
รายงานการประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอโพทะเล ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565 
วันที่  5 กรกฎาคม 2565 

ณ.ห้องประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

ผู้เข้าประชุม 
นายพรชัย  แก้วเพชร   เกษตรอ าเภอ 
นางสาวกมลนัช ปันสุพฤกษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
นางสาวนันทพร  ปานปิ่น  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
นางสาวณภัทรทิตา  ฉายศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
นายพิทยา  มีผล   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
นางวิราพร  เสือโต  เจ้าพนักงานธรการ 
นางสาววรรณิภา  เผือกแดง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
นางสาววณิตยาพร  แก้วใส เจ้าพนักงานธูรการปฏิบัติการ 

 

เปิดประชุมเวลา 13.00 น. ตามวาระการประชุม 
วาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ขอให้เจ้าหน้าที่คนเข้าร่วมการราชพิธี วันเฉลิมพระชน
พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

1.2 จังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณกรณีที่มีแผนด าเนินการในเดือน สิงหาคม 2565  
ขอให้อ าเภอยืมเงินก่อนสิ้นเดือน กรกฎาคม 2565 

1.3 ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้ารับการนิเทศงานจากส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ในวันที่ 8 
 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. 

1.4 ก าหนดการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ.วัดบึงนา 
ราง ต าบลบึงนาราง อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 

1.5 ผลการคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2565  
อันดับที่1 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลหนองปลาไหล อ าเภอวังทรายพูน 
อันดับที่2 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลดงเสือเหลือง อ าเภอโพธิประทับช้าง 
อันดับที่3 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลบางไผ่ อ าเภอบางมูลนาก 
รางวัลชมเชย ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลท่าขมิ้น อ าเภอโพทะเล 

1.6 ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) มีก าหนดการติดตามตรวจสอบโครงการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพฯ แปลงใหญ่ข้าว ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2 
ปีงบประมาณ 2560  
 วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่ 5 ต าบลบ้านน้อย เวลา 9.00น 



 วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว C 101 ต าบลโพทะเล เวลา 9.00 
และกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว C 95 ต าบลวัดขวาง เวลา 13.00 น.ขอให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบกลุ่มแปลงใหญ่ทั้ง 3 แปลง ติดตามชี้แจง นัดหมาย และเตรียมความพร้อม
คณะกรรมการกลุ่มและสมาชิกผู้รับปัจจัยการผลิตตามโครงการให้มีความพร้อมด้าน
เอกสารและการตอบค าถามของ สตง. 

1.7 ส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ก าหนดจัดสัมมนาเชิ่งปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ประธานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2565 ในวันที่ 20 
กรกฎาคม 2565 ณ.ส านักงานเกษตรอ าเภอตะพานหิน โดยมีเป้าหมาย  
1) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงาน ศพก. อ าเภอละ 1 คน 
2) ประธาน ศพก. ศูนย์หลัก อ าเภอละ 1 คน 
3) ประธานศูนย์เครือข่าย อ าเภอละ 10 คน 
โดยให้คัดเลือกศูนย์ที่จะน าเสนอ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการถ่ายทอดความรู้
ให้กับเกษตรกร ในรูปแบบ วีดีทัศน์ ความยาว 15 นาที่ อ าเภอละ 1 ศูนย์ และให้น า
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนไปด้วยเพ่ือประกอบการเบิกจ่ายค่าเดินทาง ณ.สถานที่
ฝึกอบรม  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอโพทะเล ประจ าเดือน มิถุนายน  2565 
 
วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.1 ผลการด าเนินงานประจ าเดือน มิถุนายน 2565 
   วันที่ 9 มิถุนายน 2565  ฝึกอบรมเกษตรกรผู้ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตและ 
  พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรตามแผนปฏิบัติราชการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ครั้ง 
  ที่ 2 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หมู่ที่ 3 ต าบลท่าขมิ้น มีเกษตรกรสมัครขอรับการตรวจรับรอง 
  ตามระบบ GAP จ านวน 30 ราย 
   วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ประชุมคณะกรรมการแปลงงใหญ่ข้าว ณ.ส านักงาน 
  เกษตรอ าเภอโพทะเล เพ่ือจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ข้าว ปี2565 ผลการประเมิน (เอกสาร 
  แนบ) 

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 กิจกรรม ฝึกอบรมเกษตรกรผู้น า โครงการศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ. แปลงใหญ่พืชสมุนไพร หมู่ที่ 1 ต าบลท่านั่ง 
เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่พืชสมุนไพร หมู่ที่1 ต าบลท่านั่ง ได้รับการถ่ายทอดความรู้การท า
ลูกลูกประคบสมุนไพร 



วันที่ 28 มิถุนายน 2565 กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ. ศพก. หมู่ที่ 5 ต.บ้านน้อย ที่ประชุมได้รับทราบและ 
รับรองผลการคัดเลือก คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ระดับอ าเภอ และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับอ าเภอ และอยู่ระหว่างเสนอให้ 
นายอ าเภอโพทะเล ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับอ าเภอ 
  

วาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 
  4.1 การด าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณตาม คง อ าเภอโพทะเล ยังคงเหืลอกิจกรรม 

ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ อีก 1 ครั้ง ขอให้เร่งรัดแผนการด าเนินงาน 
เพ่ือให้ฝ่ายธุรการสามารถยืมเงินได้ทันภายในเดือน กรกฎาคม 2565 
4.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) 

ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มแปลงใหญ่ข่า และแปลงใหญ่พืชสมุนไพร
ทบทวนปัญหา ความต้องการ และแนวทางการส่งเสริมการเกษตร เพ่ือก าหนดเป็นโจทย์วิจัย
ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย ในปีงบประมาณ 2566 
4.3 การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ ปี 2565 

   ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ ทบทวนแนวทางการ 
ปฏิบัติงานการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ของอ าเภอโพทะเล ในพ้ืนที่การผลิต
สินค้า ข่า และพืชสมุนไพร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
4.4 ตัวชีว้ัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2565 รอบที่ 
2 ปี งบประมาณ 2565 ต าแหน่ง เกษตรอ าเภอ และต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตร (เอกสารแนบ) 
4.5 การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 
 ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียนเร่งรัดการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
เกษตรกร ปี 2565 เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) ของอ าเภอ
โพทะเล ที่อาจจะเกิดข้ึนได้ในช่วงเดือน สิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม 
 ในการจัดท าประชาคมเกษตรกรผู้ขอขึ้นและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ให้
เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชาคม ประชาสัมพันธ์เรื่องการส ารวจและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคใบด่างมันส าปะหลัง ตามมาตรการฯ และประชาสัมพันธ์ส ารวจเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
ปลูกมันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ที่ต้องการใช้สารไกลโฟเสต และมีความ
ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ ตามมาตรการควบคุมการใช้สาร ไกลโฟเสต 
 ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2565 
รอบท่ี 2 ปี งบประมาณ 2565 ต าแหน่ง เกษตรอ าเภอ 

1) ระดับความส าเร็จของการวาดผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียน/ 



ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 เป้าหมาย อ าเภอโพทะเล 17,610 
แปลง จึงขอให้เจ้าหน้าที่ ด าเนินการวาดแปลงที่ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล ในปี 2565 

ตามรายชื่อเกษตรกร/แปลง ตามเป้าหมายที่ได้รับ ตามก าหนด 
   

มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบ  
  
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ไม่มี) 
 

ปิดการประชุม เวลา 16.00 น. 
 

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


