
รายงานการประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอโพทะเล ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 
วันที่  5 พฤษภาคม 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 การรับขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร   ปี 2565 เน้นให้ตรวจสอบรายละเอียด
ก่อนการบันทึก ดังนี้ 
1) ประเภทเอกสารสิทธิ์ 
2) เลขท่ีโฉนด 
3) การจับพิกัด ค่า X Y  ให้ถูกต้อง 
4) วาดแปลง 100% เพ่ือแก้ไขปัญหาแปลงซ้ าซ้อน 
5) กรณี สัญญาเช่า ขอให้แนบบัตรประชาชนของผู้ให้เช่า และตรวจสอบไม่ให้เช่าซ้ าซ้อนกัน 
 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานขึ้นทะเบียนเกษตรกร อ าเภอละ 2 คน (นันทพร ปาน
ปิ่น และนภัทฑิตา ฉายศรี) เข้าร่วมประชุมในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565  ตั้งแต่เวลา 9.00 
น. เป็นต้นไป ณ.ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 
1.1 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก ได้สนับสนุนต้นกล้ากระท่อมพันธุ์ดีให้แก่ 
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ส าหรับท าจุดเรียนรู้การปลูกกระท่อม
ของชุมชน ศูนย์ละ 90 ต้น 
1.2 การคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด 
ปี 2565 จะมีการคัดเลือกจากรูปเล่มให้เหลือเพียง อย่างละ 4 ศูนย์ หลังจากนั้น
คณะกรรมการจะด าเนินการตัดสินการประกวด ณ.ที่ท าการศูนย์ฯ ในวันที่ 18 19 23 และ 
25 พฤษภาคม 2565 



1.3 การจัดท าแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย งบประมาณจัดสรรตาม คง. งวดที่2  
โดยให้ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการดังนี้ 
1) คัดเลือกสมาชิก ศดปช เพ่ือจัดท าแปลงเรียนรู้ 1 แปลง และก าหนดเทคโนโลยีที่จะ
เปรียบเทียบ โดยสมควรพิจารณาถึงทางเลือกที่จะขยายผลสู่เกษตรกรในช่วงปุ๋ยแพง 
เช่น เปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยตามวิธเดิมเปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
2) เก็บข้อมูลตามแบบตามแบบจัดเก็บข้อมูลแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินปุ๋ยของกรม
ส่งเสริมการเกษตร และแบบจัดเก็บข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัด
พิจิตรหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต จะได้ข้อมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของข้าวด้านความ
สูง  จ านวนต้นต่อกอ ความยาวราก จ านวนรวงต่อกอ ผลผลิตต่อไร่  ที่สามารถน าไป
เผยแพร่สู่เกษตรกรได้ 

  1.6 โครงการส่งเสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จัดสรร 
  งบประมาณตาม คง งวดที่2 ด าเนินการในกลุ่มแปลงใหญ่ข่า หมู่ที่2 ต าบลทุ่งน้อย มี 3 

กิจกรรม ดังนี้ 
1) กิจกรรมบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้การป้องกันและก าจัดศัตรูพืชโดยวิธี

ผสมผสานและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย งบประมาณ 5,000 บาท 
(ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ เกษตรกร 25 ราย) 

2) กิจกรรมสนับสนุนให้เกษตรกรด าเนินการป้องกันและก าจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน 
งบประมาณ 25,000 บาท (จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน) 

3) กิจกรรมสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต (ส านักงานเกษตรจังหวัด
พิจิตรเป็นผู้ด าเนินการ) 

1.7โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประจ าปีงบประมาณ 2565 

1) ส านักงานจังหวัดพิจิตรได้รับการจัดสรรงบประมาณส าหรับจัดอบรมเกษตรกรครั้งที่
2 แล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติยืมเงินเพ่ือจัดสรรให้ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการ
ต่อไป 

2) ให้ส านักงานเกษตรอ าเภอ จัดส่งแบบค าขอการรับรอง GAP ข้าว และหนังสือ
รับรองการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการจ านวน 30 ราย 
ให้กับส านักงานเกษตรจังหวัดเพ่ือจัดส่งให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร ด าเนินการ
ต่อไป  

1.6 ขอให้อ าเภอติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการพัฒนายกระดับการผลิตสินค้า
เกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเกษตรกรปราดเปรื่อง (Young Smart Farmer 



& Smart Farmer) (โรงเรือนอัฉริยะ อ าเภอละ 2 จุด) ให้มีการด าเนินกิจกรรมภายใน
โรงเรือนอย่างต่อเนื่องและเกิดความคุ้มค่า 

1.7  ให้ทุกอ าเภอคัดเลือกและรับสมัครสินค้าที่ต้องการจ าหน่ายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ 
อ าเภอละอย่างน้อย 1 สินค้า โดยขอให้ส่งใบสมัครและท าสื่อเพ่ือน าเสนอต่อคณะ
กรรมการฯระดับจังหวัด ในการประชุมเกษตรอ าเภอ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 

1.10 กรมวิชาการเกษตรขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การอบรม
เกษตรกรผู้ใช้วัตถุอันตราย ไกลโฟเสต เนื่องจากสารเคมีก าจัดวัชพืช ไกลโฟเซต เป็นวัตถุ
อันตรายชนิดที่3 ที่กฎหมายจ ากัดการใช้ เริ่มมาแล้วตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2562 โดยห้าม
ใช้ในพืชผัก สมุนไพร พ้ืนที่ต้นน้ า และพ้ืนที่สาธารณะ ในกรณีอยู่นอกพ้ืนที่ข้างต้นให้ใช้ได้
เฉพาะเพ่ือก าจัดวัชพืชในการปลูก อ้อย  ยางพารา  ปาล์มน้ ามัน  มันส าปะหลัง  ข้าวโพด 
และไม้ผล ทั้งนี้ ผู้ขาย (ร้านค้า) ต้องได้รับใบอนุญาตการขาย แจ้งปริมาณการขายให้กรม
วิชาการเกษตร ต้องผ่านการอบรมทุกๆ 3 ปี และต้องขายให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเเก
ษตรกรและผ่านการอบรมเท่านั้น ส าหรับเกษตรกรที่ซื้อจะต้องมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้
ปลูกพืช ได้ผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบแล้วถึงจะได้รับอนุญาตให้ซื้อได้ กรมวิชาการ
เกษตรจึงขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การอบรมผู้ใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเสต
ให้กับเกษตรกร ผู้รับจ้างพ่น และร้านจ าหน่ายไกลโฟเสต ดังนี้ 

  ระบบลงทะเบียน http://exam_farmer.doa.go.th/doa_sprayer_exam4/farmer/ 

  หน่วยงาน ศูนย์วิจัยละพัฒนาการเกษตรพิจิตร โทร 056-990040 

วันที่สอบ วันแรกของสัปดาห์ที่1 และวันแรกของสัปดาห์ที่3 ของทุกเดือน 

รอบการสอบ รอบท่ี1 เวลา 9.00 น.  รอบที่2 เวลา 11.00 น.  รอบท่ี3 เวลา 13.00 
น. รอบท่ี4 เวลา 15.00 น.  

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอโพทะเล ประจ าเดือน เมษษยน  2565  
 
วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี) 
 
วาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 
  4.1 แผนการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนเกษตรกรและผู้น าเกษตรกร ประจ าเดือน พฤษภาคม 

2565 

http://exam_farmer.doa.go.th/doa_sprayer_exam4/farmer/


  - วันที่ 12 พ.ค. 2565 ประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่มพืช 
  สมุนไพร ต าบลท่านั่ง 
  - วันที่ 18 พ.ค. 2565 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานและการใช้ 

สารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัย กลุ่มแปลงใหญ่ข่า หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งน้อย 
- วันที่ 24 พ.ค. 2565 กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรเพ่ือพัฒนาและ 
ยกระดับคุณภาพ ศจช หมู่ที่ 2 ต าบลท่านั่ง 
- วันที่ 25 พ.ค. 2565 กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรเพ่ือพัฒนาและ 
ยกระดับคุณภาพ ศจช หมู่ที่ 5 ต าบลวัดขวาง 

    
มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบ  
  
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ไม่มี) 
 

ปิดการประชุม เวลา 12.00 น. 
 

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


