
รายงานการประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอโพทะเล ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ2565 
วันที่  8 มีนาคม 2565 

ณ.ห้องประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

ผู้เข้าประชุม 
นายพรชัย  แก้วเพชร   เกษตรอ าเภอ 
นางสางกมลนัช ปันสุพฤกษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
นางสาวนันทพร  ปานปิ่น  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
นางสาวนภัททิตา  ฉายศรี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
นายพิทยา  มีผล   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
นางวิราพร  เสือโต  เจ้าพนักงานธรการ 
นางสาววรรณิภา  เผือกแดง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

 

เปิดประชุมเวลา 13.00 น. ตามวาระการประชุม 

วาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 มีข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งที่ส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร  
1) นางรตี ผ่องโอภาส ย้ายมาด ารงต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
2) นายชัยธวัช ชูศรี ย้ายมาด ารงต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 

1.2 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชฤดูแล้งทุกชนิดพืชมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้
เป็นปัจจุบันเพ่ือใช้ข้อมูลในการคาดการณ์สถานการณ์การใช้น  าในการเพาะปลูกพืช
ในช่วงฤดูแล้ง 

1.3 ส านักงานเกษตรจังหวัด แจ้งเรื่องบันทึกข้อตกลงโอนทรัพย์สินที่เกิดขึ นจากงบประมาณ
กลุ่มจังหวัด ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้อยู่ในความ
รับผิดชอบของส านักงานฌกษตรอ าเภอ รายละเอียดเอกสารจะแจ้งให้ส านักงานเกษตร
อ าเภอทราบต่อไป 

1.4 ระบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการอารักขาพืชและการจัดการดินปุ๋ย เพ่ิมรายงานที่ 8 
ระบบการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ โดยขอให้บันทึกข้อมูลตามแผนการ
ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ตั่งแต่เดือน ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 
ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2565 

1.5 ผลการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น จังหวัดพิจิตร ปี 2565 
1) วิสาหกิจชุมชนดีเด่น 
 รางวัลที่ 1 วิสาหกิจชุมชนเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรบ้านท่าตาเสือ 



 รางวัลที่ 2 วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพเกษตร หมู่ที่ 3 ย่ายยาว อ.เมือง 
 รางวัลที่ 3 วิสาหกิจชุมชนโรงสีชุมชนต าบลล าประดา อ.บางมูลนาก 
2) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น 
 รางวัลที่ 1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพทะเล หมู่ที่ 2 ต.โพทะเล 
 รางวัลที่ 2 
 รางวัลที่ 3  

1.6 เกษตรจังหวัดพิจิตร ให้ตรวจสอบข้อมูลการขึ นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียน 
เกษตรกร ปี 2564 ( 1 เมษายน - 31 ตุลาคม 2564) โดยให้ดาวน์โหลดข้อมูล
ทั งหมดทุกแปลง เพ่ือตรวจสอบเลขท่ีเอกสารสิทธิ์เพื่อแก้ไขเลขที่เอกสารสิทธิ์ให้เป็น
ปัจจุบัน โดยเฉพาะเลขเอกสารสิทธิ์ที่เป็น / และ - (ยกเว้นโฉนดที่ดิน) และให้วาดแปลง
ให้ครบทุกแปลง (โดยเฉพาะพื นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์) 

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

1.1 ส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ขอเลื่อนก าหนดการจัดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ
เริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ของอ าเภอโพทะเล จากเดิม วันที่ 17 มีนาคม 2565 เป็นวันที่ 
18 มีนาคม 2565  

1.2 ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร กิจกรรม ฝึกอบรมเกษตรกรผู้น า โดยเลื่อนก าหนดการฝึกอบรมครั งที่3 ให้
ด าเนินเนินการขอนุมัติการเบิกจ่ายและส่งเรื่องยืมเงินภายในเดือน มีนาคม 2565 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
วาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  4.1 เนื่องจาก นางนิรัชนี อยู่เย็น นักวชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ ได้ย้ายไป 
  ด ารงต าแหน่งที่ ส านักงานเกษตรอ าเภอ เมือง จังหวัดนครสวรรค์ จึงพิจารณามาหมายการ 
  งานใหม่ ดังนี  

นางสางกมลนัช ปันสุพฤกษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 1) รับผิดชอบต าบลท่าบัว ต าบลทะนง ต าบลโพทะเล 

2) ปฏิบัติหน้าทีผู้ประสานงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 



 
นางสาวนันทพร  ปานปิ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

1) รับผิดชอบต าบลท่าขมิ น ต าบลบ้านน้อย ต าบลทุ่งน้อย 
2) ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
3) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

นางสาวนภัททิตา  ฉายศรี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
1) รับผิดชอบต าบลท่าเสา ต าบลบางคลาน ต าบลท่านั่ง 
2) และปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
3) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

นายพิทยา  มีผล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
1) รับผิดชอบต าบลท้ายน  า ต าบลวัดขวาง  
2) ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานกลุ่มอารักขาพืช 
3) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

นางสาววรรณิภา  เผือกแดง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
1) รับผิดชอบงานข่าวและประชาสัมพันธ์ 
2) สนับสนุนงานตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
3) สนับสนุนแผนงานการจัดตั งแปลงใหญ่ ปี 2566 
4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  4.2 แผนการปฎิบัติงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ วันที่ 18 มีนาคม 
2565 
   1) ส่งหนังสือเชิญ นายอ าเภอ และหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีเปิดงาน วันที่ 11 
มีนาคม 

2565 
1) เป้าหมายเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ข้าวของอ าเภอโพทะเล  50 ราย 

  เกษตรกรของอ าเภอบึงนาราง 30 ราย เกษตรกรของอ าเภอตะพานหิน 30 ราย ข้าราชการผู้แทนส่วน
ราชการระดับจังหวัด 30 คน และข้าราชการผู้แทนส่วนราชการระดับอ าเภอ 10 คน รวมเป้าหมายผู้เข้าร่วม
งาน 150 คน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดงานเปิดงาน 

3) แผนการจัดการถ่ายทอด 
   ฐานเรียนรู้ที่ 1 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี 
    วิทยากร นายกาเรียน พรมอยู่ 
    วิธีการถ่ายทอดความรู้ โดยบรรยายประกอบการจัดแสดง ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ข้าวของวิสาหกิจชุมชน และแปลงใหญ่ ของอ าเภอโพทะเล และสาธิตการปักด านาเพ่ือ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยเทคโนโลยีจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 



   ฐานเรียนรู้ที่ 2 การใช้เทคโนโลยีปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
    วิทยากร นายเสกสิทธิ์ ไม้งาม 
    วิธีการถ่ายทอด บรรยายประกอบการสาธิตขั นตอนการให้บริการของ ศูนย์
จัดการดินปุ๋ยชุมชน ด้านการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และจัดแสดงตัวอย่างของจริง 
   ฐานเรียนรู้ที่ 3 การใช้เทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตร 
    วิทยากร นายวชรพล จูแพ  
    วิธีการถ่ายทอด บรยายประกอบการสาธิตการให้บริการ โดรนเพื่อ
การเกษตร 
   ฐานเรียนรู้ที่ 4 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือลดการเผาในพื นที่การเกษตร 
    วิทยากร นางโชติกา พ่ึงไชยวรา 
    วิธีการถ่ายทอด บรรยายการท านาโดยไม่เผาฟางประกอบการสาธิตการใช้
เทคโนโลยีจักรกลเกษตรในการเตรียมดินโดยไม่ต้องเผาฟาง 

4) แผนการจัดสถานที่ 
-ที่จอดรถ วัดทุ่งใหญ่ 
-เต้น โต๊ะ จ้างเหมา 
-จัดป้าย เวที วันที่ 17 มีนาคม 2565  
-การคัดกรอง โควิด 19 จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์การคัดกรอง 

โควิด 19 ถึงผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าขมิ น 
   
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 


