
รายงานการประชุมประจ าเดือนมกราคม 
ครั้งที่ 1/2562 

วันที่ 7 มกราคม 2562 
ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอวังทรายพูน 

ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นางอารีรัตน์ ช่วงโพธิ ์ เกษตรอ าเภอ        นางอารีรัตน์ 

2 นางอัญชรี เดชมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ นางอัญชรี 

3 นางวนิดา พาเหมาะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ นางวนิดา 

4 นางสาวมาลี ป้อมปัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวมาลี 

5 นายวีระยุทธ  สิงห์โต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  นายวีระยุทธ  

6 นางสาวกุลจิราณัฏฐ์ คงเนียม เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน นางสาวกุลจิราณัฏฐ์ 

7 นางสาวสุภาพร ตุงคะศิริ เจ้าพนักงานธุรการ นางสาวสุภาพร 

8 นายไพทูรย์ พิมพ์ทอง คนงาน นายไพทูรย์ 

 
เปิดประชุม เวลา 09.00 น. 
 

วาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.1 การเสริมสร้างมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน และส่งเสริมการสวมใส่หมวกนิรภัย 
100% 
 1.2  แนะน าข้าราชการ 
   1) นายภานุวัฒน์ ทิพย์ตา เกษตรอ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ย้ายมาด ารงต าแหน่งเกษตร
อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 
   2)  น.ส.ธัญพร แพมงคล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ ย้ายมาด ารงต าแหน่งปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร  
  3)  นายปริญญา วิจิตรเนตร ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอตะพานหิน ย้ายมาด ารง
ต าแหน่งผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาพิจิตร 
  4)  นายสุพล ศรีทับทิม พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ย้ายมาด ารงต าแหน่งพาณิชย์จังหวัดพิจิตร  
  1.3  การอยู่เวรยามรักษาท่ีราชการ ก าชับให้ทุกส านักงานเกษตรอ าเภออยู่เวรยามในที่ราชการและ
ตรวจสอบความเรียบร้อย ลงชื่อในการอยู่เวรยามให้เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 



  1.4  จังหวัดพิจิตร ก าหนดจัดงานโครงการบ าบัดทุกข์ สร้างเมืองพิจิตรยิ้ม ในวันที่ 17 มกราคม 2562 
ณ วัดท่าเยี่ยม หมู่ที่ 2 ต าบลท่าเยี่ยม อ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร โดยขอให้ประสานเนื้อหากับส านักงาน
เกษตรอ าเภอสากเหล็ก ที่จะจัดนิทรรศการโดยให้มีความสอดคล้องกับพ้ืนที่ที่ให้บริการ 
 
 
  1.5  ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร และส านักงานเกษตรอ าเภอเมือง
พิจิตร ทุกท่านร่วมพิธีวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ประจ าปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 และวัน
ยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศสวรมหาราช ประจ าปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ณ หอประชุมจังหวัด
พิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร 
 1.6  แจ้งการย้ายข้ามหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ท่านใดมีความประสงค์ย้ายข้ามจังหวัด ขอให้ส่งเรื่องให้ฝ่าย
บริหารทั่วไป ภายในวันที่ 4 มกราคม 2562 
 1.7  ก าหนดจัดงานวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 8 มกราคม 2562 ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 
 1.8  ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกท่าน ร่วมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ าแห่ง
รัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต
และสนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 1.9  ขอให้แต่ละอ าเภอด าเนินการติดตามสถานการณ์ยางพาราและปาล์มน้ ามัน และรายงานผลให้
ผู้บังคับบัญชาทราบด้วย  โดยให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้กรมส่งเสริมการเกษตร รับทราบตามแบบรายงาน
และระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.10 การจัดท ารายงาน e-project.doae.go.th และการรายงานผลฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการเกษตร ปี 2562 ตามระบบ โดยให้ด าเนินการจัดพิมพ์แบบ กสก. ตามโครงการและบันทึก
ข้อมูลเข้าระบบทันที ที่ระบบเปิดให้มีการบันทึกข้อมูล 
  1.11 แจ้งขอความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันสาธิตและแปลงเรียนรู้โครงการสานพลัง 
 1.12  การจัดท ารายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ ในกรณีที่เป็นค่าตอบแทนวิทยากรให้ก าหนด ชื่อ
หัวข้อที่จะบรรยาย พร้อมชื่อวิทยากรที่จะบรรยายใน ก าหนดการจัดประชุมดังกล่าว ทั้งนั้นให้จัดท าหนังสือเชิญ
วิทยากร เพ่ือความจัดเจน 
มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 
 

วาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมที่ประชุม ครั้งที่ 12/2561 
   - เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12 /2561 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1 ความก้าวหน้าโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา (กสผ.) 
   ส านักงานจังหวัดพิจิตร ขอความอนุเคราะห์จากส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการ ดังนี้ 
   1) จัดท าแผนการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้ได้ความรู้
เกี่ยวกับขั้นตอนการปลูก การดูแลรักษา ตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และ



ขอให้จัดเจ้าหน้าที่และประสานตัวแทนจากภาคเอกชน และส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อเข้าร่วมเป็น
วิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง  
   2) ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มาข้ึนทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)  
   3) จัดหาแปลงเรียนรู้เพ่ือใช้ประกอบการด าเนินงานในการถ่ายทอดกระบวนการปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์  
   4)  ประชาสัมพันธ์ เรื่องการก าหนดมาตรฐานการหักลดน้ าหนักเมล็ดพันธ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มี
ความชื้น 
มติที่ประชุม  แจ้งให้เร่งรัดการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพด ตามเป้าหมายการรับสมัครของโครงการ  
        แจ้งให้แต่ละอ าเภอด าเนินการจัดหาแปลงเรียนรู้/แปลงสาธิตการปลูกข้าวโพดและก าหนดแผน 
                 การถ่ายทอดความรู้ จัดส่งให้จังหวัดทราบ 
 
วาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ 
  4.1  ฝ่ายบริหาร 
   เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 
    กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1003/1441 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
แจ้งเรื่องเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ขณะนี้
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เรื่องมาตรการด้านการงบประมาณ โดยก าหนดเป้าหมาย 
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอปรับเป้าหมายในการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  4.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
  4.2.1  การเตรียมการป้องกันและแก้ไชปัญหาภัยหนาว ปี 2561 – 2562 
   เนื่องจากฤดูหนาวจะมีสภาพอากาศแห้ง จึงก าหนดมาตรการในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและ
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรณรงค์ขอความร่วมมือเกษตรกรให้ใช้วิธีการไถกลบ แทนการเผาตอซังและ
วัสดุและวัสดุทางการเกษตร เพ่ือลดมลพิษในอากาศและปัญหาหมอกควัน 
มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 
 4.2.2  เร่งรัดด าเนินการจัดเก็บข้อมูลสินค้า/บริการเด่นของวิสาหกิจชุมชน (E-Catalog) 
   แจ้งให้อ าเภอด าเนินการบันทึกข้อมูล ลงในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน อ าเภอละ 3 
รายการ ขอให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรวบรวมและจัดส่งแบบรายงานผลการ
ประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการเด่นของวิสาหกิจชุมชน (E-Catalog) ภายในวันที่ 8 มกราคม 2562 (ตัวชี้วัดของ
เกษตรจังหวัดรอบ 1/2562) ตามหนังสือที่ พจ 0009/ว 4407 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
 4.2.3  การคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 



  เร่งรัดการบันทึกข้อมูลอาสาสมัครเกษตร ในระบบ asa-center.doae.go.th ให้ด าเนินการ
จัดท าและปฏิบัติตามแผนที่กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด เพ่ือจัดเตรียมข้อมูลรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์คัดเลือก
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เพ่ือรอขั้นตอนต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 
 4.2.4  ส ารวจข้อมูลกลุ่มยุวเกษตรกรในพ้ืนที่ให้เป็นปัจจุบัน 
  (1) ให้จัดท าแบบจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน บันทึกข้อมูลทุกอ าเภอ ภายในเดือนมกราคม 
2562 
   (2) ส ารวจข้อมูลกลุ่มยุวเกษตรกรที่ได้รับงบประมาณ  ปี 2562  
    แจ้งให้อ าเภอที่ได้รับงบประมาณ 2562 จัดท ารายงานตมแบบจัดเก็บข้อมูลที่จังหวัด
จัดส่งให้ โดยให้อ าเภอวังทรายพูน ด าเนินการตามแบบให้แล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2562 
มติที่ประชุม  ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ 
 

 4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
  (1)  โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562 
  ขอให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดู
นาปรัง ให้มาแจ้งยืนยันการเพาะปลูก และในส่วนของงบประมาณการตรวจสอบแปลงเกษตรกร ส านักงาน
เกษตรจังหวัดพิจิตรก าลังด าเนินการโอนงบประมาณให้อ าเภอ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
  (2)  โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มให้กับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามัน 
  ส านักงานเกษตรอ าเภอขอให้เจ้าหน้าที่แจ้งเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันที่มีที่อยู่ตามทะเบียน
บ้านในเขตอ าเภอวังทรายพูนให้ทราบรายละเอียดของโครงการดังกล่าวทุกราย (รวมถึงเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ปลูกใน
ต่างจังหวัด) ให้มาปรับปรุง ทบก. ภายในเดือน ธันวาคม 2561  
มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 
  (3)  ขอผลการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562 
  ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ทางส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร 
ประสานหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสาน 
เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปี 2562 โดยการประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรรายใหม่
และประเมินศักยภาพจัดกลุ่มเกษตรกรรายเดิม ปี 60 – 61 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ  
 

 4.4  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
  (1)  การด าเนินงานโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 
    (1.1)  ผลการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 ตัดยอดวันที่ 24 
ธันวาคม 2561 อ าเภอวังทรายพูน มีผลการด าเนินการต่ ากว่า 50%  โดยมีเป้าหมาย ปรับปรุงงวดที่ 1 750 
ครัวเรือน ปรับปรุงได้เพียง 64 ครัวเรือน 



   (1.2)  ผลการวาดแปลงเพาะปลูก ปี 2562 ตัดยอดวันที่ 24 ธันวาคม 2561 อ าเภอวัง
ทรายพูนมีผลการวาดแปลงผ่านเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 
  (2)  ความก้าวหน้าโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
    (2.1)  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ส านักงานเกษตรอ าเภอวังทรายพูน เบิกจ่ายงบประมาณ งวดที่ 1 ทั้งหมดแล้ว 
   (2.2)  การบันทึกรายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ ศพก. ประจ าเดือน ตั้งแต่เดือน 
ตุลาคม – ธันวาคม 2561 ในระบบรายงาน learning point ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน พบว่าบันทึกข้อมูล
ครบถ้วนแล้วทุกอาทิตย์ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ โดยให้เร่งรัดด าเนินงานในการปรับปรุง ศพก.และศพก. เครือข่าย  
               ให้เป็นปัจจุบัน 
  (3)  ระบบส่งเสริมการเกษตร ประจ าปี 2562 
  แผนการติดตามนิเทศงานส านักงานเกษตรอ าเภอวังทรายพูน 
 วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.  ทีมท่ี 3 คือ นายเกษตร อนุพันธ์,  
น.ส.จอมขวัญ ยกศิริ, นางเขมจิรา หมอกมืด และนางสาวอารีนาถ กุณที 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.5 กลุ่มอารักขาพืช 
  (1)  สถานการณ์และการบริหารจัดการศัตรูพืช 
    -  เพลี้ยกระโดสีน้ าตาล 
   พ้ืนที่การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล จ านวน 1,996 ไร่ 85 ราย 
   จากการส ารวจติดตามสถานการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลในพื้นที่ พบ
การท าลายของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลในพื้นที่ ส่วนใหญ่มีอาการไหม้ (Hopper burn) เป็นหย่อมๆ กระจายใน
แปลงกลุ่มอารักขาพืชได้แนะน าการป้องกันก าจัดโดยใช้สารเคมีตามค าแนะน าและควรสลับกลุ่มสารเคมีทุก 30 
วัน  
    -  หนอนกระทู้ Fall Armyworm (FAW) 
   พ้ืนที่ระบาดของหนองกระทู้ Fall Armyworm จากการส ารวจติดตามสถานการณ์ใน
พ้ืนที่พบการระบาดของหนอง Fall Armyworm พบการท าลายทุกช่วงอายุของข้าวโพด ส่วนใหญ่พบการท าลาย
ช่วงอายุข้าวโพด 1-30 วัน กลุ่มอารักขาพืชได้สร้างความรับรู้สถานการณ์การระบาดของหนองกระทู้ FAW ให้กับ
เจ้าหน้าที่และเกษตรกรเพ่ือด าเนินการป้องกัน ก าจัดได้อย่างถูกวิธีและทันท่วงที  
   -  ข่าวประชาสัมพันธ์เตือนการระบาดศัตรูพืช จ านวน 4 ข่าว ได้แก่ เพลี้ยกระโดดสี
น้ าตาล แมลงบั่ว แมลงหล่า หนองกระทู้ Fall Armyworm 
มตทิี่ประชุม รับทราบ 
    

วาระท่ี 5  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   -  พิจารณาก าหนดวันและสถานที่จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 



   โดยก าหนดจัดงานในวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ฟาร์มชุมชนต าบลหนองปลาไหล 
ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร  
 

วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
   (1) ข่าวประชาสัมพันธ์ส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 
   - เรื่องประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรปรับปรุงข้อมูลและ/หรือขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
   -  เตือนการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล 
มติที่ประชุม รับทราบและให้น าไปประชาสัมพันธ์ในเวทีผุ้น าต่อไป 
 

ปิดประชุม เวลา 12.00 น.  
 
    ลงชื่อ  กุลจิราณัฏฐ์ คงเนียม  ผู้จดรายงานการประชุม 
        (นางสาวกุลจิราณัฏฐ์ คงเนียม) 
                 เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 
    ลงชื่อ  อารีรัตน์  ช่วงโพธิ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นางอารีรัตน์  ช่วงโพธิ์) 
                      เกษตรอ าเภอวังทรายพูน 
 
 
 
 


