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วาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 เนื่องจาก คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน  ามันอย่างเป็น
ระบบ มีข้อสังเกตว่าราคาผลผลิตปาล์มน  ามันในปี 2563 - 2564 มีราคาสูงขึ น ส่งผล
ให้เกษตรกรปลูกปาล์มน  ามันเพ่ิมขึ นจ านวนมาก และต้องการทราบข้อมูลจ านวนพื นที่
ปลูกใหม่ในช่วงปี 2563 - 2565    เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการผลผลิตกับความ
ต้องการของตลาด จึงต้องประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน  ามันแล้วไม่น้อยกว่า 
30 วัน และพื นที่ปลูกปาล์มน  ามันที่     ยืนต้นอยู่ มาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ให้เป็นปัจจุบัน 

1.2 เนื่องจาก ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่6 จังหวัดเชียงใหม่ ต้องการข้อมูล
สถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี ยงสัตว์หลังฤดูท านา เพ่ือจัดการเชื่อมโยง
เครือข่ายการผลิตกับผู้รับซื อผลผลิต จึงต้องประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่ปลูก   ข้าวโพด
เลี ยงสัตว์ฤดูแล้งที่มีการเพาะปลูกในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2564 ถึงเดือน มกราคม 
2565 มาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน 

1.3 ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรม การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีก่อน
เริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ โดยให้ด าเนินเนินการขอนุมัติการเบิกจ่ายและส่งเรื่องยืมเงิน
ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2565 
 



1.4 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชฤดูแล้งทุกชนิดพืชมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้
เป็นปัจจุบันเพ่ือใช้ข้อมูลในการคาดการณ์สถานการณ์การใช้น  าในการเพาะปลูกพืช
ในช่วงฤดูแล้ง 

1.5 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบ ในกรณีเกษตรกรที่ต้องการขอรับการตรวจรับรอง
แปลงตามมาตรฐาน GAP ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป เกษตรกรต้องเสีย
จ่ายเงินค่าบริการในการในการตรวจรับรองแปลงโดยคิดค่าบริการต่อจ านวนพื นที่ 

1.6 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายในการประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร
ผ่านเพจ Facebook ของหน่วยงาน โดยขอความร่วมมือให้อ าเภอด าเนินการติดแฮช
แท็ก #ระบบส่งเสริมการเกษตร และ#กรมส่งเสริมการเกษตร ในการโพสหน้าเพจ 

1.7 การเปิดใช้งานระบบฐานข้อมูลองค์กรเกษตรกร (3ก)  ให้ด าเนินการบันทึกจัดเก็บ/
ปรับปรุงข้อมูล ระบบฐานข้อมูลองค์กรเกษตรกร ปีละ 1 ครั ง ระหว่างวันที่ 2 มกราคม 
- 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยด าเนินการตามคู่มือ 

1.8  การคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น จังหวัดพิจิตร ปี 2565 อ าเภอ
โพทะเล ประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โพทะเล วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 
13.00 น. ณ.ที่ท าการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โพทะเล 

1.9 ตัวชี วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี งบประมาณ 
2565 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอโพทะเล ประจ าเดือน มกราคม  2565 
 
วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
  ผลการด าเนินงานโครงการและเบืกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือน มกราคม 2565 มีดังนี  

3.1 กิจกรรม จัดเวทีเรียนรู้และจัดท าแผนการด าเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่พืชสมุนไพร หมู่ที่ 1 
ต าบลท่านั่ง ในวันที่ 4 มกราคม 2565  
3.2 กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการ ศพก และแปลงใหญ่ ในวันที่ 11 มกราคม 2565 ณ. 
ศพก. หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านน้อย 
3.3 กิจกรรม จัดเวทีพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
3.4 กิจกรรม ประชุมการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอ าเภอ 
3.5 กิจกรรม จัดเวทีเรียนรู้เชื่อมโยงและจัดท าแผนการผลิตการตลาดเกษตรกรกับ
ผู้ประกอบการรับซื อผลผลิต ตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย 
3.6 กิจกรรม ฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี ยงสัตว์ 



3.7 กิจกรรม อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
3.8 โครงการ ศพก. กิจกรรม อบรมเกษตรกรผู้น า  

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
วาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา  
  แผนการปฎิบัติงานและเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือน กุมภาพันธ์  2565 
  4.1 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เยี่ยมเยียนและเตีรยมความพร้อมการประกวดกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ณ.หมู่ที่ 2 ต.โพทะเล 
  4.2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ณ. ศพก. หมู่ที่ 5 ต.บ้านน้อย 
  4.3 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรม อบรมเกษตรกรผู้น า ณ. ศพก.หมู่ที่ 5 ต.บ้านน้อย 
  4.4 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด  
  4.5 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ณ.หมู่ที่ 2 ต.
วัดขวาง 
  4.6 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 จัดเวทีพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
  4.7 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ฝึกอบรมพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  
 
    
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ไม่มี) 
 

ปิดการประชุม เวลา 12.00 น. 
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    ลงชื่อ ...............................................(ผู้รับรองรายงานการประชุม) 
     (นายพรชัย  แก้วเพชร) 
    ต าแหน่ง      เกษตรอ าเภอ 
 


