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รายงานการประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง 
 ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  2561 

คร้ังท่ี 2 / 2562 
วันท่ี  11  มีนาคม  2562  เวลา 14.00 น. 

ณ  ห้องประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอโพธ์ิประทับช้าง อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายวีรยุทธ  สมป่าสัก เกษตรอ าเภอโพธ์ิประทับช้าง  
2. นางสาวนิตยดา  ปานโพธ์ิ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
3. นางสาวปวริศา  นาคเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
4. นายบัญชารัตน์  พรมมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
5. นางสาวรัตนประภา  ฉ่ าจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
6. นางสาววรินทร์พร จิ๋วรัตนสกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
7. นางสาวอัจฉรา  มิ่งมณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  
8. นางสาวออมฤทัย  เพ็ชร์พวงแสง เจ้าพนักงานธุรการ  

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 

              นายวีรยุทธ  สมป่าสัก เกษตรอ าเภอโพธ์ิประทับช้าง ประธานฯ เปิดการประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุม  ดังนี้ 
วาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   1.1  วันท่ี  6 เมษายน  2562  วันจักรี  การแต่งกาย ชุดปกติขาว 
 1.2  วันท่ี 21 มีนาคม 2562 โครงการบ าบัดทุกบ ารุงสุข อ.บึงนาราง จ.พิจิตร  
 1.3  วันท่ี 31 มีนาคม  2562  วันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า  
 1.4  วันท่ี 1 เมษายน 2562  วันข้าราชการพลเรือน  
 1.5  วันท่ี 2 มีนาคม  2562  วันพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
 1.6  วันเลือกต้ัง วันท่ี 24 มีนาคม 2562 การจัดการประชุมสามารถด าเนินการจัดได้ ให้ตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธ์ิ
เลือกต้ัง ระหว่าง วันท่ี 17-23 มีนาคม  2562 ให้แจ้งสาเหตุท่ีไม่สามารถใช้สิทธิการเลือกต้ังได้ 
 1.7  เชิญชวนการเข้าการเข้าวัดท าบุญ วันท่ี 21 มีนาคม 2562 วัดเขารูปช้าง  ต าบลฆะมัง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัด
พิจิตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพ 
 1.8  การจัดคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี คร้ังท่ี 2 วันท่ี 27 มีนาคม 2562 ณ วัดวังกระชัน หมู่ท่ี 5 ต าบลท้ายทุ่ง อ าเภอ   
ทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 
 1.9  การขออนุมัติเดินทางไปราชการ ให้แจงรายละเอียดในแต่ละวันว่าไปท่ีไน และติดตามหรือด าเนินกิจกรรมเร่ืองอะไร 
และให้เขียนเป็นรายสัปดาห์ต่อใบขออนุญาต 1 ชุด (วันท่ี..........สถานท่ีไป............เร่ือง.....................) 
 1.10  การรับซ้ือผลผลิตข้าวโพดในโครงการฯ ใ ห้ประสานกับสหกรณ์ในการกรณีท่ีเกษตรกรท าสัญญาซ้ือขายกับ
เกษตรกร  ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนราคาข้าวโพดมีแนวโน้มว่าจะมีราคาถูกลง  ให้รายงานข้อมูลผลผลิตท่ีออกสู่ตลาด     โดยแนะน า 
ให้เกษตรกรจดบันทึกต้นทุนการผลิตข้าวโพดในสมุดบันทึกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ท่ีได้แจกให้เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ และส่งคืน
ส านักงานเกษตรอ าเภอ เมื่อด าเนินการเก็บเก่ียวแล้วเสร็จ 
 1.11 ผลการตรวจราชการผู้ตรวจราชการ จุดท่ีเน้นโดยขอให้ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
และแปลงใหญ่ เช่น มีข้อมูลและจุดเด่นด้านไหน กระบวนการพัฒนา ศพก.  SF  YSF โดยขอให้แต่ละพ้ืนท่ีจัดเตรียมข้อมูลต่างๆไ ว้ 
และพร้อมท่ีจะน าเสนอ 
 1.12 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ต้องเน้นเร่ืองการถ่ายทอดความรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีการเกษตร
ใหม่ๆ ท่ีใช้ในการพัฒนาด้านการเกษตร และให้สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนท่ี 
 

/1.13  ส านักงาน... 
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 1.13  ส านักงานเกษตรอ าเภอได้รับอนุมัติให้ด าเนิน โครงการส่ง เสริมเกษตรแปลงใหญ่ (งบเบิกแทนกรมการข้าว)          
มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ จ านวน  31  ราย พ้ืนท่ี  597 ไ ร่  โดยมีก าหนดจัดเวทีชุมชนฯ ในวันท่ี 12  มีนาคม  2562              
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไผ่รอบเหนือ ต าบลไผ่รอบ อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร และขอเชิญนักวิชาการทุกท่าน
เข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้ด้วย 
 1.14  กิจกรรมในวันท่ี 13 มีนาคม  2562  
  1) อ าเภอโพธ์ิประทับช้างก าหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายมีชีวิต จัดท่ี หมู่ท่ี 7 ต าบลดงเสือเหลือง อ าเภอ
โพธ์ิประทับช้าง  จังหวัดพิจิตร การแต่งกายชุดจิตอาสา เกษตรอ าเภอ และนางสาวรัตนประภา  ฉ่ าจิตร  เข้าร่วมกิจกรรม 
  2) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) หมู่บ้านน าร่อง  จัดการอบรมให้ความรู้ในหมู่ ท่ี 4 ต าบลไผ่รอบ อ าเภอ
โพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร  เวลา 11.00 น. มอบหมายนางสาวปวริศา  นาคเพ็ง เข้าร่วม โดยให้เน้นด้านเศรษฐกิจ ลดต้นทุนการ
ผลิต ลดการใช้สารเคมี  
  3) กิจกรรม วิทยากรผสมปุ๋ยใช้เอง/สารชีวภัณฑ์ในการอบรมหมู่บ้านพัฒนาคุณภาพชีวิต เวลา 14.00 น       
ณ วัดหนองข า หมู่ท่ี 8 ต าบลเนินสว่าง  อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง  จังหวัดพิจิตร ให้คุณวรินทร์พร จิ๋วรัตนสกุล เข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังนี ้
 1.15  กิจกรรมในวันท่ี 26 มีนาคม  2562 จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย โครงการศูนย์เรียนรู้การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 20  ราย ณ ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน ต าบลดงเสือ
เหลือง  อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง  จังหวัดพิจิตร 
 1.16 กิจกรรมในวันท่ี 28 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 น. ป่ันเย่ียมบ้านงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ และเวลา
09.00 น.  อ าเภอย้ิมเคล่ือนท่ี  หมู่ท่ี 12  ต าบลไผ่รอบ  อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง  จังหวัดพิจิตร   
มติท่ีประชุม รับทราบ 
วาระท่ี 2  เร่ืองการรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 1/2562   

  การรับรองรายงานการประชุมข้าราชการส านักงานเกษตรอ าเภอโพธ์ิประทับช้าง คร้ังท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี               
5  กุมภาพันธ์  2562  ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอโพธ์ิประทับช้าง  อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร หากมีข้อแก้ไข
เพ่ิมเติม ขอให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีธุรการ ส านักงานเกษตรอ าเภอโพธ์ิประทับช้าง 
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมข้าราชการส านักงานเกษตรอ าเภอโพธ์ิประทับช้าง คร้ังท่ี 1/เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์  2562 
วาระท่ี 3  เร่ืองสืบเน่ือง 
 3.1 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากลายฤดูนาปรัง ปี 2562 
       ประธานฯ แจ้งว่า ขอให้เจ้าหน้าท่ีทุกท่านด าเนินการรับสมัครเกษตรกร โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดู
นาปรัง ปี 62 โดยด าเนินการ ดังนี้ 
      1. ตรวจสอบข้อมูล และติดตาม แจ้งให้เกษตรกรท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ให้มายืนยันการปลูก ภายในวันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2562 เพ่ือท่ีทางกรมส่งเสริมการเกษตรจะตัดงบประมาณไร่ละ 1 พันบาทคืนกรมส่งเสริมการเกษตร คงเหลือวงเงิน
เฉพาะท่ีมาแจ้งยืนยันปลูก และเพ่ือป้องกันการตกหล่น ไม่ได้รับการตรวจแปลงและรับเงินอุดหนุน 
      2. เนื่องจากแบบ พหล. 08 และ 09 ตรงส่วนลายมือช่ือคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอ าเภอ ไม่มีช่องลง
ลายมือช่ือ ของ "คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ" จึงขอให้นักวิชาการส่ง เสริมการเกษตร ลงลายมือช่ือบนพ้ืนท่ีว่างของแบบ  
พหล 08 และ 09 ท่ีไม่ใช่ช่องว่าง "คณะกรรมการ" ท่ีเหลือ 
มติท่ีประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ   
วาระท่ี 4  เร่ืองเพ่ือทราบ  

  4.1 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562  
ประเภทรายจ่าย ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ คิดเป็นร้อยละ 

บุคลากร 3,117,600 2,576,290 541,310 82.64 
งบด าเนินงาน 3,139,300 1,268,589.15 1,870,710.85 40.41 

ค่าสาธารณูปโภค 1,159,600 305,243.03 854,356.97 26.32 
งบด าเนินงาน คง 62+คชจ.อบรม 6,093,984 298,587.05 3,105,396.95 49.04 

งบเบิกแทนกรมการข้าว 2,067,850 305,606 1,762,244 14.78 

รวมท้ังส้ิน 15,578,334 7,444,315.23 8,134,018.77 47.79 

มติท่ีประชุม  รับทราบ   
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 4.2  รายงานผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2562  
        - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 วิสาหกิจชุมชนโรงสีสวัสดิการชุมชนต าบลเนินปอ 35/1 หมู่ 5 ต.เนินปอ อ.สามง่าม  
จ.พิจิตร 
        - รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านวังแดงเหนือ 163 หมู่ 12         
ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 
       - รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรวมมิตรเพ่ือการผลิตเมล็ดพันธ์ุ 30 หมู่ 10 ต.วังโมกข์  อ.วชิรบารมี   
จ.พิจิตร 
       - รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 วิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือบ้านคลองคะชี 81/2 หมู่ 5 ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 4.3 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีฯ 
       ก าหนดแผนการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ดังนี้ 
       คร้ังท่ี 1 วันท่ี 24 มกราคม 2562 ณ ฟาร์มชุมชนหนองปลาไหล ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอวังทรายพูน จังหวัด
พิจิตร (ด าเนินการแล้ว) 
       คร้ังท่ี  2 วันท่ี 21 มีนาคม 2562 ณ วัดวังกระชัน หมู่ท่ี 5  ต าบลท้ายทุ่ง อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เปล่ียนเป็น
วันท่ี  27  มีนาคม  2562  สถานท่ีเดิม 
       คร้ังท่ี  3 วันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อ าเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร เปล่ียนเป็นวันท่ี 8  พฤษภาคม  2562 ณ วัดทุ่งโพธ์ิ ต าบลทุ่งโพธ์ิ อ าเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 
       คร้ังท่ี 4 วันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอบึงนาราง หมู่ท่ี 1 
ต าบลบึงนาราง อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 4.4  โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 (งบปกติ) 
       กิจกรรม ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับอ าเภอ ขอให้อ าเภอด าเนินการจัดประชุมร่วมกับการประชุม
เครือข่ายคณะกรรมการ ศพก. เพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยงการด าเนินงานร่วมกัน 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 4.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าว (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2)  
       เป้าหมายด าเนินการใน 10 อ าเภอ ยกเว้น อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง  และสากเหล็ก กิจกรรมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ซ่ึงอ าเภอได้ก าหนดแผนอบรม คร้ังท่ี1 และ 2 ในเดือนมีนาคม - เมษายน 2562 ขอให้อ าเภอจัดท าเอกสาร  ยืมเงินราชการ ส่งให้
ส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ก่อนวันท่ีจัดอบรม อย่างน้อย 7 วันท าการ กรณีท่ีมีการยืมเงินเพ่ือเป็นค่าวิทยากร ขอให้แนบหนังสือ
เชิญวิทยากรมาด้วย และหลังจากด าเนินการกิจกรรมอบรมถ่ายทอดเรียบร้อยแล้วนั้น ขอให้ส่งหลักฐาน เพ่ือส่งใช้เงินยืม ให้เสร็จส้ิน 
ภายในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2562 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 4.6 การหยุดเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร 
       ด้วยสถานการณ์ปัญหาวิกฤตฝุ่นละอองขนาดเล็กในหลายพ้ืนท่ีของประเทศไทย โดยมีสาเหตุส าคัญประการหนึ่งมาจาก
การเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร จึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าท่ีทุกท่านประชาสัมพันธ์ลดการเผาในพ้ืนท่ีการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และบรรจุ
ประเด็นเร่ืองการหยุดเผาในพ้ืนท่ีการเกษตรเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก และเครือข่ายแปลงใหญ่ พร้อมท้ัง
รายงานผลการด าเนินงานให้จังหวัดทราบทุกวันจันทร์ ตามแบบรายงาน และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเก่ียวกับการหยุดเผาในพ้ืนท่ี
การเกษตรได้ท่ีเว็บไซต์SSNET (https://ssnet.doae.go.th) และ เว็บไซต์ศพก. (http://alc.doae.go.th)  ให้จัดชุดนิทรรศการในการ
จัดกิจกรรม ฟิวเดย์ และให้ก าหนดเป็นหลักสูตรในการถ่ายทอดความรู้ ใน ศพก. 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
 
 
 
 

http://alc.doae.go.th/
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 4.7 การด าเนินงานโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖2  
                  อ าเภอท่ีมีผลการด าเนินงานเกิน 100 %  มีจ านวน 10 อ าเภอ  คือ อ าเภอเมืองพิจิตร อ าเภอทับคล้อ  อ าเภอ    
โพธ์ิประทับช้าง อ าเภอตะพานหิน อ าเภอบางมูลนาก อ าเภอโพทะเล อ าเภอสามง่าม อ าเภอสากเหล็ก อ าเภอบึงนาราง และอ าเภอ  
วชิรบารมี อ าเภอท่ีมีผลการด าเนินงานต่ ากว่า 100 % มีจ านวน 4 อ าเภอ คือ อ าเภอวังทรายพูน และอ าเภอดงเจริญ 
       ผลการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (Farmbook) แล้วใช้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร       
ปี 2562 ท้ัง 12 อ าเภอ ยังด าเนินการไม่ได้ตามเป้าหมายท่ีได้รับ เนื่องจากปัญหาท่ีพบเกษตรกรบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง จึงขอให้
เจ้าหน้าท่ีทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบ  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

4.8 ความก้าวหน้าโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  
        1.1   ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)  อ าเภอ   
โพธ์ิประทับช้างได้รับจัดสรรงบประมาณท้ังหมด  92,000.-บาท  เบิกจ่ายแล้ว 81,000.-บาท คิดเป็นร้อยละ 88.04   
        1.2  การบันทึกรายงานผลการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)ประจ าเดือน 
ต้ังแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 ในระบบรายงาน learningpoint ภายในวันท่ี 25 ของทุกเดือน บันทึกข้อมูลครบถ้วน  
       1.3  บันทึกการอบรมเกษตรกรผู้น าอ าเภอละ 30 ราย จ านวน 3 คร้ัง  ลงในระบบรายงาน  learningpoint  ด าเนินการ
ครบถ้วนตามเป้าหมาย  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 4.9 รายงานผลการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
 สรุปผลการจัดเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับอ าเภอ (District Workshop : DW)     
ในวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอสากเหล็ก และศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรอ าเภอบางมูลนาก  ดังนี้ 
 การก าหนดวันไม่ควรเป็นวันเดียวกันสองสาย และให้เพ่ิมเจ้าหน้าท่ีระดับจังหวัดไปร่วมมากข้ึน กระบวนการจัด/
ประเด็นไม่ชัดเจน  
 การก าหนดวันในรอบต่อไป DW วันนิเทศ 12-13-14 มีนาคม นิเทศตามระบบ บ่าย ให้ติดตามในตัวช้ีวัด 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

4.10 รายงานผลการปรับปรุงเว็ปไซต์  
        ส านักงานเกษตรอ าเภอโพธ์ิประทับช้าง มีผลการจัดท าเว็บไซค์เดือนกุมภาพันธ์ น้อยกว่า 5 ข้อ ซ่ึงอยู่ในระดับ C 

มติท่ีประชุม  รับทราบ มอบหมายให้ นางสาววรินทร์พร  จิ๋วรัตนสกุล  ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ 

 4.11 สถานการณ์และการบริหารจัดการศัตรูพืช 
   1.1 สถานการณ์การระบาดของเพล้ียกระโดดสีน้ าตาล ข้อมูลระหว่างวันท่ี 17-23 กุมภาพันธ์ 2562 พบพ้ืนท่ี
การระบาดท่ีอ าเภอบางมูลนาก พ้ืนท่ีระบาด 469 ไร่ เกษตรกร 27 ราย พ้ืนท่ีการระบาดลดลงจากสัปดาห์ท่ีผ่านมา เนื่องจาก
เกษตรกรมีการเก็บเก่ียวผลผลิต มีการจัดการแปลงและใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
   1.2 หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด Fall Armyworm (FAW) จากการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ในพ้ืนท่ี ยังพบการ
เข้าท าลายของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด Fall Armyworm ส่วนใหญ่พบในช่วงอายุข้าวโพด 30-60 วันข้ึนไป แต่ยังไม่พบรายงาน
การเข้าท าลายในช่วงข้าวโพดติดฝัก ซ่ึง ส่วนใหญ่เกษตรกรใช้สารป้องกันก าจัดแมลงในการฉีดพ่นตามค าแนะน าเพ่ือป้องกันการ
ระบาด ส านักงานเกษตรอ าเภอได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านทางส่ือต่างๆ  
  1.3 ส านักงานเกษตรอ าเภอโพธ์ิประทับช้างได้ท าหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน เตือนการระบาด
ศัตรูพืช จ านวน 4 ข่าว ได้แก่ ศัตรูพืชตระกูลถ่ัว โรคราน้ าค้างในพืชตระกูลแตง เพล้ียกระโดดสีน้ าตาล และแมลงวันผลไม้ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
4.12 การส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ปี 2562  

  ส านักงานเกษตรอ าเภอโพธ์ิประทับช้าง มีแผนการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ จ านวน  
1,120 ตัน และขอให้บันทึกผลการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ตามเป้าหมาย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ มอบหมายให้นายบัญชารัตน์  พรมมี  ด าเนินการ 
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 4.13. แผน– ผลการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติและจุลินทรีย์ 
          ส านักงานเกษตรอ าเภอโพธ์ิประทับช้าง  ไม่ได้ด าเนินการเสนอแผนความต้องการผลิตขยายศัตรูพืชธรรมชาติและ
จลิุนทรีย์   

มติท่ีประชุม  รับทราบ  มอบหมายนายบัญชารัตน์  พรมมี ด าเนินการเสนอแผนความต้องการและรายงานผลด้วย 
 4.14 รายงานแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ปี 2562  
         ท าเนียบแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ปี 2562 (ข้าว) 
 
 
 
 
 
 
 
  ท าเนียบแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ปี 2562 (อ้อย) 
 
 
 
 
 
 
 
  ท าเนียบแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ปี 2562 (มันส าปะหลัง) 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 4.15  โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 กิจกรรมการบริหารจัดการศัตรูข้าว 
           ก าหนดจัดการประชุมช้ีแจงให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบแปลงใหญ่ ปี 2560-2562 ในวันพฤหัสบดีท่ี 7 มีนาคม  
2562 ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  

วาระท่ี 5 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
   5.1 งานวันมะม่วงโลก  
         ก าหนดจัดวันท่ี 26-27 เมษายน 2562 ณ บริเวณท่ีว่าการอ าเภอสากเหล็ก ส านักงานเกษตรอ าเภอโพธ์ิประทับ
ช้าง ส่ง กิจกรรมการแข่งขันส้มต ามะม่วงลีลา 1 ทีม  กิจกรรมการแข่งขันข้าวเหนียวมูนมะม่วง 1  ทีม 
มติท่ีประชุม   มติท่ีประชุมรับทราบ มอบหมาย นางสาวอัจฉรา  มิ่งมณี  ด าเนินการส่งทีมเข้าประกวด 
  5.2  ก าหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ าพ่อปู่ บูชาหลักเมือง และย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร  
         วันท่ี 10-12 เมษายน 2562 ณ อุทยานเมืองเก่าพิจิตร ต าบลโรงช้าง อ าเภอเมืองพิจิตร ก าหนดกิจกรรมประกวด
อาหารคาว-หวาน ส านักงานเกษตรอ าเภอโพธ์ิประทับช้าง ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันแกงหยวกกล้วยปลาย่าง จ านวน 1 ทีม ทับทิมกรอบ 
จ านวน 1 ทีม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  มอบนางสาวรัตนประภา  ฉ่ าจิตร  ด าเนินการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน  
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5.3 การจัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ตัวช้ีวัดเกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะ      
ปี 2562 รอบท่ี 1 1 ตุลาคม 61 - 31 มีนาคม 62  

มติท่ีประชุม  รับทราบ   
วาระท่ี 6  เร่ืองอ่ืนๆ  
   7.1  แจ้งการแต่งกายช่วงบรมราชาภิเษก ระหว่างเดือน เมษายน – กรกฎาคม  2562 ด้วยเส้ือสีเหลืองตราสัญลักษณ์ 
การประดับตกแต่งสถานท่ีของทางราชการ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ   
   7.2  แจ้งการปิด บ้านเลขท่ี 9 วันท่ี  7 มีนาคม 2562 ณ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 9 จังหวัด
พิษณุโลก 

มติท่ีประชุม  รับทราบ   
   7.3  เปิดส านักงานเกษตรอ าเภอสากเหล็ก ประมาณเดือนพฤษภาคม 62 การเป็นเจ้าภาพในการประชุมเกษตรอ าเภอ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ   
   7.4  สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอ าเภอ สายเหนือ  ดังนี้ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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 7.5  ขอให้เจ้าหน้าท่ีทุกท่านลงเวลาปฏิบัติงานก่อนออกพ้ืนท่ีทุกวัน  การเขียนลาพักผ่อน ถ้ามีความจ าเป็นต้องออกนอก
เขตจังหวัดพิจิตร ขอให้ระบุในสถานท่ีติดต่อเพ่ิมเติม  และการลาป่วย ถ้าลาเกิน 3 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ทุกคร้ัง  และให้นาย
บัญชารัตน์  พรมมี  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  เขียนใบลากิจ วันท่ี 11  มีนาคม  2562   

มติท่ีประชุม  รับทราบ   
   
ปิดประชุมเวลา  16.30 น. 
 

 
(ลงช่ือ)      นิตยดา  ปานโพธ์ิ       ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นางสาวนิตยดา  ปานโพธ์ิ) 
          เจ้าหน้าท่ีธุรการช านาญงาน 
 
 
 
(ลงช่ือ)    วีรยุทธ  สมป่าสัก     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายวีรยุทธ  สมป่าสัก) 
        เกษตรอ าเภอโพธ์ิประทับช้าง 
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มติท่ีประชุม.. มีเป้าหมาย 3 ชนิดพืช ข้าว มันส าปะหลัง ข้าวโพด ให้จัดส่งให้ครบทุกสัปดาห์ 
 
  4.15 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 (กิจกรรมการบริหารจัดการศัตรูข้าว)  
  ก าหนดจัดการประชุมช้ีแจงให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบแปลงใหญ่ ปี 2560 – 2562  
ในวันพฤหัสบดีท่ี 7 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 
มติท่ีประชุม..  
  1.16 หลักฐานประกอบการช้ีวัด การส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต ให้ตรวจดินให้ครบ 50 ราย หลักฐาน คือ
รายช่ือเกษตรกรท่ีท าการตรวจดิน 

วาระท่ี 5  วาระแจ้งจากส านักงานเกษตรอ าเภอ/ศูนย์ขยายพันธุ์พืชท่ี 6 จังหวัดพิษณุโลก 
  5.1…………………………………………………………………………………………………………… .................. 

มติท่ีประชุม................................................................................................................................................................. 

วาระท่ี 6  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
   6.1 งานวันมะม่วงโลก  
   ก าหนดจัดวันท่ี 26-27 เมษายน 2562 ณ บริเวณท่ีว่าการอ าเภอสากเหล็ก โดยมีกิจกรรมกิจกรรม ดังนี้ 
   1. กิจกรรมการแข่งขันส้มต ามะม่วงลีลา 12 อ าเภอ 
   2. กิจกรรมการแข่งขันข้าวเหนียวมูนมะม่วง 12 อ าเภอ 
   3. กิจกรรมการประกวดจัดร้านสวนมะม่วง  
   4. กิจกรรมการประกวดสวนมะม่วง 
   5. กิจกรรมการประกวดมะม่วง 5 ชนิด 
   - มะม่วงฟ้าล่ัน – มะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง  - มะม่วงเพชรบ้านลาด -มะม่วงผลโต -มะม่วงแปลก 
   6. กิจกรรมการแข่งขันกินมะม่วง 
   กิจกรรม 1-2 บังคับให้ส่งประกวดทุกอ าเภออ าเภอละ 2 ทีม (ส้มต าลีลา 1 ทีม/ข้างเหนียวมูลมะม่วง1) ทีม 
ส่วนกิจกรรม 4-6 ให้อ าเภอประชาสัมพันธ์โดยหลักเกณฑ์การแข่งขันและการประกวดจังหวัดจะได้จัดส่งให้ภายในเดือนมีนาคม  
มติท่ีประชุม...1. กิจกรรมเสวนา โดยให้เป้าหมายเกษตรกรจากทุกอ าเภอ เร่งรัดให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จัดกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์งานมะม่วงโลก กิจกรรมป่ัน 
   ค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ช้ีแจงในการประชุมเดือน มีนาคม  
  6.2 ก าหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ าพ่อปู่ บูชาหลักเมือง และย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่า
พิจิตร  
   วันท่ี 10-12 เมษายน 2562 ณ อุทยานเมืองเก่าพิจิตร ต าบลโรงช้าง อ าเภอเมืองพิจิตร ก าหนด
กิจกรรมประกวดอาหารคาว-หวาน  
   - แกงหยวกกล้วยปลาย่าง-ทับทิมกรอบ (หลักเกณฑ์มอบวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรเป็นผู้รับผิดชอบ แจ้ง
ภายใน 15 มีนาคม 2562 
   - รับสมัครและคัดเลือกทีมเข้าแข่งขันมอบให้ส านักงานเกษตรอ าเภอ 12 อ าเภอคัดเลือกทีมเข้า
แข่งขันอ าเภอละ 2 ทีม (อาหารคาว 1 ทีม/ อาหารหวาน 1 ทีม)  

มติท่ีประชุม..ประชาสัมพันธ์รับสมัครทีมท่ีเข้าร่วมงาน อ าเภอละ 1 ทีม เท่านั้น 
 

 6.3 การจัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ตัวช้ีวัดเกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิบัติราชการ และ
สมรรถนะปี 2562 รอบท่ี 1 1 ตุลาคม 61 - 31 มีนาคม 62 ของส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร  

มติท่ีประชุม................................................................................................................................................................ 
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วาระท่ี 7  เร่ืองอ่ืนๆ  
  7.1 การแต่งกาย เส้ือสีเหลืองตราสัญลักษณ์ การประดับตกแต่งสถานท่ี  
  7.2 แจ้งการปิด บ้านเลขท่ี 9 วันท่ี  7 มีนาคม 2562 ณ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 9 จังหวัด
พิษณุโลก 
  7.3 เปิดส านักงานเกษตรอ าเภอสากเหล็ก ประมาณเดือนพฤษภาคม 62 การเป็นเจ้าภาพในการประชุมเกษตร
อ าเภอ 
  7.4  
 
มติท่ีประชุม.................................................................................................................................................................. 
ปิดประชุม เวลา 15.45 น. 


