
วาระการประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอโพทะเล (DM) ประจ าเดือน กันยายน 2565 
วันที่ 14  กันยายน 2565 

ณ.ห้องประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

ผู้เข้าประชุม 
  นายพรชัย แก้วเพชร  เกษตรอ าเภอโพทะเล 
  นางสาวกมลนัช ปันสุพฤกษ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
  นางสาวนันทพร  ปานปิ่น   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
  นางสาวณภัทรทิตา ฉายศรี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
  นายพิทยา มีผล   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
  นางวิราพร เสือโต   เจ้าพนักงานธุรการ 
  นางสาววณิตญาพร  แก้วใส  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

เปิดประชุมเวลา 09.00 น. ตามวาระการประชุม 

วาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
1.1  การจัดท าแผน/ผลการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)        

ให้ระบุแผนการปฏิบัติงานในแต่ละด้านให้ชัดเจน และให้พิมพ์เอกสารแผนการปฏิบัติงานประจ าเดือน และผล
การปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมา เพ่ือแนบในวาระการประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอประจ าเดือน (DM)        
ในวาระเพ่ือทราบและพิจารณา 

 1.2 การติดตามนิ เทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจ าเดือน ในวันที่  15         
กันยายน 2565 มีประเด็นการนิเทศงาน รายละเอียดตาม (เอกสารแนบ ) 

1.3  ขอให้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนที่ด าเนินการเชิงธุรกิจ ด าเนินการเปิดบัญชีกลุ่ม และ
จัดท าบัญชีของกลุ่ม เนื่องจากอาจมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่นสนับสนุนแม่ปุ๋ยระบบเครดิดในราคาที่ต่ า
กว่าท้องตลาดเพื่อให้กลุม่สามารถด าเนินการเชิงธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง 

1.4 สรุปผลการปรับปรุงเว็บไซต์ส านักงานเกษตรอ าเภอ ณ.วันที่ 23 สิงหาคม 2565 
ส านักงานเกษตรอ าเภอโพทะเล ด าเนินการครบทั้ง 10 องค์ประกอบ 

1.6  ผลการจ าหน่ายตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ .com (เอกสารแนบ ) 
1.7 การด าเนินงานโครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ของเกษตรกรปราดเปรื่อง อ าเภอละ 2 จุด ขอให้อ าเภอติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานให้มีการด าเนิน
กิจกรรมภายในโรงเรือนอัจฉริยะอย่างต่อเนื่องและเกิดความคุ้มค่า 

1.8  การเข้าร่วมสัมมนาเกษตรนวัตกรรม เพ่ือความสุขยั่งยืน ภายใต้โครงการคัดเลือก 
เกษตรกรส านึกรักบ้านเกิด ประจ าปี 2565 อ าเภอโพทะเล จ านวน 3 คน เกินเป้าหมาย 1 คน สามารถ
ชดเชยเกษตรกรเป้าหมายของอ าเภออ่ืนที่ขาดและ ท าให้จังหวัดพิจิตร มีเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมการสัมมนา
ครบจ านวน 15 คน 

/1.9 เครือข่าย... 



     - 2 - 

1.9  เครือข่ายเกษตรกรคุณธรรม คัดเลือก นายสายัณฆ์ บุญยิ่ง ประธานกลุ่มผู้ปลูกมะม่วง
วังทับไทร อ าเภอสากเหล็ก เป็นคนดีศรีพิจิตร 

1.10 นางเกศกมล ทองดอนน้อย ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ สาขาแม่ผู้เป็นเกษตรกร ประจ าปี 2565 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน กรกฎาคม 2565 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน กรกฎาคม 2565 

วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)   

วาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
  4.1 รายงานผลการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ตัดยอดวันที่
เดือน กันยายน 2565 

- ส านักงานเกษตรอ าเภอโพทะเลมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฯ ประจ าปี 2565  
แล้วเสร็จครบจ านวน 100 เปอร์เซ็นต์ ในรอบปีงบประมาณ 2566 ให้งานการเงินด าเนินการจัดท าสรุปผล
การเบิกจ่ายตามแผนงานประจ าเดือนเพ่ือให้เกษตรอ าเภอฯน าเข้าท่ีประชุมประจ าเดือนเกษตรอ าเภอฯ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

4.2 รายงานผลการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ตัดยอด กันยายน 
2565 (เอกสารแนบ) 
  - ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการปรับข้อมูลรายงานผลการเพาะปลูกรายต าบล/อ าเภอ (รต.รอ.)      
ให้สอดคล้องกับข้อมูลพื้นที่ปลูกจริงและข้อมูลของจังหวัดในระบบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

4.3  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research :  
R2R) ให้ส านักงานเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ เตรียมความพร้อมในการด าเนินการ อ าเภอละ 1 เรื่อง 
  - ให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละต าบลด าเนินการคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นที่ด าเนินการในแต่ละต าบล ๆ 
ละ 1 เรื่องเพ่ือจัดส่งให้จังหวัดเพ่ือเตรียมความพร้อม 
มติที่ประชุม รับทราบ 

4.4 การติดตามการด าเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชภายใต้ศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชน และสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลัง จังหวัดขอความร่วมมือให้อ าเภอ
ที่มีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง จัดท าแปลงติดตามสถานการณ์โรคใบด่างมันส าปะหลังให้ครอบคลุมทุกต าบล และ
ส ารวจแปลงอย่างสม่ าเสมอหากพบการระบาดขอให้รายงานมายังกลุ่มอารักขาพืชทราบโดยด่วน 

- จังหวัดแจ้งให้อ าเภอที่มีพ้ืนที่แปลงมันส าปะหลังด าเนินการจัดท าแปลงติดตามสถานการณ์
โรคใบด่างมันส าปะหลังในทุกต าบล ในส่วนของอ าเภอโพทะเลให้ด าเนินการเพ่ิมจ านวน 2 แปลง  

/แปลงที่ 1... 
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แปลงที่ 1 ต าบลทะนง  นางกาละเกตุ  ก าเริบ ม. 9 ต.ทะนง พื้นที่จ านวน 18 ไร่ 
แปลงที่ 2 ต าบลทะนง นายประสิทธิ์   ต.ทายน้ า ม. 4 พ้ืนที่จ านวน 10 ไร่  

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.5  การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.  

2566-2570 (ฉบับร่าง) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยาและควบคุมก ากับดูแลการใช้ยา
ต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในภาคการเกษตร เพ่ือให้มีข้อมูลสถานการณ์การระบาดของโรคกรีนนิ่งในพืชตระกูล
ส้ม และข้อมูลการใช้ยาต้านจุลชีพในพืชตระกูลส้มของเกษตรกร จึงขอให้อ าเภอส ารวจติดตามสถานการณ์การ
ระบาด การใช้ยาต้านจุลชีพในพืชตระกูลส้ม และรายงานให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 19 กันยายน 256     
ทาง Email  

- ขณะนี้พ้ืนที่อ าเภอโพทะเลไม่มีการระบาดของโรคกรีนนิ่งพืชตระกูลส้มในพ้ืนที่ ให้เจ้าหน้าที่
แต่ละต าบลด าเนินการแนะน าการดูแลรักษาให้ข้อมูลการใช้ยาต้านจุลชีพในพืชตระกูลส้มแก่เกษตรกรและการ
จัดการกรณีท่ีเกิดการระบาดขึ้นในพื้นที่  
มติที่ประชุม รับทราบ 

4.6  การยืมครุภัณฑ์ในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพ่ิมเติม) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เอกสารแนบ5) 
  ขอให้อ าเภอจัดท าเอกสารในการยืมพัสดุร่วมกับกลุ่มแปลงใหญ่ดังนี้ 
  1) สัญญายืมพัสดุจ านวน 3 ชุด 
  2) สัญญาค้ าประกันจ านวน 3 ชุด 
  3) หนังสือมอบอ านาจจ านวน3 ฉบับ 
  4) ส าเนารายงานการประชุมกลุ่มฯ ซึ่งมีมติการมอบอ านาจให้ผู้แทนกลุ่ม 2 คน ให้ท าการ
แทนกลุ่มผู้ยืมใช้พัสดุ จ านวน 3 ชุด 
  5) ชื่อ ที่อยู่ หลักทรัพย์ของผู้ค้ าประกัน และลายมือชื่อคู่สมรสผู้ให้ความยินยอม จ านวน 3 ชุด 
  6) ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ยืม และผู้ค้ าประกัน คนละ 3 ชุด 
  7) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยืม และผู้ค้ าประกัน คนละ 3 ชุด  
  และจัดส่งเอกสารทั้งหมดให้จังหวัดภายในวันที่ 23 กันยายน 2565 
  - ให้เจ้าหน้าที่แต่ละต าบลจัดทีมเพ่ือประชุมกลุ่มแปลงใหญ่เพ่ือหามติในที่ประชุมเพ่ือหา
ผู้แทนกลุ่มจัดท าสัญญาและรวบรวมเอกสารการยืมครุภัณฑ์ในโครงการฯ ในแต่ละกลุ่ม จัดส่งให้จังหวัดตาม
ก าหนดระยะเวลา 
มติทีป่ระชุม รับทราบ 

4.7 แผน/ผลการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเกษตรอ าเภอโพทะเล 
ประจ าเดือน กันยายน 2565 (เอกสารแนบ6) 
 

/3.7.1 กลุ่มยุทธศาสตร์... 
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4.7.1 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และงานส่งเสริมการเกษตร ต าบลบ้านน้อย ต าบลท่า

ขมิ้น  ต าบลทุ่งน้อย  ประจ าเดือน กันยายน 2565 (ว่าที่ร้อยตรีหญิง นันทพร)  (เอกสารแนบ) 
4.7.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และงานส่งเสริมการเกษตร ต าบลท่าเสา ต าบลบางคลาน  

ต าบลท่านั่ง  ประจ าเดือน กันยายน 2565 (นางสาว ณพัทรฑิตา) (เอกสารแนบ) 
4.7.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และงานส่งเสริมการเกษตร ต าบลท่าบัว ต าบล

โพทะเล  ต าบลทนง  ประจ าเดือน กันยายน 2565 (นางสาว กมลณัช) (เอกสารแนบ) 
4.7.4 กลุ่มอารักขาพืช และงานส่งเสริมการเกษตร ต าบลท้ายน้ า  ต าบลวัดขวาง

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565 (นายพิทยา มีผล) (เอกสารแนบ) 
- ให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละต าบลด าเนินการจัดท าแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเดือนและจัดท าผล

การปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมา เพ่ือแจ้งในวาระการประชุม DM ประจ าเดือน 
มติที่ประชุม รับทราบ 

4.8 ผลการติดตาม สถานการณ์อุทุกภัย พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย และแผนการเตรียมความพร้อม 
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 
  - ขณะนี้มีพ้ืนที่ประสบอุทกภัยที่รับแจ้งจากเกษตรกรคือ ม.4 ต.บ้านน้อย จ านวน 1 ราย 27 ไร่ 
และม.1 ต.ทุ่งน้อย จ านวน 200 ไร่ ได้ด าเนินการแจ้งป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้รับทราบแล้วและคาด
ว่าจะมีพ้ืนที่ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่อ าเภอโพทะเลเพ่ิมมากขึ้น ให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละต าบลด าเนินการติดตาม
สถานการณ์น้ าอย่างใกล้ชิด 
มติที่ประชุม รับทราบ                    

4.9 พิจารณาการมอบหมายงานประจ าปีงบประมาณ 2566 
- การมอบหมายงานของส านักงานเกษตรอ าเภอโพทะเลในรอบปีงบประมาณ 2566        

ให้ด าเนินการแบ่งการดูแลพ้ืนที่ต าบลของเจ้าหน้าที่คงตามเดิมก่อน แต่เนื่องจากในเดือนตุลาคมจะมีเจ้าหน้าที่
ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษมาแทนต าแหน่งที่ว่างลง จึงจะมีการประชุมแบ่งการ
มอบหมายงานกันใหม ่
มติที่ประชุม รับทราบ 

4.10 การส่งเสริมและสนับสนุนการน าข้อมูล จปฐ ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ผ่านเกณฑ์ ตามตัวชี้วัดที่ 22 รายชื่อที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีของ
คนในครัวเรือนตกเกณฑ์ เพ่ือให้การส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรื อน และส่งรายงานให้
ส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ภายในวันที่ 23 กันยายน  2565 รายละเอียดตาม(เอกสารแนบ 7) 

- ให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละต าบลเก็บข้อมูลผู้ที่มีรายชื่อตาม จปฐ.ในพ้ืนที่ต าบลของตนเองมาแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตโดยดูว่าในแต่ละรายสามารถส่งเสริมและพัฒนาให้ความช่วยเหลือ
ด้านใดได้บ้าง และรายงานผลให้จังหวัดทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
  - ไม่มี 
ปิดประชุม เวลา 12.00 น.  
   
  

   ลงชื่อ                                   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
         (นางสาววณิตญาพร  แก้วใส) 
         เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 

 
ลงชื่อ                                   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
          (นายพรชัย   แก้วเพชร) 

              เกษตรอ าเภอโพทะเล 
      

    


