
รายงานการประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอโพทะเล ประจ าเดือน เมษายน 2565 
วันที่  4 เมษยน 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 การรายงานข้อมูลผ่านโปรแกรมระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อการอารักขาพืชและจัดการ 
ดินปุ๋ย มีจ านวน 8 ระบบ ขอให้มีการจัดเก็บข้อมูลและรายงานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
1.2 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตาม คง ในไตรมาสที่ 2 ในกิจกรรมที่ยังเบิกจ่ายไม่เสร็จ 
ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายโดยยืมเงินให้แล้วเสร็จทุกกิจกรรมภายใน วันที่ 15 เมษายน 2565 
1.3 ส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร แจ้งว่าส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานขอความร่วมมือ 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพ่ือเพ่ิมมูลค่า ให้แก่กลุ่ม
เกษตรกรในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยเกษตรกรผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง (ทาง QR Code) 
1.4 ผลจากการประเมินจัดระดับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ของส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 
พบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ดังนี้ 
 111 ปัญหาที่ไม่วามารถแก้ไขได้ 

1) ภัยจากฝนทิ้งช่วง 
1.1.2 ปัญหาที่แก้ไขได้แต่ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขด้านงบประมาณ 
 1) เงินทุนไม่เพียงพอในการให้บริการสมาชิกทั้งหมด 
 2) แหล่งน้ าไม่เพียงพอ 
 3) ราคาปุ๋ยแพง 
1.1.3 ปัญหาที่แก้ไขได้ทันที่ 



 1) การบริหารจัดการที่ยังไม่ชัดเจนในกระบวนการกลุ่ม ไม่มีการลงหุ้น ผล
ก าไรน้อย 
 2) ยังขาดความเข้าใจในการจัดท าเอกสารประกอบการด าเนินกิจการ 
 3) สมาชิก ศดปช. ยังไม่ยอมรับในการเสียค่าบริการตรวจวิเคราะห์ดิน 
 4) การยอมรับเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของสมาชิก (ศูนย์
เครือข่าย) 

  1.5 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชน์ แจ้งการขยายเวลาโครงการลดราคาปุ๋ยเคมีเกษตร  
  ช่วยเกษตรกร ออกไปอีก 3 เดือน ซึ่งจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 จึง 
  ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ประชาสัมพันธ์โครงการและรายการสินค้าที่เข้าร่วมโครงการให้ 
  เกษตรกรนพ้ืนที่รับผิดชอบได้รับทราบโดยทั่วกัน 

1.6 การจัดประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2565 ได้ก าหนดคุณสมบัติของแปลง 
ใหญ่ที่เข้าร่วมประกวด ดังนี้ 

1) เป็นแปลงใหญ่ปี 2559-2563 ตามระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
2) มีผลงานให้ตรวจย้อนหลังได้อย่างน้อย 2 ปี 
3) ไม่เคยได้รับรางวัลแปลงต้นแบบ และแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ (ทุกรางวัล) 
รางวัลที่จะได้รับจากการประกวดมีดังนี้ 
- รางวัลที่ 1 ได้รับ เงิน 5000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
- รางวัลที่ 2 ได้รับ เงิน 3000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
- รางวัลที่ 3 ได้รับ เงิน 2000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
โดยให้ส่งรูปเล่มประกวด กลุ่ม ละ 2 เล่ม ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 

1.7 การจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ ปีงาบประมาณ 2565 ส านักงานเกษตรอ าเภอประเมิน 
การจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่เฉพาะแปลงใหญ่กรมส่งเสริมการเกษตร  ของอ าเภอโพทะเลมี
แปลงใหญ่ ปี 2564 จ านวน 2 แปลง ได้แก่ แปลงใหญ่ข่า หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งน้อย และแปลง
ใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 6 ต าบลวัดขวาง 
1.8 โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ตามแผปฏิบัติราชการกลุ่ม
จังหวัดภาคเกนือตอนล่าง 2  ประจ าปีงบประมาณ 2565 ส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ยัง
ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้อ าเภอเพ่ือด าเนินการจัดอบรมเกษตรกรฯ ครั้งที่ 2 ได้ 
เนื่องจากอยู่ระหว่างรอส านักงบประมาณโอนจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 หากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วจะแจ้งให้อ าเภอทราบและด าเนินการต่อไป 
1.9 ส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรแจ้งในที่ประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือน มีนาคม 
2565 กรณี กัญชงและกัญชา ดังนี้ 



 การจ าแนกตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 และตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563 ได้
ก าหนดความแตกต่างระหว่าง กัญชา และกัญชง ไว้ดังนี้ 

1) กัญชา (cannabis) มีปริมาณ THC ในช่อดอกมากกว่า 1.0 % โดยน้ าหนักแห้ง  
และก าหนดให้ส่วนของพืชที่ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 ดังต่อไปนี้ 

- เปลือก ล าต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก 
- ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือดอกติดมาด้วย 
- สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออน (cannabidiol, CBD) เป็นส่วนประกอบ และ

ต้องมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกิน 
0.2 % โดยน้ าหนัก 

- กากหรือเศษที่เหลือจากการสกัดกัญชา และต้องมีสาร 
(tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกิน 0.2 % โดยน้ าหนัก 

2) กัญชง (hemp) มีปริมาณ THC ในช่อดอกไม่เกิน 1.0 % โดยน้ าหนักแห้ง  
และก าหนดให้ส่วนของพืชที่ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 ดังต่อไปนี้ 

- เปลือก ล าต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก 
- ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือดอกติดมาด้วย 
- สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออน (cannabidiol, CBD) เป็นส่วนประกอบ และ

ต้องมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกิน 
0.2 % โดยน้ าหนัก 

- เมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมล็ดกัญชง หรือสารสกัดจากเมล็ดกัญชง 
- กากหรือเศษที่เหลือจากการสกัดกัญชง และต้องมีสาร 

(tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกิน 0.2 % โดยน้ าหนัก 
1.1 ส านักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร ขอขยายระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับ

การสนับสนุนเงินจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักพลังงาน จึงขอขยายเวลาจากเดิม 
วันที่ 25 มีนาคม 2565 เป็นวันที่ 5 เมษายน 2565 

1.2 ก าหนดวันจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) 
1. อ าเภอดงเจริญ  วันที่ 21 เมษายน 2565 
2. อ าเภอทับคล้อ  วันที่ 22 เมษายน 2565 
3. อ าเภอบางมูลนาก  วันที่ 26 เมษายน 2565 

1.3 ก าหนดวันจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอ าเภอ (DW) วันที่ 20 เมษายน 
 2565 ณ. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ต าบลโรงช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 



 
วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอโพทะเล ประจ าเดือน มีนาคม  2565 
 
วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี) 
 
วาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 
  4.1 การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการตามตัวชี้วัด) 

ครั้งที่ 2 โดย ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามค าสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ 1/2565ยให้ด าเนินการตามคู่มือ 
ลงวันที่ 4 มกราคม 2565 เรื่องการมอบอ านาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด 
หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่มี 
ส านักงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพิจิตร และนายอ าเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด 
(เอกสารแนบรายงานการประชุม) โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจัดท าแผนการด าเนินงานและ 
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีเป็นการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตตามโครงการ 
และให้ด าเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของกระทรวงการคลังฯ โดยเคร่งครัด 

    
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 
 


