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เปิดประชุมเวลา 09.00 น. ตามวาระการประชุม 

วาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 สถานการณ์น  าในเขื่อนศิริกิตมีน  าที่การได้เพียง 20% เพ่ือจัดสรรน  าส าหรับอุปโภค  
บริโภค หล่อเลี ยงระบบนิเวศน์ และไม้ผลไม้ยืนต้น จึงไม่สามารถจัดสรรน  าเพื่อ
การเกษตร จึงขอให้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบ 

1.2 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ก าชับเรื่องการขึ นทะเบียนเกษตรกรให้ทั่งถึงไม่ตกหล่น และ 
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติให้ด าเนินการอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ 

1.3 ขอให้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการอารักขาพืชผ่านโปรแกรมระบบสารสนเทศเพ่ือการ 
อารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยให้เป็นปัจจุบัน 

1.4 ขอให้ประชาสัทพันธ์และส ารวจความต้องการสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตามโครงการ 
พาณิชย์ลดราคายาป้องกันก าจัดศัตรูพืชเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 

1.5 ขอให้อ าเภอติดตามควบคุมและรณรงค์การลดการเผาในพื นที่การเกษตรอย่างต่อเนื่อง 
1.6 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย ปี 2564 ในพื นที่ 12 

อ าเภอ มีเกษตรกรผู้ประสบภัย 2830 ราย พื นที่ขอรับความช่วยเหลือ 44,402.85 
ไร่ วงเงินให้ความช่วยเหลือ 61426.555 บาท ดังนี  
1) ข้าว พื นที่เสียหาย 41,922.25 ไร่ 
2) พืชไร่/พืชผัก พื นที่เสียหาย 2,316.60 ไร ่
3) ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ พื นที่เสียหาย 164 ไร่ 

1.7 ขอให้อ าเภอประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และขอความร่วมมือไม่ให้มีการปลูกข้าวรอบที่  



2 เพ่ิม และควบคุมพื นที่การเพาะปลูกให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
1.8 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 แจ้งอนุมัติโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้า 

แกษตร กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวปลอดภัยและข้าวอินทรีย์ จ านวน 10 
กลุ่ม เป้าหมายอ าเภอโพทะเล จ านวน 1 กลุ่ม เกษตรกร 30 ราย กิจกรรมย่อยที่
ด าเนินการ ได้แก่ 

1) อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จัดอบรม 2 ครั ง (ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการ) 

2) สัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรข้าวปลอดภัยและข้าวอินทรีย์กลุ่มจังหวัด 
เป้าหมายเกษตรกรของจังหวัดพิจิตร 20 ราย โดยจังหวัดนครสวรรค์เป็น
เจ้าภาพหลักในการด าเนินงาน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอโพทะเล ประจ าเดือน  2564 
 
วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ในการผลิต การแปร
รูป การท าผลิตภัณฑ์ และท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประกอบด้วย 2 กิจกรรม 

(1) กิจกรรมยกระดับวิสาหกิจชุมชน สู่การประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (วิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มละ 3,000,000 บาท) อ าเภอโพทะเล มีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วม
โครงการ 1 กลุ่ม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนข้าวสารชุมชนดขวาง หมู่ที่ 2 ต.วัดขวาง 

(2) กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงในชุมชน (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
และกลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มละ 500,000 บาท) อ าเภอโพทะเล มีกลุ่มเข้าร่วม
โครงการ 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพทะเล  หมู่ที่ 2 ต.โพทะเล 
และ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านคลองฟัก หมู่ที่ 11 ต.ทะนง 

3.2 ผลจากการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ระดับอ าเภอ มี
มติให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ ด้านพืช ของอ าเภอโพทะเล พื นที่เสียหาย จ านวน 
9,692.25 ไร่ เกษตรกร 659 ราย วงเงินให้ความช่วยเหลือ จ านวน 13,337,748 บาท 
แบ่งเป็น ข้าว 9314 ไร่ พืชไร่/พืชผัก 326 ไร่ ไม้ผลและพืชอ่ืนๆ 52.25 ไร่ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
วาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา  
  แผนการด าเนินงานโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือน ธันวาคม 2564  



 1) กิจกรรม อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GAP (ข่า 15 ราย) วันที่ 22-23 
ธันวาคม 2564 ณ.แปลงใหญ่ข่า หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งน้อย 
 2) กิจกรรม บริหารจัดการและถ่ายทอดความรู้ แปลงใหญ่ ปี 2564 และ 2565 

- แปลงใหญ่ข่า วันที่ 16 ธันวาคม 2564  
- แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 
- แปลงใหญ่มันส าปะหลัง วันที่ 14 ธันวาคม 2564 
- แปลงใหญ่พืชสมุนไพร วันที่ 28 ธันวาคม 2564 

 3) กิจกรรม จัดท าแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเลี ยงสัตว์หลังฤดูท านา 
 4) กิจกรรม ประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน วันที่ 17 
ธันวาคม 2564 
 5) กิจกรรม อบรมพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer วันที่ 16 ธันวาคม 
2564 

 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ไม่มี) 
 

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


