ฝ?ายบริหารทั่วไป
4.1 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช1จ<ายงบประมาณรายจ<าย ประจําเดือนตุลาคม 2561
1. งบบุคลากร กรมสงเสริมการเกษตรได5จัดสรรมาให5 จํานวน 3 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2561
2. งบดําเนินงาน กรมสงเสริมการเกษตรได5จัดสรรมาให5 จํานวน 3 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2561
3. งบลงทุน ไมมี
4. งบโครงการสนับสนุน ไมมี

มติที่ประชุม รับทราบและในการประชุมเดือนหน5าขอให5นําเสนอแบบตารางเปHาหมาย ผลการเบิกจาย ฝJายบริหาร
จัดทําแผนการใช5จายงบประมาณ ฯลฯ และดําเนินการให5เป9นไปตามเปHาหมายในแตละเดือน
กลุ<มส<งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
4.2 สรุปการช<วยผู1ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปG 2561 ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร(กสก.)
1. อําเภอตะพานหิน ประชุม ก.ช.ภ.อ. เป9นที่เรียบร5อย อยูระหวางขั้นตอนการยืมเงินฯ
โดยทางอําเภอจะเป9นผู5ให5ความชวยเหลือเกษตรกร
2. อําเภอวังทรายพูน ประชุม ก.ช.ภ.อ. เป9นที่เรียบร5อย อยูระหวางขั้นตอนการยืมเงินฯ
โดยทางอําเภอจะเป9นผู5ให5ความชวยเหลือเกษตรกร
3. อําเภอสากเหล็ก ประชุม ก.ช.ภ.จ. เป9นที่เรียบร5อย อยูระหวางขั้นตอนการยืมเงินฯ
สรุปความเสียหายด1านพืชและการช<วยเหลือเกษตรกรผู1ประสบภัย อุทกภัย 2561
ความเสียหาย

วงเงินชวยเหลือ

อําเภอ

ข5าว

พืชไร

พืชสวนและอื่นๆ

รวม

(บาท)

ไร

ไร

ตะพานหิน
วังทรายพูน
สากเหล็ก
รวม

ไร
101
187.5
1414
1702.5

ไร
ราย
101
4
187.5 12
1414 77
1702.5 93

112,413.00
208,687.50
1,573,782.00
1,894,882.50

0

0
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-34.3 ประชาสัมพันธKตลาดกลางผลไม1ไทยเจริญ(ค1าส<งผลไม1) จังหวัดพิษณุโลก(กสก.)
โซนผัก ตลาดไทยเจริญ จังหวัดพิษณุโลก เป;ดทุกวัน 24 ชั่วโมง
ยินดีต5อนรับผู5ค5าผัก (ขายฟรี 6 เดือน) ฟรีคาผานทาง ฟรีคาเชาที่ เก็บคาไฟฟHาคันละ 10 บาท/วัน ณ ตลาดไทยเจริญ
ค5าสงผักและผลไม5 พิษณุโลก เส5นทางพิษณุโลก – อุตรดิษถ4 โทร. 081-8877485 หรือ
เพจ : บริษัทไทยเจริญ – ค5าสงผลไม5 พิษณุโลก
มติที่ประชุม รับทราบและได5ประสานให5กรมฝนหลวง ดําเนินการทําฝนหลวง ตามระยะการเติมโตของข5าว
โดยเฉพาะอําเภอทับคล5อและอําเภอวังทรายพูน
กลุ<มส<งเสริมและพัฒนาการผลิต
4.4 โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข1าวโพดหลังฤดูทํานา
สํานักงานเกษตรอําเภอบามูลนาก เกษตรกรสมัครเข5ารวมโครงการฯ จํานวน 24 ราย 299.75 ไร
4.5.โครงการส<งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปG 2562
สํานักงานเกษตรอําเภอบามูลนาก เกษตรกรสมัครเข5ารวมโครงการฯ จํานวน 15 ราย 165 ไร
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ<มยุทธศาสตรKและสารสนเทศ
4.6 ความก1าวหน1าโครงการศูนยKเรียนรู1การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค1าเกษตร(ศพก.)
1. รายชื่อคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเครือขายศูนย4เรียนรู5การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค5าเกษตร(ศพก.)และคณะกรรมการเครือขายแปลงใหญ ระดับเขต
2. รายชื่อคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเครือขายศูนย4เรียนรู5การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค5าเกษตร(ศพก.)และคณะกรรมการเครือขายแปลงใหญ ระดับจังหวัด
เรงรัดให5อําเภอดําเนินการให5เป9นไปตามแผน
4.7 การดําเนินงานโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปG ๒๕๖1
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให1เปPนปQจจุบัน
ดําเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในกลุมผู5ปลูกพืชทําไรนาสวนผสม
และเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ จากเกษตรกรที่ทําการเกษตรในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์และไมมีเอกสารสิทธิ์ตามทะเบียน
บ5านหรือตามที่ตั้งแปลง เมื่อได5เริ่มทําการเกษตรใหม และต5องแจ5งปรับปรุงข5อมูลทุกครั้งที่มีการเก็บเกี่ยวแล5วทํา
การเพาะปลูกใหมไปแล5วอยางน5อย 15 วัน -60 วัน ระบบสารสนเทศการผลิตทางด5านการเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตรดําเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศการผลิตทางด5านการเกษตร
โดยรวมระบบจัดเก็บและรายงานข5อมูลภาวการณ4ผลิตพืชระดับตําบล (รต.) และระบบรายงานผลการเพาะปลูกพืช
ฤดูแล5งเข5าด5วยกัน เพื่อลดภาระการรายงานข5อมูลที่ซ้ําซ5อน โดยมีกําหนดเป;ดใช5งานระบบใหมในวันที่ 1
พฤศจิกายน 2561 (https://production3.doae.go.th) โดยระบบใหมมีการปรับ Software ให5เป9นเวอร4ชัน
ปeจจุบัน ออกแบบฐานข5อมูลใหม และออกแบบรูปแบบระบบการบันทึกข5อมูลใหม โดยตัดระบบรายงานการ
เพาะปลูกพืชฤดูแล5งออกแล5วนําข5อมูลการปลูกพืชมารายงานในระบบจัดเก็บและรายงานข5อมูลภาวการณ4ผลิตพืช
ระดับตําบล (รต.) ระบบเดียว
โดยในระบบใหมมีการเพิ่มฐานข5อมูลเอกภาพเพิ่มแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล5ง สวนในการบันทึกข5อมูลได5มีการ
เพิ่มข5อมูลการเพาะปลูกพืชย5อนหลังให5 5 ปfเพื่อใช5เป9นข5อมูลอ5างอิง ในการเพาะปลูกข5าวมีการแจ5งเตือนการเก็บ
เกี่ยวหากพืชครบอายุการเก็บเกี่ยว การแก5ไขข5อมูลทุกชนิดพืชจังหวัดเป9นผู5แก5ไขยกเว5นข5าวต5องแจ5งกรมสงเสริม
การเกษตรเป9นผู5แก5ไขและเพิ่มการรายงานการเปรียบเทียบข5อมูล รต. กับ ทบก. และพืชฤดูแล5ง รต. ทบก. การขึ้น
ทะเบียนให5ตรวจสอบดําเนินการให5เป9นปeจจุบัน
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-44.8 การปรับปรุงยุทธศาสตรKการพัฒนาของสํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรและการจัดทําคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2562
กําหนดจัดดําเนินการการปรับปรุงยุทธศาสตร4การพัฒนาของสํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
และการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ประจําปfงบประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่อทบทวนแนวทางระบบสงเสริมการเกษตรและการติดตามวัดประเมินผลการปฏิบัติราชการให5เป9นไปตามหลัก
และวิธีการ ซึ่งกําหนด ในวันที่ 14 พ.ย. 61
4.9 ระบบส<งเสริมการเกษตร ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ปฏิทินระบบสงเสริมการเกษตร ประจําปfงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. แผนการติดตามนิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร ประจําปfงบประมาณ พ.ศ.
2562
มติที่ประชุม รับทราบและขอให5มีวาระการประชุมให5มีงานตามงานนโยบายทุกกลุม ให5มีเนื้อหาประกอบวาระ
กลุ<มอารักขาพืช
4.10 สถานการณKและการบริหารจัดการศัตรูพืช
โรคใบดางมันสําปะหลัง
สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส cassava mosaic virus ในทวีปเอเชีย พบ 2 ชนิด ได5แก
1. Indian cassava mosaic virus (ICMV)
2. Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV)
การแพรระบาด โรคชนิดนี้สามารถแพรระบาดได5โดยทอนพันธุ4 และแมลงหวี่ขาวยาสูบ
(Bemisia tabaci (Gennadius)) ซึ่งมีพืชอาศัยหลายชนิด เชน กระเพรา โหระพา ผักชีฝรั่ง พืชตระกูลพริก มะเขือ มันฝรั่ง และ
พืชตระกูลแตง
ลักษณะอาการ จะมีอาการใบดางเหลือง ใบเสียรูปทรง ลดรูป และยอดที่แตกใหมจะแสดง
อาการ
ดางเหลืองอยางรุนแรง ลําต5นแคระแกร็น ไมเจริญเติบโต หรือมีการเจริญเติบโตน5อย ทําให5ไมมีการสร5างหัวมัน
สําปะหลัง
กลุมอารักขา ได5กําหนดแผนลงพื้นที่สํารวจและเฝHาระวังการระบาดของโรคใบดางมัน
สําปะหลัง
ในพื้นที่ที่มีการปลูกมันสําปะหลัง และได5จัดทําขาวประชาสัมพันธ4เพื่อเป9นการเฝHาระวังและปHองกันการระบาดของ
โรคใบดางมันสําปะหลังเพื่อให5สํานักงานเกษตรอําเภอประชาสัมพันธ4ให5เกษตรกรทราบตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 วาระแจ1งจากสํานักงานเกษตรอําเภอ/ศูนยKขยายพันธุKพืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก
-ไมมีระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อพิจารณา
การจัดสรรโครงการสงเสริมการเกษตร ประจําปfงบประมาณ พ.ศ. 2562
มติที่ประชุม รับทราบ

5

-5ระเบียวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 เน5นย้ําการอยูเวรยามประจําสํานักงาน ให5เจ5าหน5าที่อยูเวรยามอยางเครงครัด
7.2 การขออนุญาตเดินทางไปราชการ ต5องแนบแผนปฏิบัติงานแนบทุกครั้ง
7.3 ให5เจ5าหน5าที่สงเบี้ยเลี้ยงทุกวันที่ 7 ของทุกเดือน
7.4 ให5เจ5าหน5าที่ทุกคนลงเวลาการปฏิบัติงานให5เป9นปeจจุบัน ในสมุดลงเวลา
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
(ลงชื่อ) กนกวรรณ อนิสงค4
(นางฐานิตา นาคออน)
เจ5าพนักงานธุรการ

ผู5จดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) เอกรัฐ นาถ้ําทอง
ผู5ตรวจรายงานการประชุม
(นายเอกรัฐ นาถ้ําทอง)
เกษตรอําเภอบางมูลนาก

