
 รายงานการประชุมสำนกังานเกษตรอำเภอสามงา่ม จังหวดัพิจติร ประจำเดือน สิงหาคม 2565  (DM) 
ครั้งที่ 8/2565 

วันที่  3  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2565 
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสามงา่ม จงัหวัดพิจติร 

เริ่มประชุม เวลา 14.00  น. 
รายชื่อผู้มาประชุม 
 1. นางฉวีวรรณ  นันทารมย ์ เกษตรอำเภอสามงา่ม   ประธาน 
 2. นายธติินทร ์   จารักษ ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
 3. นางสาวน้ำทพิย์         วงเงิน             นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
 4. นายชวกร   วงษ์เรืองพิบูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 5. นายวรสาร        เมืองทอง         นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
 6. นายธนาวุฑฒ ์ สาระหงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
 7. นางสาวมัลลิกา   กิ่งกาหลง เจ้าพนักงานธรุการ  

8. นางสาวชุติมา  สุธรรมเม็ง         เจ้าพนักงานธุรการ   เลขานุการ 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 ไม่มี 
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 
   

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    1.1 การจดังานประเพณีอำเภอสามง่าม  
    1.2 เปลี่ยนคำขวัญ อำเภอสามง่าม โดยให้โรงเรยีนจัดส่งประกวด 
  1.3 ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสามง่าม ได้กำหนดจัดงาน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 
2565 ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอสามง่าม, เวลา 09.00 น. กิจกรรม
การแข่งขันกีฬากระชับมิตร และเวลา 18.00 น. กิจกรรมสานสัมพันธ์ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอสามง่าม 
  1.4 ประชาสัมพันธ์งานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 
                               ด้วย จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพจิิตร ร่วมกับวัดท่าหลวง พระอาราม
หลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาคเอกชน กำหนดจัดงาน ระหว่างวันศุกร์
ที่ 26 สิงหาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 ณ บริเวณแม่น้ำน่าน หน้าวัดท่าหลวง พระอารามหลวง 
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 
        1. พิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือ 
        2. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
        3. การประกวดภาพถ่ายการแข่งขันเรือยาวประเพณ ี
        4. พิธีเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 
        5. ขบวนเรือพระราชพิธีจำลองจังหวัดพิจิตร อัญเชิญถ้วยพระราชทาน 
        6. การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน 
        7. การแสดงศิลปวัฒนธรรมของเยาวชน ศิลปินท้องถิ่น 
        8. มหกรรมคาราวานสินค้า อาหาร จากทั่วทุกภูมิภาค 
        9. การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน 
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  1.5 สถานการณ์โรค COVID-19 อำเภอสามง่าม ระลอดเดือนมกราคม 2565 พบผู้ป่วยยืนยัน
จำนวน 374 ราย กำลังรักษา – ราย รักษาหายแล้ว 367 ราย เสียชีวิต 7 ราย ตามราชกิจจาฯ ประกาศ ข้อกำหนด
ตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 46 ผ่อนคลาย
ข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป  
  คำแนะนำ ถอดหน้ากากได้ แต่ต้องปลอดภัยถอดได้ กรณี อยู่คนเดียว, อยู่ที่โล่งแจ้ง, 
 ในอาคารระบายอากาศได้ดี เว้นระยะห่างได้ 
  ควรใส่ ผู้ติดเชื้อ/สัมผัสเสี่ยงสูง, ผู้มีหน้าที่ให้บริการ/ใกล้ชิดผู้อื่น, อยู่ในสถานที่แออัด  
ร่วมกิจกรรมคนจำนวนมาก 
  แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด 19 เดือน สิงหาคม 2565 
  เป้าหมาย : 
  1. ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับวัคซีนเข็ม 3 (เข็มกระตุ้น) ร้อยละ 60 
  2. ประชาชนอายุ 60 ปีข้ึนไป ได้รับวัคซีนเข็ม 1 ร้อยละ 80 
  3. ประชาชนอายุ 60 ปีข้ึนไป ได้รับวัคซีนเข็ม 3 (เข็มกระตุ้น) ร้อยละ 60 
  4. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้รับวัคซีนเข็ม 3 (เข็มกระตุ้น) ร้อยละ 98 
  1.6 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอสามง่าม ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 27 กรกฎาคม 2565 
พบผู้ป่วยจำนวน 14 ราย เสียชีวิต 1 ราย  
  มาตรการที่จะช่วยป้องกัน “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” ได้แก่ 
  - โรคไข้เลือดออก 
  - โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 
  - โรคไข้ปวดข้อยุงลาย 
  - เก็บบ้าน ให้สะอาดปลอดโปร่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง 
  - เก็บขยะ กำจัดเศษภาชนะต่าง ๆ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 
  - เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายวางไข่ และเน้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัด 
โดยการทายากันยุงและนอนในมุ้ง 
   1.7 สถานการณ์โรคฝีดาษลิง (Monkeypox) สถานการณ์ประเทศไทย พบผู้ป่วยยืนยันโรค
ฝีดาษลิง จำนวน 1 ราย ในจังหวัดภูเก็ต ผู้ป่วยเพศชาย ชาวไนจีเรีย ซึ่งขณะนี้ผู้ป่วยเดินทางออกนอกประเทศ อยู่ที่
กัมพูชา เบื้องต้นได้มีการค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิด จำนวน 33 ราย และทั้งหมดไม่มีอาการป่วย ส่งตรวจหาเชื้อแล้ว
ทั้งหมด 38 ราย ไม่พบเชื้อฝีดาษวานร 7 ราย และอยู่ระหว่างการตรวจหาเชื้อ 31 ราย  
  การป้องกันตนเอง 
  1. หลีกเลี่ยงสัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่ง และตุ่มหนองของสัตว์ กินเนื้อสัตว์ปรุงสุก  
  2. หมั่นล้างมือบ่อย ๆ 
  3. ไม่ควรกินเนื้อสัตว์ป่า และไม่นำสัตว์ป่ามาเลื้ยง 
   1.8 การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 
          - กรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
     - ประเด็นปัญหาการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
       1. การนำข้าวเจ้าไวแสงมาปลูกแต่เก็บเกี่ยวก่อนฤดูกาลเก็บเกี่ยว 
       2. การนำข้าวเรื้อมาแจ้งปลูก 
       3. สามีภรรยา แยกครัวเรือนและมาแจ้งปลูกเพื่อขอรับสิทธิ 
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   1.9 ประชาสัมพันธ์ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี โดยนายไพบูลย์  ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจิตร เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี แจ้งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปรวบรวมเงินร่วมทำบุญ ในวันที่ 20 
สิงหาคม 2565 
   1.10 สถานการณ์น้ำขอให้ทุกอำเภอเร่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็น
ปัจจุบัน โดยเฉพาะในพื้นที่เขตน้ำท่วมซ้ำซาก เพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 

มติที่ประชุม    รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
     2.1  รับรองรายงานการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสามง่าม ประจำเดือน กรกฎาคม 
2565 ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร 
อำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
 ไม่มี 

มติที่ประชุม     รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 4.1. ฝ่ายบริหาร  
   4.1.1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำป ีพ.ศ. 2565 
          1. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP กิจกรรมสนับสนุน 
การจัดการและพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น จำนวนเงิน  37,320 บาท สอบถามความต้องการของ
เกษตรกรแล้ว เกษตรกรต้องการปุ๋ย สูตร 15-15-15 
           2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตมันสำปะหลัง จัดทำแปลงขยายผลแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง จำนวนเงิน 
53,000 บาท ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
           3. โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกิจกรรมปรับปรุงข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันติดตามและจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน จำนวนเงิน 
1,680 บาท ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
           4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  
      - กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชนจำนวนเงิน 2,000 บาท ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  
               - กิจกรรมการสนับสนุนการพฒันาศักยภาพวสิาหกิจชุมชนตามแผนพัฒนากิจการ
วิสาหกิจชุมชน จำนวนเงิน 6,000 บาท ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
           5. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร กิจกรรมเสริมสร้าง และ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร จำนวนเงิน 10,000 บาท ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
   6. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม
สินค้าเกษตร (แปลงใหญ่ปี 2564) จำนวนเงิน 120,000 บาท ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
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   7. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป กิจกรรมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป เช่น สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ/พัฒนากระบวนการผลิต/
พัฒนามาตรฐานการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ การจัดทำบรรจุภัณฑ์/ฉลากสินค้าต้นแบบเพื่อทดสอบทางการตลาด เป็นต้น 
จำนวนเงิน 35,000 บาท ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
   8. โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร กิจกรรมสร้างเครือข่ายเกษตรกร
ปลอดการเผา ส่งเสริมการรวมกลุ่ม & สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา  โดยการจัดเวทีชุมชน จำนวนเงิน 
9,900 บาท ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
   9. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
     - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ ศพก พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร จำนวนเงิน 3,800 บาท ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
       - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ ศพก พัฒนาศูนย์เครือข่ายอื่นๆ จำนวนเงิน 11,400 
บาท ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
       - กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร จัดกระบวนการเรียนรู้กับเกษตรกรผู้นำ จำนวนเงิน 
6,000 บาท ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
       - กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับอำเภอ ได้ดำเนินการจัดประชุม
ครบทั้ง 4 ครั้ง 
     - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและการให้บริการของศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชน (ศจช.) จัดกระบวนการเรียนรู้แก้เกษตรกร เพื่อพัฒนา และยกระดับคุณภาพ ศจช. ได้ดำเนินการจัดอบรม
เรียบร้อยแล้ว 
     - กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย(ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน) ขับเคลื่อนการ
พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและการเชื่อมโยงเครือข่าย จัดเวทีถอดบทเรียน ศดปช.จำนวนเงิน 3,000 บาท 
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
     - กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน) พัฒนาศักยภาพ
การดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดิน    และปุ๋ย จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการ
จัดการดินและปุ๋ย จำนวนเงิน 5,000 บาท   ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

มติที่ประชุม   ในการเบิกแต่ละครั้งให้เพิ่มเติมคุณลักษณะ, เกษตรกรได้รับสิ่งของแล้วลงลายชื่อ โครงการไหน
ที่มีการสั่งซื้อปุ๋ยน้ำ การรายงานผลและเก็บข้อมูลเรื่องปุ๋ยน้ำ ให้ทำแปลงเปรียบเทียบ 

 4.2 ฝ่ายยุทธศาสตร์ 
  4.2.1. การปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (Training and Visit System) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
         - แผนการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 
ประจำเดือนสิงหาคม 2565 (เอกสารแนบ 1) 
                                      - การติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2565 ตามคำสั่ง 
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ที่ 18/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร จังหวัด
พิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และตามปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 สรุปประเด็นปัญหาจากการนิเทศงาน (เอกสารแนบ 2) 
         - การดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 2/2565 และ
ติดตาม นิเทศงานระบบส่งเสริมการเกษตร (เอกสารแนบ 3) 

/-การจัดสัมมนา… 
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        - การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (District Workshop:) ครั้งที่ 3/65 
ตามระบบส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร (ตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด) 
        เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ ใช้เวทีตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตร T&V System สร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตรทุกระดับ
ถ่ายทอดความรู้สำนักงานเกษตรอำเภอ ทั้ง 12 อำเภอผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบวีดีทัศน์ ผลสำเร็จการ
ดำเนินงานในระดับพื้นที่ โดยยึดแนวทางของ T&V System ทั้ง 5 องค์ประกอบ 1) การถ่ายทอดความรู้ 2) การ
เย่ียมเยือน 3) การสนับสนุน 4) การนิเทศงาน 5) การจัดการข้อมูล ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 

มติที่ประชุม   มอบให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน 

  4.2.2. รายงานสถานการณ์การผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน 
มิถุนายน 2565 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 (เอกสารแนบ 4) 
          โดยขอให้สำนักงานเกษตรทุกอำเภอช่วยตรวจสอบข้อมูลพืช อาทิเช่น นาข้าว พืชไร่ 
อ้อยโรงงาน ไม้ผลชนิดอื่น ๆ และปาล์มน้ำมัน หากมีการปรับแก้ให้แจ้งมาทางกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 

มติที่ประชุม   รับทราบ และดำเนินการปรังปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 

  4.2.3. การรายงานผลการวาดแปลงประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ตัดยอดข้อมูล  
ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 (เอกสารแนบ 5) 

มติที่ประชุม   รับทราบ และดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จ 

  4.2.4. ผลการจำหน่ายตลาดสินค้าเกษตรกรออนไลน์ .com สินค้าของจังหวัดพิจิตร 
(เอกสารแนบ 6) 

มติที่ประชุม   รับทราบ และใหด้ำเนินการรายงานตลอดให้เป็นปัจจุบัน  

  4.2.5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) กิจกรรม “R2R 
เสริมพลัง สรา้งสรรค์ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในงานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 4 
           ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตรที่ กษ 1006/ว886 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565 
ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยกับเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร (Routime to Research : R2R) เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีการพัฒนางาน
ประจำสู่งานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้สามารถคิดเชิงระบบ และส่งเสริม
การทำงานบนพื้นฐานความรู้ ซึ่งแจ้งให้สำนักงานเกษตรจังหวัดชี้แจงชื่อผลงานวิจัย R2R เพื่อนำเสนอในกิจกรรม 
“R2R เสริมพลังสร้างสรรค์ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในงานส่งเสริมการเกษตรครั้งที่ ผ่าน Application Zoom ณ 
ที่ตั้งสำนักงาน ในช่วงเดือน สิงหาคม นั้น 
           สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ได้แจ้งชื่อผลงานวิจัย R2R ปี 2565 “ทำอย่างไร
ให้เกษตรกรมีกระบวนการผลิตถั่วเขียวที่เหมาะสมกับพื้นที่และให้ผลผลิตสูง” เพื่อนำเสนอในกิจกรรมดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

/4.2.6. รายงานผล… 
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   4.2.6. รายงานผลการใช้จ่ายฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (โครงการ
ตามตวัชี้วดั) 
           จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมแล้วได้มีการเบิกงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.
2565 อยู่ในเกณฑ์ ดี 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

   4.2.7 รายงานการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. จังหวดัพิจติร ปี 2565 

          วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี : (18 ตุลาคม 2565 – 17 ตุลาคม 2569 ) ดังนี ้

ที่ ชื่อ – สกุล อำเภอ ตำแหน่ง 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

นายสำเนียง   เล็กชม 

นายสุทิน   นวมพันธ ์

นายอำนาจ  เถียรอ่ำ 

นายพิษณุ   อรรคนิวาส 

นางโชติกา   พึงไชยวรา 

นางสายฝน   เพ็ชรรัตน ์

นายพาท ี  สี่ส ี

นางนรารตัน์   อั่วหงวน 

นายสายันต์   บุญยิ่ง 

นายสุทธี   น้อมระว ี

นายอุดม   ระดาสทิธิ ์

นายพงษ์เดช   ศรีนาราง 

อำเภอสามง่าม 

อำเภอวชิรบารม ี

อำเภอบางมูลนาก 

อำเภอตะพานหิน 

อำเภอโพทะเล 

อำเภอเมืองพิจิตร 

อำเภอทับคล้อ 

อำเภอดงเจริญ 

อำเภอสากเหล็ก 

อำเภอวังทรายพูน 

อำเภอโพธิ์ประทับช้าง 

อำเภอบึงนาราง 

ประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ 

ประชาสัมพันธ ์

เหรัญญิก 

เลขานุการ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 4.3 กลุ่มอารักขาพืช 
  4.3.1. ผลการคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
          ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) และศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2565 ได้ดำเนินการคัดเลือกศูนย์ฯ โดยการพิจารณาจากเล่มเอกสาร
ของศูนย์ฯ ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับจังหวัด ศูนย์ฯที่ผ่านการคัดเลือกในระดับเขต ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 
ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน และคณะกรรมการได้มาประเมิน ณ ที่ทำการ ศดปช. เรียบร้อยแล้ว เมื่อ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

 

                                                                                                                                  /4.3.2. แนวทาง… 
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  4.3.2. แนวทางบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง 
         ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ประชุมชี้แจงแนวทางบริหารจัดการโรคใบด่างมัน
สำปะหลัง ผ่านระบบ Zoom meeting เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 โดยมีเกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องทุกอำเภอเข้าร่วมการประชุม กรมส่งเสริมการเกษตร ได้กำหนดวิธีการสำรวจและประเมินพื้นที่ ระบาด
โรคใบด่างมันสำปะหลัง และวิธีการทำลายโรคใบด่างมันสำปะหลัง  
                            ทั้งนี้ ขอความร่วมมือทุกอำเภอประชาสัมพันธ์และสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ 
หากพบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ขอให้แจ้งมายังกลุ่มอารักพืชทราบโดยด่วน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

  4.3.3. แจ้งเตือนระวัง “ดว้งงวงเจาะเมล็ด” มะม่วงอบไอน้ำจากประเทศไทยไปสาธารณรฐัเกาหล ี
           สาธารณรัฐเกาหลี โดยหน่วยงานกักกันพืชและสัตว์ (Animal and Plant Quarantime 
Agency, APQA) ได้แจ้งเรื่องเตือนการตรวจพบด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง ในมะม่วงอบไอน้ำส่งออกจากประเทศไทย ฤดูกาล
ส่งออกปี 2565 (จำนวน 6 รายการ ตั้งแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2565) 
          ตามเงื่อนไขการนำเข้าผลมะม่วงสดจากประเทศไทยไปสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อตรวจพบ
ศัตรูพืชกักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ สินค้ามะม่วงล็อตนั้นจะต้องถูกทำลาย หรือถูกส่งกลับ และสวนมะม่วงต้นเหตุจะถูก
ระงับการส่งออกในปีนั้น ๆ ทั้งนี้สาธารณรัฐเกาหลีได้แจ้งให้กรมวิชาการเกษตรตรวจสอบสาเหตุ และดำเนินการป้องกัน
ไม่ให้ศัตรูพืชกักกันติดไปกับมะม่วงนำเข้า โดยตรวจสอบแหล่งผลิตมะม่วง แหล่งคัดผลมะม่วง การตรวจรับรอง มะม่วงอบ
ไอน้ำก่อนส่งออก และรายงานผลให้สาธารณารัฐเกาหลีทราบ 
            ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน และให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัดด้วงงวงเจาะ
เมล็ดมะม่วงในแปลงปลูก ให้กับเกษตรกร 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 4.4 กลุ่มผลิต 
  4.4.1. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
          1) ผลการประเมินการจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
          เป้าหมายการจัดชั้นคุณภาพ ได้แก่ แปลงใหญ่ ปี 2562,2563 และ2564 รวม
ทั้งสิ้น 52 แปลง โดยมีหน่วยงานเจ้าของสินค้าในพื้นที่ประสานงานกับผู้จัดการแปลง และคณะกรรมการกลุ่ม
แปลงใหญ่ ดำเนินการประเมินการจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ตามแบบประเมินการจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ และ
ระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานตามประเด็นการพัฒนา แปลงใหญ่เป้าหมาย 
ประกอบด้วย 
         - แปลงใหญ่กรมส่งเสริมการเกษตร : แปลงใหญ่พืชอื่น ๆ จำนวน 20 แปลง 
(หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร) 
         - แปลงใหญ่กรมการข้าว : แปลงใหญ่ข้าว จำนวน 30 แปลง (หน่วยงานรับผิดชอบ 
: ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร) 
         - แปลงใหญ่กรมประมง : แปลงใหญ่ปลา จำนวน 2 แปลง (หน่วยงานรับผิดชอบ : 
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร) 
         สรุปผลการจัดชั้นคุณภาพของแปลงใหญ่ ประจำปี 2565  ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 
 
 
                                                                                                                                           /แปลงใหญ…่ 
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(แปลงใหญ่กรมส่งเสริมการเกษตร) จังหวัดพิจิตร 
ชั้นคุณภาพ แปลงใหญ่ปี 2562 แปลงใหญ่ปี 2563 แปลงใหญ่ปี 2564 รวม (แปลง) 
A 1 4 5 10 
B - 1 7 8 
C - 1 1 2 
รวม 1 6 13 20 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 4.5 กลุ่มพัฒนาเกษตรกร 
  4.5.1. การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจังหวัดพิจิตร 
          สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การ
บริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าด้าน
เกษตร สู่ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร(ตลาดเกษตรกรถาวร) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
สินค้าด้านการเกษตร เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตการเกษตร ผลิตภัณฑ์ สินค้าแปรรูป สินค้าหัตถกรรม ที่มี
คุณภาพของเกษตรกรพัฒนาทักษะทางด้านการตลาด เปิดโอกาสให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ ด้านการตลาด 
พัฒนาสินค้าเกษตรกรไปสู่ความเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งเปิดให้จำหน่ายสินค้าในวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ 
ระหว่างเวลา 10.00 – 17.00 น.  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

  4.5.2. การเปิดใช้งานระบบฐานข้อมูลองค์กรเกษตรกร (3ก) 
          ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตรที่ กษ 1009/ว20 ลงวันที่ 10 มกราคม 
2565 และหนังสือจังหวัดพิจิตรที่ พจ0009/ว210 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 และหนังสือจังหวัดพิจิตร ที่ 
พจ0009/ว1730 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพื่อจัดเก็บข้อมูล Smart Farmer/Young Smart Farmer และ 3ก เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ และวาง
แผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรเกษตรกร และสั่งการให้จังหวัด/อำเภอ ดำเนินการบันทึกจัดเก็บ/ปรังปรุงข้อมูล 
ระบบฐานข้อมูลองค์กรเกษตรกร (3ก) ปีละ 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ ของทุกๆ ปี ทั้งนี้
กรมส่งเสริมการเกษตรได้เปิดให้บันทึกข้อมูล 3ก ที่ยังบันทึกข้อมูลไม่แล้วเสร็จ (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 13 
เมษายน – 15 สิงหาคม 2565 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตรที่ กษ 1009/ว772 ลงวันที่ 21 
มิถุนายน 2565 เรื่อง ตัวชี้วัดการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร (3ก) สู่การปฏิบัติในระดับ
พื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 กำหนดเป้าหมายการจัดเก็บ และบันทึกข้อมูลของจังหวัดพิจิตร 
ดังนี้ 
           - กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร จำนวน 43 กลุ่ม 
         - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน 74 กลุ่ม 
         - กลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน 20 กลุ่ม 
          1) ขอให้เร่งดำเนินการบันทึกข้อมูล 3ก ที่อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลให้แล้วเสร็จ 
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบ https://ffgdev.doae.go.th/ โดยมี 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสามง่าม 
และอำเภอดงเจริญ จำนวนทั้งหมด 3 กลุ่มที่อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูล 
 
                                                                                                                                               / ทั้งนี้ … 

https://ffgdev.doae.go.th/%20โดย
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                                   ทั้งนี้ หากอำเภอมีความต้องการยกเลิกการจัดตั้งกลุ่ม ขอให้ส่งหนังสือถึงจังหวัด 
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เพื่อแจ้งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบต่อไป 
          2) สรุปการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลของจังหวัด ตามเป้าหมายตัวชี้วัดฯ(3ก)รอบที่2 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

  4.5.3. การติดตามโครงการโรงเรือนอัจฉริยะจาก สตช 
          ข้อสังเกต 
          1) กลุ่มเกษตรกรอบรมวางแผนการผลิต 
              - เกษตรจังหวัด ต้องการให้อบรมอีกแต่ไม่มีงบประมาณในการจัดอบรม 
     - จุดคุ้มทุน/การคุ้มค่าการลงทุน 
     - การบันทึก ตรวจเย่ียม โดยจัดให้มีสมุดตรวจเย่ียมของโรงเรือน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  5.1. การวิเคราะห์กำหนดพื้นที่เป้าหมายโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผน
ที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ปีงบประมาณ 2566  
  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้สำนักงานเกษตร
จังหวัดดำเนินการวิเคราะห์กำหนดพื้นที่เป้าหมายโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ปีงบประมาณ 2566 โดยให้วิเคราะห์พื้นที่เป้าหมายการปรับเปลี่ยนการ
ปลูกพืชของจังหวัด อย่างน้อย 1 พื้นที่เป้าหมาย และจัดส่งข้อมูลให้เขตภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 
  จากการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ปลูกข้าว (Zoning) พบว่า จังหวัดพิจิตรมีพื้นที่ความ
เหมาะสมเล็กน้อย (S3) จำนวน 14,905.79 ไร่ ซึ่งปรากฏในพื้นที่ 9 อำเภอ 32 ตำบล ดังนี้ 
  1) อำเภอดงเจริญ ประกอบด้วย 2 ตำบล ได้แก่ ต.วังงิ้ว ต.วังงิ้วใต้ 
  2) อำเภอตะพานหิน ประกอบด้วย 2 ตำบล ได้แก่ ต.ทับหมัน ต.วังสำโรง 
  3) อำเภอทับคล้อ ประกอบด้วย 4 ตำบล ได้แก่ ต.เขาเจ็ดลูก ต.เขาทราย ต.ทับคล้อ  
ต.ท้ายทุ่ง 
  4. อำเภอบึงนาราง ประกอบด้วย 2 ตำบล ได้แก่ ต.บึงนาราง ต.แหลมรัง 
  5. อำเภอโพทะเล ประกอบด้วย 8 ตำบล ได้แก่ ต.ทะนง ต.ท่านั่ง ต.ท่าบัว ต.ท่าเสา  
ต.ทุ่งน้อย ต.บางคลาน ต.บ้านน้อย ต.วัดขวาง 
  6) อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ประกอบด้วย 3 ตำบล ได้แก่ ต.ดงเสือเหลือง ต.ทุ่งใหญ่ 
ต.เนินสว่าง 
  7. อำเภอเมืองพิจิตร ประกอบด้วย 4 ตำบล ได้แก่ ต.ท่าหลวง ต.ในเมือง ต.ปากทาง  
ต.ป่ามะคาบ 
  8) อำเภอวังทรายพูน ประกอบด้วย 3 ตำบล ได้แก่ ต.วังทรายพูน ต.หนองปลาไหล  
ต.หนองพระ 
  9. อำเภอสากเหล็ก ประกอบด้วย 4 ตำบล ได้แก่ ต.คลองทราย ต.วังทับไทร ต.สากเหล็ก 
ต.หนองหญ้าไทร 
  ขอให้ที่ประชุม พิจารณากำหนดอำเภอเป้าหมาย เพื่อปรับเปลี่ยนการปลูกพืชของจังหวัด 
อย่างน้อย 1 พื้นที่เป้าหมาย 
                                                                                                                                    /อำเภอดงเจริญ … 
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  อำเภอดงเจริญขอสมัครเป็นพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานเพื่อปรับเปลี่ยนการปลูกพืชของ
จังหวัดพิจิตร โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก  (Agri-
Map) ปีงบประมาณ 2566 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ  
 ไม่มี 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

  เลิกประชุมเวลา  16.30  น. 

 
 
                                          (ลงชื่อ).......นางสาวชตุิมา   สุธรรมเม็ง........ผูจ้ดรายงานการประชุม 
                                                                (นางสาวชุติมา   สธุรรมเม็ง)   
                     เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
                                (ลงชื่อ)........นางฉวีวรรณ  นันทารมย์..........ผูต้รวจรายงานการประชุม
                                     (นางฉวีวรรณ  นันทารมย์)   

                          เกษตรอำเภอสามงา่ม 


