
รายงานการประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอโพทะเล ประจ าเดือน มิถุนายน 2565 
วันที่  2 มิถุนายน 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 
นางสาววณิตยาพร  แก้วใส เจ้าพนักงานธูรการปฏิบัติการ 

 

เปิดประชุมเวลา 13.00 น. ตามวาระการประชุม 

วาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 กรมวิชาการเกษตรขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การอบรมเกษตรกรผู้ใช้วัตถุอันตราย 
 ไกลโฟเสต เนื่องจากสารเคมีก าจัดวัชพืช ไกลโฟเซต เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่3 ที่กฎหมาย
จ ากัดการใช้ เริ่มมาแล้วตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2562 โดยห้ามใช้ในพืชผัก สมุนไพร พ้ืนที่
ต้นน้ า และพ้ืนที่สาธารณะ ในกรณีอยู่นอกพ้ืนที่ข้างต้นให้ใช้ได้เฉพาะเพ่ือก าจัดวัชพืชในการ
ปลูก อ้อย  ยางพารา  ปาล์มน้ ามัน  มันส าปะหลัง  ข้าวโพด และไม้ผล ทั้งนี้ ผู้ขาย (ร้านค้า) 
ต้องได้รับใบอนุญาตการขาย แจ้งปริมาณการขายให้กรมวิชาการเกษตร ต้องผ่านการอบรม
ทุกๆ 3 ปี และต้องขายให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเเกษตรกรและผ่านการอบรมเท่านั้น 
ส าหรับเกษตรกรที่ซื้อจะต้องมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช ได้ผ่านการอบรมและผ่าน
การทดสอบแล้วถึงจะได้รับอนุญาตให้ซื้อได้ กรมวิชาการเกษตรจึงขอความอนุเคราะห์ในการ
ประชาสัมพันธ์การอบรมผู้ใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเสตให้กับเกษตรกร ผู้รับจ้างพ่น และร้าน
จ 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.  

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


1.2. การประชาสัมพันธ์ประกาศส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ก าหนดให้เกษตรกร 
แจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2565 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
อาศัยอ านาจในมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติเศรษบกิจการเกษตร พ.ศ. 2522 และ 
ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการขึ้น 
ทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2560  
ข้อ5 ให้เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นนายทะเบียน และมีอ านาจแต่งตั้งผู้ช่วย 
นายทะเบียน เพ่ือปฏิบัติงานตามระเบียบนี้ได้ตามความจ าเป็น 
ข้อ6 ให้นายทะเบียนก าหนดการข้ึนทะเบียนเกษตรกรเป็นรายสินค้า หรือรายครัวเรือนได้ 
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการข้ึนทะเบียนเกษตรกรให้ 
เป็นไปตามที่หน่วยงานรับขึ้นทะเบียนก าหนด 

ส านักงานเศษฐกิจการเกษตร จึงออกประกาศให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนมา
ขึ้นทะเบียน และเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วมาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เพ่ือแจ้ง
สถานภาพการประกอบการเกษตร (เอกสารแนบวาระการประชุม) 
1.3 ค าสั่งอ าเภอโพทะเล เรื่อง แต่งตั่งคณะท างานตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ระดับ 
หมู่บ้าน (เอกสารแนบวาระการประชุม) 
1.1 การปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริม

การเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2565 (เอกสารแนบวาระการประชุม)  
1) ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนบันทึกแผนการปฏิบัติงานรายบุคคลให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 5 

ของทุกเดือน และเกษตรอ าเภอต้องอนุติแผนการปฏิบัติงานให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 
10 ของทุกเดือน 

2) ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนบันทึกผลการปฏิบัติงานราบบุคคลให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 5 ของ
เดือนถัดไป 

1.2 ส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ได้รายงานผลการวาดแปลงในระบบทะเบียนเกษตรกร 
ตัดยอดข้อมูล ณ.วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 อ าเภอโพทะเลมีแปลงที่ยังไม่ได้วาดแปลง 
จ านวน 17,610 แปลง มีแปลงที่วาดไปแล้ว 10 แปลง จึงขอให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับขึ้น
ทะเบียนเร่งรัดการรับขึ้นและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและด าเนินการวาดแปลง
ตามเป้าหมายตัวชี้วัดเกษตรจังหวัดพิจิตร ให้เสร็จสิ้นภายใน เดือน กันยายน 2565 

1.3 ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2565 สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
-หากมีความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนตัวเกษตรกรต้นแบบ หรือจุดที่ตั้ง ศพก ให้อยู่ใน
ดุลพินิจหรืออ านาจพิจารณาของคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับ
จังหวัด 



-ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ตรวจสอบและจัดท าร่าง
ค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ศพก ระดับอ าเภอ 
-ให้คณะกกรมการ ศพก ระดับอ าเภอ ครธกรรมการเครือข่าย ศพก ระดับจังหวัด ระดับ
เขต ระดับประเทศ  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี 
-ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ด าเนินการให้ได้มาซึ่ง
รายชื่อ คณะกรรมการ ศพก ระดับอ าเภอ เสนอต่อผู้มีอ านาจพิจารณษแต่งตั้งภายใน  
45 วัน นับแต่วันที่ครบก าหนดตามวาระ 

  1.7 กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ได้ด าเนินการประเมินศักยภาพและจัด 
  ระดับชั้น ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ประจ าปี 2565 ดังนี้ 
        -ระดับ A  มีจ านวน 13 ศูนย์ 
        -ระดับ B มีจ านวน 31 ศูนย์ 
        -ระดับ C มีจ านวน 6 ศนูย์ 
   โดยในส่วนของอ าเภอโพทะเล มีศูนย์ที่อยู่ในระดับชั้น A จ านวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศจช 

หมู่ที่ 13 ต าบลท่าบัว และ ศจช หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งน้อย และมีศูนย์ที่อยู่ในระดับ B จ านวน 4 
 ศูนย์ ได้แก่ ศจช หมู่ที่ 5 ต.บ้านน้อย ศจช หมู่ที่ 5 ต.วัดขวาง  ศจช หมู่ที่2 ต.ท่าเสา 
 และศจช หมู่ที่ 1 ต าบลท่านั่ง 
1.8โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ตามแผนปฏิบัติราชการ 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2  

1)ขอให้ส่งแบบขอรับรอง GAP ข้าว ของสมาชิกผู้ร่วมโครงการให้ส านักงานเกษตร
จังหวัดพิจิตร ภายในเดือน กรกฎาคม 2565 
2) ให้เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือน มิถุนายน 2565 
3) ให้ส านักงานเกษตรอ าเภอจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน ภายในเดือน กันยายน 
2565 

  1.9 ก าหนดการจัดอบรมการพัฒนาศักยภาพประธานศุนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
ลิตสินค้าเกษตร (ประธานศูนย์เครือข่าย) อ าเภอละ 10 ราย สายใต้ วันที่ 20 กรกฎาคม 
 2565 ณ.ส านักงานเกษตรอ าเภอตะพานหิน 

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



วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี) 
 
วาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 
  4.1 แผนการด าเนินงานประจ าเดือน มิถุนายน 2565 
  - วันที่ 9 มิถุนายน 2565  ฝึกอบรมเกษตรกรผู้ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนา 
  ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรตามแผนปฏิบัติราชการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 2  
  ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หมู่ที่ 3 ต าบลท่าขมิ้น 
  - วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ประชุมคณะกรรมการแปลงงใหญ่ข้าว ณ.ส านักงานเกษตร 

อ าเภอโพทะเล เพ่ือจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ข้าว ปี2565 
- วันที่ 23 มิถุนายน 2565 กิจกรรม ฝึกอบรมเกษตรกรผู้น า โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ. แปลงใหญ่พืชสมุนไพร หมู่ที่ 1 ต าบลท่านั่ง 
- วันที่ 28 มิถุนายน 2565 กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ. ศพก. หมู่ที่ 5 ต.บ้านน้อย 

   
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 
 


