
วาระการประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอโพทะเล (DM) ประจ าเดือน ตุลาคม 2565 
วันที่ 7  ตุลาคม  2565 

ณ.ห้องประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

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

เปิดประชุมเวลา 09.00 น. ตามวาระการประชุม 
วาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

1.1 ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2566 (เอกสารแนบ1) 
1.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

(ศพก.) ระดับอ าเภอ  โดยจังหวัดพิจิตรได้มีค าสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร  
ที่ 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับ
อ าเภอ  ซี่งอ าเภอโพทะเลอยู่ในคณะท างานที่ 6 มีรายละเอียดคณะกรรมการดังนี้ 

1. นางโซติกา พึงไชยวรา เกษตรกรต้นแบบ       ประธานกรรมการ 
2. น.ส.สายรุ้ง ทนทาน  เกษตรกรผู้น า/อกม./อกษ. ต าบลโพทะเล กรรมการ 
3. นายทรงกต ขุนไกร  เกษตรกรผู้น า/อกม./อกษ. ต าบลทะนง กรรมการ 
4. นางบุญยืน กรปัก  เกษตรกรผู้น า/อกม./อกษ. ต าบลท่าบัว กรรมการ 

  5. นายคมกริช แย้มพลาย เกษตรกรผู้น า/อกม./อกษ. ต าบลบ้านน้อย กรรมการ 
  6. นางดลพร ทรัพย์บุญมี เกษตรกรผู้น า/อกม./อกษ. ต าบลท่าขมิ้น กรรมการ 
  7. นายปรีชา ม่วงเกตุ  เกษตรกรผู้น า/อกม./อกษ. ต าบลทุ่งน้อย กรรมการ 
  8. นางสุกัญญา   เพชรประกอบ เกษตรกรผู้น า/อกม./อกษ. ต าบลท่าเสา กรรมการ 
  9. นางสมควร ศักดี  เกษตรกรผู้น า/อกม./อกษ. ต าบลท่านั่ง กรรมการ 
  10. นายเดชา  ศรีนาค  เกษตรกรผู้น า/อกม./อกษ. ต าบลบางคลาน กรรมการ 
  11. นายวุฒิชัย ค าไชย  เกษตรกรผู้น า/อกม./อกษ. ต าบลท้ายน้ า กรรมการ 

/12. น.ส.วรรณชิตา... 
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 12. น.ส.วรรณชิตา  ณ จอม เกษตรกรผู้น า/อกม./อกษ. ต าบลวัดขวาง  กรรมการ 
 13.นายอธิวัฒน ์  โนนไธสงค์ เกษตรกรด้นแบบศูนย์เครือข่ายด้านข้าว  กรรมการ 

14. นายเสกสิทธิ์  ไม้งาม  เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ายด้าน  กรรมการ 
การจัดการดินปุ๋ยชุมชน  

 15. นางนาถนภา  แก้วมณี เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ายด้านการจัดการ กรรมการ 
     ศัตรูพืช 
 16. นายจตุพร  จันทร์พรหม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตรและสหกรณ์  กรรมการ 
     สาขาการบริหารงานสหกรณ์การเกษตร 
 17. นายวัฒน์ชัย  อินทร์อารีย์ ผู้ทรงคุณวุฒด้านการเกษตรและสหกรณ์  กรรมการ 
     สาขาการจัดการศัตรูพืชและเกษตรผสมผสาน 
 18. นายบุญสืบ  อาสว่าง  ผู้ทรงคุณวุฒด้านการเกษตรและสหกรณ์  กรรมการ 
     สาขาผู้ประกาอบการเกษตร 
 19. นายกาเรียน  พรมอยู่ ผู้แทน ศบกต. อ าเภอโพทะเล   กรรมการ 
 20. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเกษตรอ าเภอโพทะเล   ผู้ประสานงาน 
มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน กันยายน 2565 
มติที่ประชุม รบัรองรายงานการประชุมประจ าเดือนกันยายน 2565 
วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง  

3.1  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research :  
R2R) ให้ส านักงานเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ เตรียมความพร้อมในการด าเนินการ อ าเภอละ 1 เรื่อง  โดยมติที่
ประชุมได้มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบต าบล ได้ก าหนดประเด็นที่ต้องการจะ
ด าเนินการตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) 
เพ่ือเสนอในที่ประชุม DM ประจ าเดือน ตุลาคม 2565 ทราบ คนละ 1 เรื่อง 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.2 ผลการด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบการยืมครุภัณฑ์ในโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพ่ิมเติม) และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  

ผลการด าเนินการ ด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบการยืมครุภัณฑ์ในโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพ่ิมเติม) และ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครบและจัดส่งให้กับส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรเรียบร้อยแล้ว 

 
/ปัญหาอุปสรรค... 
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ปัญหาอุปสรรค ปัญหาการใช้งานครุภัณฑ์ เนื่องจากครุภัณฑ์บางชนิดมีขนาดไม่ตรงการใช้

งานท าให้ใช้งานได้ล าบาก และใช้พ้ืนที่ในการจัดเก็บรักษา 
 
แนวทางแก้ไข ประสานงานกับกลุ่มแปลงใหญ่ฯ อื่นๆ ว่ามีความประสงค์จะใช้งานครุภัณฑ์ใน

การด าเนินงานของกลุ่มหรือไม่ โดยให้จัดท าเรื่องยืมใช้ครุภัณฑ์ระหว่างกลุ่มแปลงใหญ่ฯ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
วาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
  4.1 รายงานผลการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2566  ประจ าเดือน 
ตุลาคม 2565    

  ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการฯ ค่าบริหารจัดการ และค่าจ้างเหมาบริการ รอบเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566  
และได้ด าเนินการจัดท า ขอเสนอความต้องการและขอความอนุเคราะห์จัดหาอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และ
พัสดุครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการด าเนินงานของส านักงานเกษตรอ าเภอโพทะเล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.2 รายงานผลการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ตัดยอดวันที่ กันยายน 

2565 (เอกสารแนบ 3)  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ผู้รับผิดชอบงานผลการขึ้นทะเบียน/
ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร โดยให้จัดท าสรุปผลการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลักของอ าเภอโพทะเล 
ได้แก่ ข้าว มะนาว ข่า มันส าปะหลังโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อแนบในวาระการประชุมเดือนถัดไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.3 แผน/ผล การปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

ประจ าเดือน ตุลาคม 2565  ให้เจ้าหน้าที่ต าบลด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานรายเดือน โดยยึดแนวทางจาก
ปฏิทินการเกษตรของแต่ละต าบล 

4.3.1 ว่าที่ร้อยตรีหญิง นันทพร ปานปิ่น  ด าเนินการออกพ้ืนที่ส ารวจความเสียหาย
เบื้องต้นที่เกิดจากอุทกภัยในพื้นท่ีต าบลที่รับผิดชอบ 

4.3.2 นางสาว ณภัทรทิตา ฉายศรี ด าเนินการออกพ้ืนที่ส ารวจความเสียหายเบื้องต้นที่
เกิดจากอุทกภัยในพื้นที่ต าบลที่รับผิดชอบ 

4.3.3 นางสาวกมลนัช ปัญสุพฤกษ์  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร Smart Farmer และ
ด าเนินการออกพ้ืนที่ส ารวจความเสียหายเบื้องต้นที่เกิดจากอุทกภัยในพ้ืนที่ต าบลที่รับผิดชอบ 

       /4.3.4 นายพิทยา  มีผล... 
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4.3.4 นายพิทยา มีผล ด าเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการระบาดของเพลี้ย

กระโดดสีน้ าตาล และด าเนินการออกพ้ืนที่ส ารวจความเสียหายเบื้องต้นที่เกิดจากอุทกภัยในพ้ืนที่ต าบลที่
รับผิดชอบ 
มติที่ประชุม    รับทราบ 

4.4 สถานการณ์อุทุกภัย และแผนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย (เอกสาร 
แนบ4)   จังหวัดแจ้งประกาศเขตภัยพิบัติครั้งที่ 1 ลงวันที่ 22  กรกฎาคม 2565 ตามระเบียบการให้ความ
ช่วยเหลือโดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 22 ตุลาคม 2565 ซึ่งจ าเป็นต้องด าเนินการท าเรื่องขอขยาย
เวลาการให้ความช่วยเหลือ โดยคาดการณ์ว่าสถานการณ์อุทกภัยจะเข้าสู่ภาวะปกติช่วงปลายเดือนตุลาคม 
มติที่ประชุม รับทราบ 

4.5   พิจารณาการมอบหมายงานประจ าปีงบประมาณ 2566  ด าเนินการแบ่งการ
มอบหมายงานของส านักงานเกษตรอ าเภอโพทะเลดังนี้  

4.5.1 นายอภิศักดิ์  พรไตรรัตน์ ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
รักษาการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านายการพิเศษ รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมการเกษตร ต าบลท่าเสา 
ต าบลท่านั่ง  ต าบลบางคลานและปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต   

4.5.2 นางสาวกมลนัช ปันสุพฤกษ์ ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมการเกษตร ต าบลทะนง ต าบลท่าบัว ต าบลโพทะเลและ ปฏิบัติ
หน้าที่หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 

4.5.3 ว่าที่ ร.ต.หญิงนันทพร ปานปิ่น ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมการเกษตร ต าบลท่าขมิ้น ต าบลบ้านน้อย ต าบลทุ่งน้อยและปฏิบัติ
หน้าที่หัวหน้างานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

4.5.4  นายพิทยา มีผล ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบงานด้าน
การส่งเสริมการเกษตรต าบลท้ายน้ า ต าบลวัดขวางและปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานอารักขาพืช  

4.5.5 นางสาววณิตญาพร  แก้วใส ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งหัวหน้าบริหารงานทั่วไป  

4.5.6 นางวิราพร  เสือโต ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  มอบหมายให้ช่วยงานบริหารทั่วไป  
มติที่ประชุม รับทราบ ให้เจ้าหน้าที่ธุรการด าเนินการจัดท าค าสั่งมอบหมายงานของส านักงานเกษตร
อ าเภอโพทะเลเพื่อเสนอนายอ าเภอลงนามและจัดส่งส าเนาค าสั่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรต่อไป 

4.6  พิจารณาการน าเสนอผลงานส่งเสริมการเกษตร พิจิตร ดีนะ อ าเภอละ 4 เรื่อง 
จังหวัดฯ แจ้งให้อ าเภอด าเนินการคัดเลือกผลงานเด่นในระดับอ าเภอเพ่ือน าเสนอผลงานในรูปแบบวีดีทัศน์ราย
เดือน ส านักงานเกษตรอ าเภอโพทะเลคัดเลือกดังนี้ 
 

/4.6.1 Smart… 



      - 5 - 
4.6.1 Smart Farmer ต าบลท้ายน้ า 
4.6.2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรท่านั่ง 
4.6.3 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต.บ้านน้อย 
4.6.4 แปลงใหญ่ข่า  

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.5 ข้อตรวจพบ และแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานการใช้ประโยชน์เครื่องผสมปุ๋ย 

โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพ่ือชุมชน (One Stop Service) (เอกสารแนบ5) 
  

วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต าบลด าเนินการจัดท าแผนเยี่ยมเยียนเกษตรกรรายต าบลเพ่ือแจ้ง
เกษตรอ าเภอทราบและลงพื้นที่เพ่ือเยี่ยมเยียนเกษตรกร ดังรายละเอียดดังนี้ 
  1. ต.ท่าขมิ้น  กลุ่มผู้ใหญ่เสก  วันที่ 26  ตุลาคม 2565 
  2. ต.บ้านน้อย  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
  3. ต.ท่าขมิ้น   Young Smart Farmer 
  4. ต.โพทะเล  กลุ่มแม่บ้านเกษตรโพทะเล 
  5. ต.วัดขวาง แปลงใหญ่ข้าว 
  6. ต.ท่าบัว  Young Smart Farmer ม.9 

7. ต.ทะนง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกระท่อม 
8. ต.บางคลาน Young Smart  
9. ต.ท่านั่ง กลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกสมุนไพร 
10. ต.ท่าเสา กลุ่มแปลงใหญ่ 
11. ทุ่งน้อย กลุ่มแปลงใหญ่ข่า 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
ปิดประชุม เวลา 12.00 น.    

   ลงชื่อ                                   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
         (นางสาววณิตญาพร  แก้วใส) 
         เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 

 
ลงชื่อ                                   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
          (นายพรชัย   แก้วเพชร) 

              เกษตรอ าเภอโพทะเล 



 
 
 


