
รายงานการประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง 
 ประจ าเดือน ตุลาคม  2561 

ครั้งท่ี 10 / 2561 
วันท่ี  5  พฤศจิกายน  2561  เวลา 14.00 น. 

ณ  ห้องประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอโพธ์ิประทับช้าง อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
ผู้เข้าร่วมประชมุ 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายวีรยุทธ  สมป่าสัก เกษตรอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง  
2. นางสาวนิตยดา  ปานโพธ์ิ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
3. นางสาวปวริศา  นาคเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
4. นายบัญชารัตน์  พรมม ี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิัติการ  
5. นางสาวรัตนประภา  ฉ่ าจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิัติการ  
6. นางสาวอัจฉรา  มิ่งมณ ี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  
7. นางสาวออมฤทัย  เพ็ชร์พวงแสง เจ้าพนักงานธุรการ  

เริ่มประชมุเวลา 14.00 น. 
              นายวีรยุทธ  สมป่าสัก เกษตรอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง ประธานฯ เปิดการประชุม และด าเนนิการตามระเบียบวาระ
การประชุม  ดังนี ้

 
วาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. กฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการเกษตร ท่ีจังหวัดนครราชสีมา ในวันท่ี  11 พฤศจิกายน  2561 
2. ตลาดแปลงใหญ่ต้องมีตลาดท าการผลิต และให้เพิ่มข้อมูลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
3. นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร โครงการพระราชด าริ แต่งกายชุดขาวเรียบร้อยร่วมงานพิธี 
4. นโยบายของรัฐบาล  

4.1  ให้ปรับปรุงหอกระจายข่าว เพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ งานต่างๆ 
4.2  งานทะเบียนเกษตรประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมาใช้สิทธ์ิในการแจ้งข้ึนทะเบียนปลูกข้าว 
4.3 ข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลกับจังหวัดในเชิงลบ ถ้าพบให้รีบแจกทางไลน์ หรือถ้ายังติดต่อไม่ได้ให้โทรศัพท์

แจ้งโดยด่วน 
4.4 การลงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ต้องไม่มีป้ายต้อนรับ 
4.5 พิจิตรเมืองเล็กน่าอยู่ ด้วย 3 ส 1 ป 

ส 1 สะอาด (โปร่งใส) 
ส 2 สะดวก (อ านวยความสะดวกให้ประชาชน) 
ส 3 สบาย (ทั้งกาย/ใจ) 
1 ป ปลอดภัย (การอยู่เวรยาม/ปลอดภัยนักท่องเที่ยว/การกินอยู่ (เกษตรอินทรีย์)) 

วาระที่ 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 9/2561 เมื่อวันที่ 4  ตุลาคม  2561  
 การรับรองรายงานการประชุมข้าราชการส านักงานเกษตรอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่       

4  ตุลาคม  2561 ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร หากมีข้อ
แก้ไขเพิ่มเติม ขอให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีธุรการ ส านักงานเกษตรอ าเภอโพธ์ิประทับช้าง 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมข้าราชการส านักงานเกษตรอ าเภอโพธ์ิประทับช้าง ครั้งท่ี 9/2561 เมื่อวันท่ี 4 
กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง  อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
วาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ือง 

- 
/ วาระที่ 4... 
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วาระที่ 4  เรื่องเพ่ือทราบ  

4.1  การจัดอบรมประชุมสัมมนา ต้องท าตามระเบียบ ในการเบิกค่าอาหารอนุโลมเบิกเต็มจ านวนวันแรก  
ยกเว้นมีใบตอบรับการเข้าร่วมอบรมสัมมนาเบิกได้ทั้งหมด เน้นย้ าให้ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากโครงการฯ  (เงินทอนต้อง  
ไม่มี) และใหเ้ร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามมาตรการ 

4.2 สรุปการช่วยผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี 2561 ในพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร(กสก.) 
1. อ าเภอตะพานหิน ประชุม ก.ช.ภ.อ. เป็นที่เรียบร้อย อยู่ระหว่างขั้นตอนการยืมเงินฯ โดยทางอ าเภอจะ

เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 
2. อ าเภอวังทรายพูน ประชุม ก.ช.ภ.อ. เป็นที่เรียบร้อย อยูร่ะหว่างขัน้ตอนการยืมเงินฯ โดยทางอ าเภอจะ

เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 
3. อ าเภอสากเหล็ก ประชุม ก.ช.ภ.จ. เป็นที่เรียบร้อย อยู่ระหว่างข้ันตอนการยืมเงินฯ สรุปความเสียหาย

ด้านพืชและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย อุทกภัย 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             4.3 ประชาสัมพันธ์ตลาดกลางผลไม้ไทยเจรญิ(ค้าส่งผลไม้) จังหวัดพิษณุโลก(กสก.) โซนผัก ตลาดไทยเจริญ จังหวัด
พิษณุโลก เปดิทุกวัน 24 ช่ัวโมง ยินดีต้อนรับผู้ค้าผัก (ขายฟรี 6 เดอืน) ฟรีค่าผ่านทาง ฟรีค่าเช่าท่ี เกบ็ค่าไฟฟ้าคันละ 10 บาท/
วัน ณ ตลาดไทยเจรญิ ค้าส่งผักและผลไม้ พิษณุโลก เส้นทางพิษณุโลก – อุตรดิษถ์ โทร. 081-8877485  หรือ เพจ : บริษัทไทย
เจริญ – ค้าส่งผลไม้ พิษณุโลก 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
            4.4 ความก้าวหน้าโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา(กสผ.) 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 4.5 ความก้าวหน้าโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร(ศพก.)  
                  1. รายชื่อค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร(ศพก.)
และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับเขต 
 2. รายชื่อค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)
และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด 
 3.  การประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค่าเกษตร ให้คณะกรรมการไดร้ับทราบ 
 4.  การบรหิารจดัการ ศพก.ให้เปน็ไปตามคู่มือ 
 5.  ขอให้อ าเภอเร่งรดัไปตามแผนการปฏิบัติงานของศพก. 

4.6 การด าเนินงานโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖1 
                  การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน  ด าเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกพืชท าไร่นาสวนผสมและเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ  จากเกษตรกรที่ท าการเกษตรในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์
และไม่มีเอกสารสทิธ์ิตามทะเบียนบ้านหรือตามที่ตั้งแปลง  เมื่อได้เริ่มท าการเกษตรใหม่  และต้องแจ้งปรับปรุงข้อมูลทุกครั้งที่
มีการเก็บเกี่ยวแล้วท าการเพาะปลูกใหม่ไปแล้วอย่างน้อย 15 วัน -60 วัน ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร 
 

/กรมส่งเสริม... 
 

อ าเภอ 

ความเสยีหาย วงเงินช่วยเหลือ 

ข้าว พืชไร่ พืชสวนและอื่นๆ รวม (บาท) 

ไร ่ ไร ่ ไร ่ ไร ่ ราย   
  ตะพานหิน 101 - - 101 4 112,413.00  
  วังทรายพูน 187.5 - - 187.5 12 208,687.50  
  สากเหล็ก 1414 - - 1414 77 1,573,782.00  

รวม 1702.5 0 0 1702.5 93 1,894,882.50  
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กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร โดยรวมระบบจัดเก็บและรายงาน
ข้อมูลภาวการณ์ผลิตพืชระดับต าบล (รต.) และระบบรายงานผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งเข้าด้วยกัน   เพื่อลดภาระการ
ร า ย ง าน ข้ อ มู ล ที่ ซ้ า ซ้ อ น  โด ย มี ก า ห น ด เปิ ด ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ ให ม่ ใน วั น ที่  1 พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2561(https:// 
production3.doae.go.th) โดยระบบใหม่มีการปรับ Software ให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบัน ออกแบบฐานข้อมูลใหม่  และ
ออกแบบรูปแบบระบบการบันทึกข้อมูลใหม่  โดยตัดระบบรายงานการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งออกแล้วน าข้อมูลการปลูกพืชมา
รายงานในระบบจัดเก็บและรายงานข้อมูลภาวการณ์ผลิตพืชระดับต าบล (รต.) ระบบเดียว   โดยในระบบใหม่มีการเพิ่ม
ฐานข้อมูลเอกภาพเพิ่มแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  ส่วนในการบันทึกข้อมูลได้มีการเพิ่มข้อมูลการเพาะปลูกพืชย้อนหลังให้ 
5 ปีเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ในการเพาะปลูกข้าวมีการแจ้งเตือนการเก็บเกี่ยวหากพืชครบอายุการเก็บเกี่ยว  การแก้ไขข้อมูล
ทุกชนิดพืชจังหวัดเป็นผู้แก้ไขยกเว้นข้าวต้องแจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้แก้ไขและเพิ่มการรายงานการเปรียบเทียบ
ข้อมูล รต. กับ ทบก. 
           4.7 การปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนาของส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรและการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนดจัดด าเนินการการปรับปรุงยุทธศาสตร์
การพัฒนาของส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรและการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อทบทวนแนวทางระบบส่งเสริมการเกษตรและการติดตามวัดประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการให้เป็นไปตามหลักและวิธีการ 
          4.8 ระบบส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

    1. ปฏิทินระบบส่งเสรมิการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    2. แผนการตดิตามนเิทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

4.9 สถานการณ์และการบริหารจดัการศัตรูพืช  
                โรคใบด่างมันส าปะหลัง  
     สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส cassava mosaic virus ในทวีปเอเชีย พบ 2 ชนิด ได้แก่  
                    1. Indian cassava mosaic virus (ICMV) 
                   2. Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV)    
    การแพร่ระบาด โรคชนิดนี้สามารถแพร่ระบาดได้โดยท่อนพันธุ์ และแมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci 
(Gennadius)) ซึ่งมีพืชอาศัยหลายชนิด เช่น กระเพรา โหระพา ผักชีฝรั่ง พืชตระกูลพริก - มะเขือ มันฝรั่ง และ พืชตระกูล
แตง ลักษณะอาการ จะมีอาการใบด่างเหลือง ใบเสียรูปทรง ลดรูป และยอดที่แตกใหม่จะแสดงอาการด่างเหลืองอย่างรุนแรง 
ล าต้นแคระแกร็น ไม่เจริญเติบโต หรือมีการเจริญเติบโตน้อย ท าให้ไม่มีการสร้างหัวมันส าปะหลัง 
    กลุ่มอารักขา ได้ก าหนดแผนลงพื้นที่ส ารวจและเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลัง ในพ้ืนท่ีที่มีการ
ปลูกมันส าปะหลัง และได้จดัท าข่าวประชาสัมพันธเ์พื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลัง
เพื่อให้ส านักงานเกษตรอ าเภอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบต่อไป        

มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระที่ 5  วาระแจ้งจากส านักงานเกษตรอ าเภอ/ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก  
              - 

วาระที่ 6  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
              การจัดสรรโครงการสง่เสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   6.1  งบประมาณในการติดตามและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ครัวเรือนละ 3.-บาท (2 งวด) 
   6.2  Tablet  งบประมาณ 12,000.-บาท จ านวน 2 เครื่องละ 500.-บาท/เดือน จังหวัดเป็นผู้เบกิ 

  6.3  การวาดแปลง  กรมก าหนดให้วาดแปลงให้เสร็จสิ้นภายในเมษายน  2562 เป้าของอ าเภอโพธิป์ระทับช้าง 
จาก 300 เป็น 399 แปลง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

/วาระที่ 7… 
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วาระที่ 7  เรื่องอื่นๆ  

1.  ขอให้เจ้าหน้าลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ ก่อนออกปฏิบัติราชการในพื้นที่  และขอให้ เขียนขออนุญาตเดินทางไป
ราชการทุกอาทิตย์  

2. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้เบิกเป็นรายเดือนๆ ละ 1,200.-บาท โดยส่งให้เจ้าหน้าที่ธุรการ
ภายในวันที่ 5 ของเดือน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบและส่งเบิกจังหวัดให้ทันภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ไม่มีการ
เขียนย้อนหลัง 
มติท่ีประชุม  รับทราบ   
 
ปิดประชมุเวลา  16.30 น. 
 

 
(ลงช่ือ)      นิตยดา  ปานโพธ์ิ       ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นางสาวนิตยดา  ปานโพธ์ิ) 
          เจ้าหน้าท่ีธุรการช านาญงาน 
 
 
 
(ลงช่ือ)    วีรยุทธ  สมป่าสัก     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายวีรยุทธ  สมป่าสัก) 
        เกษตรอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง 

 

 

 


