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เปิดประชุมเวลา 09.00 น. ตามวาระการประชุม 

วาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 การเบิกจ่ายงบประมาณให้ด าเนินการเบิกจ่ายให้ทันและสอดคล้องกับแผนการเบิกจ่าย 
ของจังหวัด 
1.2 การรับขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในกรณีท่ีเคยบันทึกเลขที่เอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
เป็น- และ / ให้เกษตรกรน าเอกสารสิทธิ์ที่ดินตัวจริงมาแสดงเพ่ือบันทึกเลขที่เอกสารสิทธิ์
ที่ดินใหม่ให้เป็นปัจจุบัน 
1.3 ขอให้บันทึกข้อมูลผ่านทางระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 
ซึ่งมีระบบรายงานจ านวน 7 ระบบ ให้เป็นปัจจุบัน 
1.4 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายในการประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรผ่าน
เพจ facebook ของหน่วยงาน โดยให้อ าเภอจัดท าแผ่นข่าว A4 แล้วโพสหน้าเพจ 
facebook ของหน่วยงาน วันละ 1 โพส แล้วส่งลิ้งของโพสนั้นมาในกลุ่มไลน์ กษพจ57 และ
ให้เพ่ิมเพ่ือน หรือกดถูกใจที่เพจของกรมฯ และส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ดังนี้ 
 - กรมส่งเสริมการเกษตร 
 -โสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 
 -ส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 
 - ผู้ว่าพิจิตร คนที่ 58 
1.5 ให้อ าเภอด าเนินการเลือกตั้งประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับต าบล และอ าเภอ 
พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยให้



ปฏิบัติตามระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตร ว่าด้วยคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร พ.ศ. 
2557 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 
1.6 ของให้ประชาสัมพันธ์และส ารวจความต้องการเคมีเกษตรตามโครงการพาณิชย์ลดราคา
เคมีเกษตร ช่วยเกษตรกร ไปยังสถาบันเกษตรกรต่างๆ เช่น ศจช. แปลงใหญ่ ศพก. ศดปช. 
วสช. เป็นต้น 
1.7 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

1) ให้ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลแปลงใหญ่ในระบบ CO-farm โดยแปลงใหญ่ปี 
2563, 2564 และ 2565 ให้บันทึกข้อมูลส่วนที่ 1 และ 2 ให้ครบทุกแปลง ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 
 2) ให้จัดส่งแผนปฏิบัติการรายแปลง และแบบจัดเก็บข้อมูลแปลงใหญ่ ขั้นตอนที่ 1 
และ 3 ส่งให้กับส านักงานเกษตรจังหวัด ไปพร้อมกับเอกสารการเงิน 
1.8 แนวทางการวินิจฉัยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกิดภัยธรรมชาติ 
 1) กรณีเกษตรกรได้ท าการเพาะปลูกแล้ว 15 วัน และเกษตรกรได้ด าเนินการยื่น
แบบค าร้องขอขึ้นทะเบียน ที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ หรือผ่านแอปพลิเคชั่น Farmbook 
ก่อนเกิดภัยพิบัติ ให้ถือว่าวันที่รับแบบ ทบก.01 หรือ วันที่บันทึก Farmbook เป็นวันที่ขึ้น
ทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้ว 
 2) กรณีเกษตรกรได้ท าการเพาะปลูกแล้วไม่ถึง 15 วัน แต่ประสบภัยพิบัติและ
เกษตรกรได้ยื่นแบบค าร้องขอขึ้นทะเบียน ทบก.01 ที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ หรือ 
Farmbook ก่อนเกิดภัย เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยอนุโลม
เกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้เป็นกรณีพิเศษหากพิสูจน์ได้ว่าเกษตรกรได้มีการ
เพาะปลูกแล้วจริง โดยต้องผ่านการตรวจสอบดังนี้ 
  (1) ให้คณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายระดับหมู่บ้าน ตรวจสอบและ
รับรองเนื้อการเพาะปลูกและเนื้อท่ีความเสียหายของเกษตรกรรายนั้น หรือ 
  (2) ให้ด าเนินการตรวจสอบจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมจาก GISTDA 
  (3) ให้สรุปรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบเสนอกรมส่งเสริม
การเกษตร เพ่ือขออนุมัติเปืดระบบทะเบียนเกษตรกรส าหรับบันทึกข้อมูลและตรวจสอบ
ความซ้ าซ้อนของข้อมูล โดยต้องระบุ ชื่อ - สกุล ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูล พร้อมทั้งระบุ
บัญชี (User) ผู้บันทึกข้อมูลเข้าระบบทะเบียนเกษตรกรมาด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอโพทะเล ประจ าเดือน มกราคม 2565 
 



วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 ผลการด าเนินการโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ส านักงานเกษตรอ าเภอโพทะเล 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 
 1) กิจกรรม จัดเวทีพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
 2) กิจกรรม อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GAP (ข่า 15 ราย) 
 3) กิจกรรม บริหารจัดการและถ่ายทอดความรู้ แปลงใหญ่ ปี 2564 และ 2565 
 4) กิจกรรม ประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ ระดับอ าเภอ 
 5) กิจกรรม จัดท าแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูท านา 
 6) กิจกรรม ประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 
 7) ประชุมขับเคลื่อนงานพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอ าเภอ 
 8) กิจกรรม อบรมพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
วาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา (ไม่มี) 
  แผนการด าเนินงานโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือน มกราคม 2565 มีดังนี้ 

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 วันที่ 12 มกราคม 2565 
ณ.ส านักงานเกษตรอ าเภอโพทะเล 
3.4 กิจกรรม ประชุมการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอ าเภอ วันที่ 13 
มกราคม 2565 ณ.ส านักงานเกษตรอ าเภอโพทะเล 
3.5 กิจกรรม จัดเวทีเรียนรู้เชื่อมโยงและจัดท าแผนการผลิตการตลาดเกษตรกรกับ
ผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิต ตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย วันที่ 14 
มกราคม 2565 ณ.ศาลาวัดคลองตางาว หมูที่ 5 ต.ท่าบัว 
3.6 กิจกรรม ฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วันที่ 18 มกราคม 2565 ณ.
ศาลาเอนกประสงค์หมู่ท่ี 6 ต าบลวัดขวาง 
3.7 กิจกรรม อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ วันที่ 27 มกราคม 2565 ณ.ที่
ท าการกลุ่มแปลงใหญ่พืชสมุนไพร ม.1 ต.ท่านั่ง 
3.8 โครงการ ศพก. กิจกรรม อบรมเกษตรกรผู้น า วันที่ 20 มกราคม 2565 ณ. ศพก. หมู่
ที่ 5 ต าบลบ้านน้อย 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 



    
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ไม่มี) 
 

ปิดการประชุม เวลา 12.00 น. 
 

 
    ลงชื่อ .................................................(ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม) 
       (นางวิราพร  เสือโต) 
    ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
 
    ลงชื่อ ...............................................(ผู้รับรองรายงานการประชุม) 
     (นายพรชัย  แก้วเพชร) 
    ต าแหน่ง      เกษตรอ าเภอ 
 


