บันทึกการประชุ มสานักงานเกษตรประจาเดือน
ครั้งที่ 11 / 2559
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
ณ สานักงานเกษตรอาเภอสากเหล็ก
******************
ผู้เข้ าประชุม
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
1
นำงเกษรำ อุดมพันธ์
2
นำยวันชัย ลี้เกษมพันธุ์
3
นำงอุษำ ฟูพงษ์
4
นำงสำวณฐกำนต์ มัน่ แดง
5
นำยชินวัฒน์ คุม้ ม่วง
6
นำงสำวทิพวรรณ วังกำนนท์

ตาแหน่ง
รักษำกำรในตำแหน่งกษอ.สำกเหล็ก
นวส.ชำนำญกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
นวส.ชำนำญกำร
นักวิชำกำรส่ งเสริ มกำรเกษตร
เจ้ำพนักงำนธุรกำร

ลายมือชื่อ
เกษรำ อุดมพันธ์
วันชัย ลี้เกษมพันธุ์
อุษำ ฟูพงษ์
ณฐกำนต์ มัน่ แดง
ชินวัฒน์ คุม้ ม่วง
ทิพวรรณ วังกำนนท์

ผู้ไม่มาประชุม
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นำงเกษรำ อุดมพันธ์ รักษำกำรในตำแหน่ง เกษตรอำเภอสำกเหล็ก เป็ นประธำนในที่ประชุม
กล่ำวต้อนรับเจ้ำหน้ำที่ผเู้ ข้ำร่ วมประชุมและกล่ำวเปิ ดประชุมประจำเดือนพฤศจิกำยน 2559 และดำเนินกำร
ประชุมตำมระเบียบวำระโดยมีเรื่ องแจ้ง ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุม
1) สำนักพระรำชวังมีประกำศเรื่ องกำรเสด็จสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั รัชกำล
ที่ 9 ให้ทรำบโดยทัว่ กัน และแจ้งให้ขำ้ รำชกำรแต่งกำยไว้ทุกข์ 1 ปี ส่ วนรำชกำรลดธงครึ่ งเสำ
เป็ นเวลำ 30 วัน
2) กำรช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ระสบภัยธรรมชำติ (อุทกภัย) ปี 2559/60 มีหลักเกณฑ์ ดังนี้.-เกษตรกรที่ได้รับควำมเสี ยหำยจำกอุทุกภัย (น้ำท่วม)
-ขึ้นทะเบียนผูป้ ลูกข้ำว ปี กำรผลิต 2559/60
3) ขอควำมอนุเครำะห์กำรปลูกพืชกระทบหนำว (ถัว่ เขียว)ขอให้แจ้งเกษตรกรที่ปลูกถัว่ เขียว
เนื่องจำกช่วงนี้เป็ นช่วงเข้ำสู่ ฤดูหนำว ทำให้มีผลกระทบของกำรเจริ ญเติบโต และผลผลิต
4) มำตรกำรช่วยเหลือเยียวยำเกษตรกรผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ ปี 2559 โดยช่วยเหลือครัวเรื อนละ
3,000 บำท เงื่อนไข ดังนี้.-เกษตรกรมีพ้นื ที่อยู่ในพื้นที่ประกำศภัยพิบตั ิ
-ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่ งเสริ มกำรเกษตร ก่อนวันประกำศภัย (18 กันยำยน 2559)
/มติที่ประชุม...........................

-2มติที่ประชุม - รับทรำบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ องรับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 10/2559 ลงวันที่ 3 ตุลำคม 2559
มติที่ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 10/2559 ลงวันที่ 3 ตุลำคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงำน
เกษตรอำเภอสำกเหล็ก
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องสื บเนื่องกำรประชุมครั้งที่แล้ว
1) กำรขึ้นทะเบียนและกำรปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
จังหวัดได้แจ้งผลกำรขึ้นทะเบียนและกำรปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ในส่ วนของ
อำเภอสำกเหล็ก จำนวนครัวเรื อนเกษตรกร 2,345 ครัวเรื อน ปรับปรุงทะเบียน ปี 259
จำนวน 1,966 ครัวเรื อ
มติที่ประชุม - รับทรำบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องเพื่อทรำบและพิจำรณำ
4.1 เรื่องเพือ่ ทราบ
1) กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2560 (โครงกำรตำม
ตัวชี้วดั ) กรมส่งเสริ มกำรเกษตร
-จังหวัดได้แจ้งกำรจัดสรรเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ 2560 ให้อำเภอ
แล้ว โดยขอให้อำเภอได้ดำเนินกำรรำยละเอียดโครงกำร (คง) ที่จะจัดส่งให้อำเภอ
4.2 เรื่องเพือ่ พิจารณา
1. กำรดำเนินงำนโครงกำรศำลำเรี ยนรู้ของศูนย์เรียนรู้กำรเพิม่ ประสิ ทธิภำพกำรผลิตสิ นค้ำ
เกษตร (ศพก.) โดยจังหวัดได้แจ้งให้อำเภอฯ ได้ปฏิบตั ิ ดังนี้
1) แจ้งกำรขอรับกำรสนับสนุนโครงกำรศำลำเรียนรู้ ตำมเอกสำรคู่มือ ทีจ่ งั หวัดจัดส่ งให้
2) ให้จดั ทำรำยงำนกำรประชุมของศูนย์บนั ทึกข้อตกลง ศพก.02 ,เปิ ดบัญชีเงินฝำกกับ
ธกส. ส่ งให้จงั หวัดเพือ่ โอนเงิ น
2. โครงกำรส่งเสริ มกำรเกษตรในรู ปแบบแปลงใหญ่ ปี 2560
จังหวัดได้แจ้งว่ำกรมส่งเสริ มกำรเกษตร ได้จดั สรรโครงกำรบูรณำกำรมำใหญ่แปลง
ใหญ่ทุกแปลง ขอให้อำเภอได้เตรียมควำมพร้อมเพือ่ ดำเนินกำร
3. กำรรับสมัครและคัดเลือกเยำวชนเกษตรเพื่อเข้ำร่ วมโครงกำรฝึ กงำนผูน้ ำเยำวชน
เกษตรกรไทยในญี่ปุ่น ประจำปี 2560 โดยขอให้อำเภอประชำสัมพันธ์ให้เยำวชน
เกษตรที่สนใจส่ งใบสมัครภำยในวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2559
4. กำรนำหัวข้อข่ำวประชำชนบรรจุไว้ในกำรฝึ กอบรมหรื อสัมมนำอำสำสมัครเกษตร
หมู่บำ้ น (อกม.) ปี 2560
/-โดยกำรกำรฝึ กอบรม..............

มติที่ประชุม

-3- โดยกำรจัดฝึ กอบรมหรื อสัมมนำอำสำสมัครเกษตรหมู่บำ้ น (อกม.) ในแต่ละครั้ง
ขอให้เชิญฝ่ ำยควำมมัน่ คงฯ ร่ วมบรรยำยควำมรู้ดว้ ย 1 ชัว่ โมง
5.มำตรกำรช่วยเหลือเยียวยำเกษตรกรผูป้ ระสบอุทกภัย ปี 2559/60 ให้ปฏิบตั ิตำมมติ
คณะรัฐมนตรี ในวันที่ 11 ตุลำคม 2559 และขอให้ปฏิบตั ิให้แล้วเสร็จตำม
กำหนดเวลำ
6. กำรเตรี ยมควำมพร้อมกำรคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชำติประจำปี 2559
- กลุ่มแม่บำ้ นเกษตรกรบ้ำนวังตะคลอง อำเภอดงเจริ ญ
- ศูนย์ส่งเสริ มและผลิตพันธุ์ขำ้ วชุมชนตำบลทับหมัน อำเภอตะพำนหิน
7. ผลกำรตัดเลือกเกษตรกร และสถำบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2559
- เกษตรกรสำขำอำชีพทำสวนในส่ วนของอำเภอสำกเหล็ก ได้รับรำงวัลรอง
ชนะเลิศที่ 1 คือนำยสำยันต์ บุญยิ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลวังทับไทร
-เกษตรกรสำขำอำชีพทำไร่ นำผสม ในส่ วนของอำเภอสำกเหล็ก ได้รับรำงวัลรอง
ชนะเลิศที่ 1 คือนำยชูชีพ แก้วบริสุทธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลวังทับไทร
8.โครงกำรส่ งเสริ มกำรผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ (ทดแทนกำรปลูกข้ำวรอบที่ 2
ปี กำรผลิต 2559/60) เกษตรกรที่ประสงค์จะเข้ำร่ วมโครงกำรต้องไม่เผำตอซังข้ำว
สำหรับเมล็ดพันธุ์ตอ้ งเป็ นของบริษทั ที่กำหนดให้น้นั
9. ส่ งเสริมกำรผลิตและใช้ปยอิ
ุ๋ นทรี ยแ์ ละวัสดุอินทรี ย ์ ปี งบประมำณ 2560
-ในปี งบประมำณ 2560 จังหวัดได้สำรวจแผนกำรส่ งเสริ มกำรผลิตและใช้ปยุ๋
อินทรี ยห์ รื อวัสดุอินทรี ยข์ องอำเภอสำกเหล็ก เป้ ำหมำย 1,000 ตัน
10. สถำนกำรณ์ศตั รู พืช จังหวัดฯ ได้ขอให้อำเภอจัดส่ งรำยงำนตำมกำหนดทุกสัปดำห์
4.3 องค์ความรู้
คำแนะนำกำรฟื้ นฟูนำข้ำวหลังน้ำลด
-โดยประกำศของกรมกำรข้ำว ได้แจ้งว่ำจำกระยะเวลำที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยได้รับ
ผลกระทบจำกอิทธิพลของพำยุและลมมรสุมพำดผ่ำนบริ เวณประเทศไทยตอนบน ทำให้
เกิดฝนตกหนักตลอดสัปดำห์ ทำให้เกิดน้ำหลำก จึงให้คำแนะนำกำรฟื้ นฟูหลังน้ำลด
1) กรณีแปลงนำที่น้ำขังไม่นำน น้ ำสู งไม่ถึงยอดข้ำวและต้นข้ำวยังไม่ตำย ให้รีบระบำย
น้ำออกจำกแปลงนำให้เหลือ 5-10 เซนติเมตร และให้ฟ้ื นฟูนำข้ำวหลังจำกน้ำลด ไม่
ต้องใส่ ปยุ๋ ให้ดูแลโรคและแมลงไม่ให้รบกวน แต่ถำ้ ต้นข้ำวในนำเริ่ มมีสีเหลืองที่ใบ
ให้ใส่ ปยยู
ุ๋ เรี ย อัตรำ 3-5 กิโลกรัม/ไร่ สำหรับแปลงนำที่ขำ้ วอกรวง ให้เร่งระบำยน้ำจน
แห้งและห้ำมใส่ ปยุ๋ เพรำะจะทำให้ดินมีควำมร้อน ต้นข้ำวตำยง่ำยขึ้น และควรเฝ้ ำ
ระวังโรคแมลงรบกวนสำหรับเกษตรกรทีอ่ ยู่นอกเขตชลประทำน ปริ มำณน้ำจะน้อย
ควรหันมำปลูกพืชใช้น้ำน้อยที่มีอำยุส้ นั เช่นถัว่ เหลือง ถัว่ เขียว พืชผักแทน
รับทรำบและถือปฏิบตั ิ
/ระเบียบ.............................

-4ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องแผน – ผลกำรดำเนินงำนส่ งเสริ มกำรเกษตร
5.1รำยงำนผลกำรดำเนินงำนส่ งเสริ มกำรเกษตรในรอบเดือนตุลำคม 2559
จังหวัดได้สรุ ปผลกำรติดตำมงำนตำมระบบส่ งเสริ มกำรเกษตร ตำมรำยงำนแนบท้ำยกำร
ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนตุลำคม 2559 อำเภอจึงขอให้เจ้ำหน้ำที่ทุกคนดูรำยละเอียด
ผลกำรติดตำมและปฏิบตั ิตำมข้อเสนอแนะต่อไป
5.2 แผนกำรปฏิบตั ิงำนส่ งเสริ มกำรเกษตร
5.2.1 วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2559 ประชุมคณะกรรมกำรอำสำสมัครเกษตรระดับจังหวัด
โดยขอให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่ผรู้ ับผิดชอบงำนอำสำสมัครเกษตร 1 คน และคณะกรรมกำร
2 คน เข้ำร่ วมประชุม
5.2.2 วันที่ 22 พฤศจิกำยน 2559อบรมโครงกำรส่ งเสริมกำรผลิตและเพิ่มประสิ ทธิภำพ
สิ นค้ำเกษตร โดยขอให้แจ้งเกษตรอำเภอ และเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนเกษตรอำเภอ
ทุกคนเข้ำร่ วมประชุม
5.2.3 วันที่ 28 พฤศจิกำยน 2559 เสวนำสร้ำงเครื อข่ำยศูนย์จดั กำรดินปุ๋ ยชุมชน ระดับ
จังหวัด ปี 2560 โดยขอให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบงำนดินปุ๋ ยชุมชน 1 คน กรรมกำร
2 คน เข้ำร่ วมเสนำ
5.3 แผนปฏิบตั ิงำนจังหวัดร่ วมกับอำเภอ
1.กำรประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤศจิกำยน 2559 วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2559 ณ
ห้องประชุมสำนักงำนเกษตรเมืองพิจิตร
ปัญหำ/ข้อเสนอแนะ ในที่ประชุม
มติที่ประชุม รับทรำบและถือปฏิบตั ิ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอืน่ ๆ
6.1 กำรประชุมประจำเดือนส่ วนอำเภอ
6.1.1 กำรแนะนำตัวข้ำรำชกำรมำดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 3 รำย
6.1.2 กำรประชุมคณะกรรรมกำรรักษำควำมสบเรียบร้อยและควำมมัน่ คง/ยำเสพติด
6.1.3 กำรเดินทำงเข้ำเฝ้ ำฯกรำบถวำยบังคมพระบรมศพ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ
ภูมิพลอดุลยเดช โดยจะออกเดินทำงในวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2559
มติที่ประชุ ม รับทรำบ
นำงเกษรำ อุดมพันธ์ ประธำนในที่ประชุม ได้ซกั ถำมปัญหำและข้อเสนอแนะของเจ้ำหน้ำที่
ไม่มีผใู้ ดเสนอปัญหำ จึงกล่ำวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุม

เวลำ 12.00 น.
(ลงชื่อ) อุษำ ฟูพงษ์ ผูบ้ นั ทึกกำรประชุม
(ลงชื่อ) เกษรำ อุดมพันธ์ ผูต้ รวจรำยงำนกำรประชุม

