
รายงานการประชุม 
ส านักงานเกษตรอ าเภอโพทะเล (DM) ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2565 

วันที่ 7  พฤศจิกายน  2565 
ณ.ห้องประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

ผู้เข้าประชุม 
  นายพรชัย แก้วเพชร  เกษตรอ าเภอโพทะเล 
  นางสาวกมลนัช ปันสุพฤกษ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
  ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทพร  ปานปิ่น  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
  นายพิทยา มีผล   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
  นางวิราพร เสือโต   เจ้าพนักงานธุรการ 
  นางสาววณิตญาพร  แก้วใส  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  

    นายอภิศักดิ์ พรไตรรัตน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ
เปิดประชุมเวลา 13.00 น. ตามวาระการประชุม 

วาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
1.1 แผนการด าเนินงาน กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอ าเภอ (District 

Workshop : DW)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
   ครั้งที่ 1 เวทีชี้แจงรายละเอียดคู่มือโครงการสู่การปฏิบัติงานในวันที่ 9 และ          

10 พฤศจิกายน  2565 โดยในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565  เวทีชี้แจงรายละเอียดคู่มือโครงการปฏิบัติงาน 
ของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มอารักขาพืช  วันที่ 10 พฤศจิกายน  2565 เวทีชี้แจง
รายละเอียดคู่มือโครงการปฏิบัติงาน ของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กลุ่มยุทธศาสตร์ ณ ส านักงาน
เกษตรจังหวิดพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร  

  ครั้งที่ 2 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดเวทีชุมชน การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร
แบบมีส่วนร่วม  โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565  

 ครั้งที่ 3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการสถานการณ์ศัตรู โดยกลุ่ม
อารักขาพืช ในวันที่ 18 มกราคม 2566 

ครั้งที่  4 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนา Smart Farmer & Young Smart 
Farmer ต้นแบบ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ในวันที่ 23  กุมภาพันธ์  2566 

 ครั้งที่  5 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ฯ 
โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ในวันที่ 23  เมษายน  2566 

  ครั้งที่ 6 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอ าเภอ ในวันที่ 17  สิงหาคม  2566  
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1.2 การขอรับรองมาตรฐาน GAP พืชอาหาร 
      กรมวิชาการเกษตร แจ้งรายละเอียดการถ่ายโอนภารกิจ ดังนี้ 
      1) งดรับค าขอขนาดพ้ืนที่ตั้งแต่ 50 ไร่ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 
      2) งดรับค าขอขนาดพ้ืนที่ตั้งแต่ 20 ไร่ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 
      3) งดรับค าขอขนาดพ้ืนที่ตั้งแต่ 10 ไร่ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 
      4) งดรับค าขอขนาดพ้ืนที่ตั้งแต่ 5 ไร่ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 

        ในปีงบประมาณ พ.ศ.2570 (1 ตุลาคม 2569) ถ่ายโอนภารกิจ ไม่รับค าขอทุกขนาด 
ยกเว้น เกษตรกรในโครงการภายใต้ความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ เช่น โครงการแปลงใหญ่ โครงการ MOU 
กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตร การขอรับรองแบบกลุ่ม สหกรณ์การเกษตร หนังสือขอความ
อนุเคราะห์จากหน่วยงานภาครัฐ หรือโครงการพระราชด าริ 

1.3 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร   

      การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในพ้ืนที่ 4 อ าเภอ ดังนี้ 
      1) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. -ธ.ค.) 

อ าเภอบางมูลนาก 
      2) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. -มี.ค.) 

อ าเภอโพทะเล 
      3) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ไตรมาสที่  3 (เม.ย.-มิ.ย) 

อ าเภอสามง่าม 
      4) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ไตรมาสที่ 4 (ระหว่างวันที่ 

24 ก.ค. – 4 ส.ค. ) อ าเภอวชิรบารมี 
งบประมาณอ าเภอละ 20,000 บาท เป้าหมายเกษตรกร 100 ราย(ไม่รวมเจ้าหน้าที่) ทั้งนี้

ให้อ าเภอแจ้งวันจัดงาน สถานที่จัดงาน ได้ทางกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2565 

1.4 โครงการพัฒนายกระดับการผลิตสนค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
เกษตรกรปราดเปรื่อง  สตง.ได้ติดตามในช่วงเดือนที่ผ่านมาเป้าหมายที่อ าเภอเมือง เพ่ือติดตามการใช้
ประโยชน์ของโรงเรือน การด าเนินงานบุคคล และกิจกรรมที่ยังไม่สามรถด าเนินงานได้ และให้จัดกิจกรรมที่ยัง
ไม่ได้จัด โดยอาจสนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน ตุลาคม 2565 
มติที่ประชุม รับรองหากมีการแก้ไขให้ด าเนินการแจ้งธุรการแก้ไขและน าขึ้นเว็บไซต์ 
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วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง   
3.1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research : 

R2R) ให้ส านักงานเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ เตรียมความพร้อมในการด าเนินการ อ าเภอละ 1 เรื่อง โดยมติที่
ประชุมได้มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบต าบล ก าหนดประเด็นที่ต้องการจะ
ด าเนินการตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) 
เพ่ือเสนอในที่ประชุม คนละ 1 เรื่อง 

วาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
  4.1 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1          
(1 ตุลาคม 2565 – 31  มีนาคม 2566) ของส านักงานเกษตรอ าเภอ (เอกสารแนบ 1) 

4.2 ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ      
พ.ศ.2566 รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2565 – 31  มีนาคม 2566) ของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
        4.2.1. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจ/งานตามยุทธศาสตร์ 

1) วิสากิจชุมชน 
2) ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร (รต.รอ) 
3) งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 
4) การด าเนินงานตามศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
5) การด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรด้านการจัดการดินและปุ๋ย 
6) การหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตร 
7) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
8) การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล ปี 2566-2570 
9) การด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรด้านการจัดการศัตรูพืช 
10) การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 
11) การข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2566 
12) งานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ 
13) งานพัฒนาเกษตรกรสู่ระบบมาตรฐาน GAP 
14) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
15) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรส่งเสริมการปลูกพืช

ใช้น้ าน้อยเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกร 
16) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 16.1 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์
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17) โครงการส่งเสริมการผลิตและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนล่าง 2) 
18) การจัดท าแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช 
19) การพัฒนาเกษตรกร  

19.1  Smart Farmer  
19.2  Young Smart Farmer 

20) การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร (3 ก) 
21) การปรับปรุงเว็ปไซต์ส านักงานเกษตรอ าเภอ 

มติที่ประชุม โดยมอบหมายงานให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรตามตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน ฯ
(เอกสารแนบ 2) 

วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  
  - ไม่มี 
ปิดประชุม เวลา 16.30 น.   
  

   ลงชื่อ                                   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
         (นางสาววณิตญาพร  แก้วใส) 
         เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  

 
 

ลงชื่อ                                   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
          (นายพรชัย   แก้วเพชร) 
                เกษตรอ าเภอโพทะเล 


