
รายงานการประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอสากเหล็ก 
คร้ังที่  7/2562 

วันที่  1  กรกฎาคม 2562  
ณ  ส านักงานเกษตรอ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 

-------------------------------------  
 
         ผู้เข้าประชุม 
 

1. นางเหรียญทอง  ชัยสุวิรัตน์ 
2. นางสาวณฐกานต์  มั่นแดง 
3. นางสาวสุภาพรรณ  เพ็งเพชร 
4  นางสาวเบญจรัตน์  อ่่าปั้น  
5. นายชินวัฒน์  คุ้มม่วง    
6. นางอุษา  ฟูพงษ ์
7. นางสาวทิพวรรณ  วังกานนท์     

เกษตรอ่าเภอสากเหล็ก  
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช่านาญการ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
เจ้าพนักงานธุรการช่านาญงาน 
เจ้าพนักงานธุรการ 

ประธาน 
 
 
 
 
 
เลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  ไม่มี 
 

เร่ิมประชุม เวลา 09.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 ข้าราชการโยกย้ายต าแหน่ง 

  - นางเรณู เหมือนอินทร์ ต่าแหน่งท้องถิ่นอ่าเภอสากเหล็ก ย้ายไปด่ารงต่าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นช่านาญงาน จังหวัดก่าแพงเพชร 
  - นางสาวพรทิพย์ สุตินะ ต่าแหน่งผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาสากเหล็ก 
  - นางสาวสุวรรณา ศรีสุเทพ ต่าแหน่งรองผู้จัดการธุรกิจการขาย      
 1.2 อ่าเภอขอบคุณในความร่วมมืองานส่าคัญในรอบเดือนท่ีผ่านมา 
  -  กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  
ประจ่าปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 3 มิ.ย.62 
  -  โครงการจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
ประจ่าปี 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ่านวน 100 คน 
  -  การออกรับบริจาคโลหิต เมื่อวันท่ี 27 มิ.ย.62 ณ หอประชุมอ่าเภอสากเหล็ก โลหิตท่ีได้จาก
การรับบริจาค จ่านวน 114 ยูนิต (คน) นับเป็นประมาณ 39,900 ซีซี อวัยวะ 4 คน 
 1.3 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ่าปี
พุทธศักราช 2562 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองการรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 6/2562 เม่ือวันที ่4 มิ.ย. 2562 
 

มติที่ประชุม        รับรองรายงานการประชุมส่านกังานเกษตรอ่าเภอ ครั้งท่ี 6/2562 
 

 
 
 
 



-2- 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1 การใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2562 
  สรุปข้อมูลความเสียหายด้านพืช รวม 3 ต่าบล เกษตรกร 79 ราย พื้นท่ีเสียหาย 200.75 ไร่ 
วงเงินการช่วยเหลือ 339,267.50 บาท ดังนี ้
  1. ต.วังทับไทร หมู่ท่ี 1,2,3,4,6,7 เกษตรกร 54 ราย พื้นท่ีเสียหาย 154.75 ไร่ 
วงเงินการช่วยเหลือ 261,527.50 บาท 
  2. ต.คลองทราย หมู่ท่ี 3 เกษตรกร 7 ราย พื้นท่ีเสียหาย 17 ไร่ 
วงเงินการช่วยเหลือ 28,730 บาท 
  3. ต.สากเหล็ก หมู่ท่ี 4,5,8,9,13,15 เกษตรกร 19 ราย พื้นท่ีเสียหาย 29 ไร่ 
วงเงินการช่วยเหลือ 49,010 บาท 
  -  ก่าหนดการประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. วันอังคารที่ 9 ก.ค.62  
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 3.2 การเฝ้าระวังพื้นท่ีเส่ียงขาดแคลนน้่าในช่วงต้นฝน 
  ให้เจ้าหน้าท่ีเกษตรแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกหมู่บ้าน เฝ้าระวังพื้นท่ีเส่ียงขาดแคลนน้่าโดย
พิจารณาจากข้อมูลฝนคาดการณ์และปริมาณน้่าในแหล่งขนาดเล็กท่ีมีน้อยกว่าร้อยละ 30 และให้ผู้น่าชุมชน 
ในพื้นท่ีติดตามตรวจสอบการเพาะปลูกพืชในช่วงต้นฤดูฝน โดยเฉพาะพื้นท่ีเส่ียงนอกเขตชลประทาน ส่านักงาน
เกษตรอ่าเภอสากเหล็ก ได้รายงานพ้นท่ีเส่ียงทุกหมู่บ้านให้จังหวัดทราบ เนื่องจากปริมาณน้่าฝนน้อยมากไม่
เพียงพอต่อการเพาะปลูก และได้ขอสนับสนุนฝนหลวงไปยังศูนย์ปฏิบัติการผลหลวงภาคเหนืออีกด้วย 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 3.3 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังฤดูท่านา ปี 2561/62 (รายละ 15 ไร่ๆละ 600 บาท) 
  ได้เสนอผ่านคณะกรรมฯ ระดับอ่าเภอ พิจารณาผลการตรวจสอบสิทธิ์/บันทึกข้อมูลการรับรอง
สิทธิ์ในระบบ เมื่อวันท่ี 10 มิ.ย.62 เรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 3.4 มาตรการการจ่ากัดสารเคมี 3 ชนิด ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ประชาสัมพันธ์และ
สร้างการรับรู้ พร้อมรับสมัครตามใบสมัครในวันท่ีขึ้นทะเบียนเกษตรกรของทุกต่าบล รวบรวมส่งส่านักงานเกษตร
อ่าเภอสากเหล็กและสรุปข้อมูลการรับสมัครทุกสัปดาห์  
มติที่ประชุม  รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพือ่ทราบ 
 4.1 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ของส่านักงานเกษตรอ่าเภอสากเหล็ก 
ตัดยอด ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 

 -  งบด่าเนินงาน คง. 62 ได้รับจัดสรร 377,035 บาท ผลการเบิกจ่าย 376,430 บาท  
คงเหลือ 605 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.3 % 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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4.2 ตัวชีวัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
รอบ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2562) งานวิสาหกิจชุมชน จ่านวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  -  ระดับความส่าเร็จของการพัฒนากระบวนการผลิตและเพิ่มประวิทธิภาพการผลิตของวิสาหกิจ
ชุมชน โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป ประจ่าปี 2562 
  -  ระดับความส่าเร็จของการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร/วิถีเกษตร 
  -  ระดับความส่าเร็จการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนตามแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

 4.3 การใช้ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) สินค้าแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ออกแบบตราสัญลักษณ์สินค้าแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์สินค้าแปลงใหญ่ และศพก. และสามารถน่าตรา
สัญลักษณ์ดังกล่าวไปใช้ในกรณี ดังนี้ 
  1. ติดบนตัวสินค้า เพื่อรับรองว่าเป็นสินค้าท่ีผลิตจากแปลงใหญ่ และศพก. 
  2. ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าแปลงใหญ่ และศพก. 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 4.4 พื้นท่ีเป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบท่ี 1  
อ่าเภอสากเหล็ก 56,177 ไร่ ได้แก่ 
  - ข้าวหอมมะลิ  36,876   ไร่ 
  - ข้าวหอมไทย         71   ไร ่
  - ข้าวเจ้า  19,180   ไร่ 
  - ข้าวตลาดเฉพาะ        50   ไร ่
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 4.5 โครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมส่งเสริมการเกษตร  อ่าเภอสากเหล็ก ได้ด่าเนินการจัดอบรมฯ 
เมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม 2562 และวันท่ี18 มิถุนายน 2562 เรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 4.6 รายงานข้อมูลการเกษตร BIG DATA 
  อ่าเภอสากเหล็ก มีพื้นท่ีท้ังหมด 110,219 ร่ พื้นท่ีการเกษตร 73,733 ไร่ 3,464 ครัวเรือน 
แบ่งเป็น พื้นท่ีในเขตชลประทาน 1,331 ไร่ และพื้นท่ีนอกเขตชลประทาน 72,402 ไร่ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 4.7  สถานการณ์และการบริหารจัดการศัตรูพืช 
  1. สถานการณ์การระบาดศัตรูพืช (ข้าว มันส่าปะหลัง อ้อย ข้าวโพดเล้ียงสัตว์) ไม่พบการระบาด 
  2. เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในฤดูปลูก 
ข้าวโพดต้นฤดูฝน 
  3. เตือนการระบาดหนอนกระทู้กล้า 
  4. ข่าวประชาสัมพันธ์เตือนการระบาดศัตรูพืช จ่านวน 2 ข่าว ได้แก่ หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 
และหนอนฝีเส้ือชอนใบมะเขือเทศ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.8 การส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ปี 2562 
  อ่าเภอสากเหล็ก เป้าหมาย 506 ตัน ผลการจัดเก็บของอ่าเภอสากเหล็ก 592.40 ตัน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพือ่พิจารณา 
 5.1 ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติราชการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 2 
ภายใต้ Phichit Agro Model : 2562  
มติที่ประชุม  จังหวัดมอบให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ด่าเนินการยกร่างกรอบและหารือร่วมกัน ในวันท่ี 
       5 กรกฎาคม 2562 จึงขอให้เจ้าหน้าท่ีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรทุกคนเข้าร่วมและเตรียมข้อมูล
เกี่ยวกับ 10 เรื่องตามกรอบเพื่อน่าไปพิจารณาในวันดังกล่าว 
 5.2 จัดท่าแผนขึ้นทะเบียนเกษตรกร 

ต าบล วัน เดือน ป ี หมู่ที่ สถานที่ด าเนินการ เวลา 
1. ต่าบลคลองทราย 2 ก.ค.62 4 ศาลา SML ม4 09.00 - 16.00 น. 
 9 ก.ค.62 5,6 ศาลา SML ม.5 09.00 - 16.00 น. 
2. ต่าบลท่าเย่ียม 4 ก.ค.62 5 ที่ท่าการผู้ใหญ่บ้าน 09.00 - 16.00 น. 
 6 ก.ค.62 3,4 วัดท่าเย่ียม 09.00 - 16.00 น. 
 8 ก.ค.62 1,2 วัดท่าเย่ียม 09.00 - 16.00 น. 
 12 ก.ค.62 6 ที่ท่าการผู้ใหญ่บ้าน 09.00 - 16.00 น. 
3. ต่าบลหนองหญ้าไทร 9 ก.ค.62 1 ที่ท่าการกองทุนหมู่บ้าน 09.00 - 16.00 น. 
 22 ก.ค.62 2,5 วัดคลองทรายใต้ 09.00 - 16.00 น. 
 18 ก.ค.62 4,6 วัดคลองทรายเหนือ 09.00 - 16.00 น. 
 19 ก.ค.62 3 ศาลา SML ม.3 09.00 - 16.00 น. 
4. ต่าบลวังทับไทร 12 ก.ค.62 4 ศูนย์ฝึกอาชีพ 09.00 - 16.00 น. 
 8 ก.ค.62 2 ศูนย์ฝึกอาชีพ 09.00 - 16.00 น. 
 9 ก.ค.62 3,5 วัดหนองสองห้อง 09.00 - 16.00 น. 
 15 ก.ค.62 6 ศูนย์ฝึกอาชีพ 09.00 - 16.00 น. 
 17 ก.ค.62 7 อาคารศาลากลางบ้าน 09.00 - 16.00 น. 
5. ต่าบลสากเหล็ก 29 มิ.ย.62 12 ที่ท่าการผู้ใหญ่บ้าน 09.00 - 16.00 น. 
 1 ก.ค.62 2 ศาลาวัดเกาะแก้ว 09.00 - 16.00 น. 
 2 ก.ค.62 3 ที่ท่าการผู้ใหญ่บ้าน 09.00 - 16.00 น. 
 4 ก.ค.62 6 ศาลาวัดเกาะแก้ว 09.00 - 16.00 น. 
 6 ก.ค.62 10 ที่ท่าการผู้ใหญ่บ้าน 09.00 - 16.00 น. 
 8 ก.ค.62 7 วัดท่าพิกุล 09.00 - 16.00 น. 
 9 ก.ค.62 14 อาคาร SML 09.00 - 16.00 น. 
 12 ก.ค.62 1,8 อาคาร SML 09.00 - 16.00 น. 
 14 ก.ค.62 9 อาคาร SML 09.00 - 16.00 น. 
 15 ก.ค.62 13 อาคาร SML 09.00 - 12.00 น. 
 15 ก.ค.62 11 อาคาร SML 14.00 - 16.00 น. 
 18 ก.ค.62 5 ศาลาวัดเกาะแก้ว 09.00 - 16.00 น. 
 19 ก.ค.62 15 อาคาร SML 09.00 - 16.00 น. 
 20 ก.ค.62 4 ที่ท่าการผู้ใหญ่บ้าน 09.00 - 16.00 น. 
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5.3 การบูรณาการแผนประจ่าเดือนกรกฎาคม 2562 ของส่านักงานเกษตรอ่าเภอสากเหล็ก  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
  
5.4 จัดท่าแผนนิเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน/เวลา ภารกิจงาน สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
2 ก.ค.62 ประชุมหัวหน้าส่วน ที่ว่าการอ่าเภอสากเหล็ก เกษตรอ่าเภอ 
3 ก.ค.62 ประชุมก่านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ว่าการอ่าเภอสากเหล็ก เกษตรอ่าเภอ 
5 ก.ค.62 สัมมานาเชิงปฏิบัติการระดับอ่าเภอ (DW) ส่านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เจ้าหน้าท่ีทุกคน 
9 ก.ค.62 ประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. ที่ว่าการอ่าเภอสากเหล็ก เจ้าหน้าท่ีทุกคน 
11 ก.ค.62 ร่วมเปิดตลาดเกษตรกร ส่านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เกษตรอ่าเภอ 
15 ก.ค.62 ติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม ่ ต.คลองทราย/ท่าเย่ียม เกษตรอ่าเภอ 
18 ก.ค.62 ร่วมกิจกรรมปั่นปันบุญ ต.วังทับไทร เกษตรอ่าเภอ 
19 ก.ค.62 ประชุมจัดต้ังวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 3 ต.คลองทราย/วังทับไทร กษอ./ชินวัฒน์ 
22 ก.ค.62 ประชุมประเมินสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง ส่านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เกษตรอ่าเภอ 
23 ก.ค.62 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ อบต.หนองหญ้าไทร เกษตรอ่าเภอ 
25 ก.ค.62 ร่วมเปิดกิจกรรมจิตอาสา ฝาย ม. 6 ต.วังทับไทร เกษตรอ่าเภอ 
26 ก.ค.62 ร่วมกิจกรรมคัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนดีเด่น/

หมู่บ้านสารสนเทศดีเด่น 
ต.คลองทราย เกษตรอ่าเภอ 

28 ก.ค.62 ท่าพิธีวันเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ว่าการอ่าเภอสากเหล็ก เจ้าหน้าท่ีทุกคน 
30 ก.ค.62 ประชุมเกษตรอ่าเภอประจ่าเดือน (MM) ส่านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เกษตรอ่าเภอ 

วัน/เวลา ภารกิจงาน สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
2 ก.ค.62 ติดตามการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ม. 4 ต.คลองทราย ศาลา SML ม.4 

ต่าบลคลองทราย 
กษอ./ณฐกานต์ 

9 ก.ค.62 ติดตามการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ม. 1 ต.หนองหญ้าไทร ที่ท่าการกองทุนหมู่บ้าน ม.1 กษอ./ณฐกานต์ 

ติดตามการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ม. 3,5 ต.วังทับไทร วัดหนองสองห้อง กษอ./ณฐกานต์ 

15 ก.ค.62 ติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม ่ ต.คลองทราย/ท่าเย่ียม กษอ./ณฐกานต์ 

18 ก.ค.62 ติดตามการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ม. 4,6  
ต.หนองหญ้าไทร 

วัดคลองทรายเหนือ กษอ./ณฐกานต์ 

ติดตามการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ม. 5 ต.สากเหล็ก ศาลาวัดเกาะแก้ว กษอ./ณฐกานต์ 

22 ก.ค.62 ติดตามการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ม. 2,5  
ต.หนองหญ้าไทร 

วัดคลองทรายใต้ กษอ./ณฐกานต์ 
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ระเบียบวาระที่ 6 ผลการปฏิบัติงานส านักงานเกษตรอ าเภอสากเหล็ก ประจ าเดือน มิถุนายน 2562 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองอื่นๆ  
  -  ไม่มี 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

ปิดประชุม เวลา 16.00 น. 
 

     
 
 
  (ลงช่ือ)             ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                          (นางสาวทิพวรรณ  วังกานนท์) 
                                     เจ้าพนักงานธุรการ  
            
 
 

     
    (ลงช่ือ)           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                           (นางเหรียญทอง  ชัยสุวิรัตน์) 
                       เกษตรอ่าเภอสากเหล็ก        

วัน/เวลา ภารกิจงาน สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
4 มิ.ย. 62 ประชุมส่านักงานประจ่าเดือน (DM) ส่านักงานเกษตรอ่าเภอสากเหล็ก เจ้าหน้าท่ีทุกคน 
5 มิ.ย. 62 ประชุมก่านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ว่าการอ่าเภอสากเหล็ก เกษตรอ่าเภอ 
6 มิ.ย. 62 ติดตามเกษตรทฤษฎีใหม่ ต่าบลท่าเย่ียม เจ้าหน้าท่ีทุกคน 

 อบรมแปลงใหญ่ (สหกรณ์) ต่าบลวังทับไทร เจ้าหน้าท่ีทุกคน 
7 มิ.ย. 62 ติดตามเกษตรทฤษฎีใหม่ ต่าบลสากเหล็ก/คลองทราย เจ้าหน้าท่ีทุกคน 

10 มิ.ย. 62 ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับอ่าเภอ  
พืชหลังนา 

ที่ว่าการอ่าเภอสากเหล็ก เจ้าหน้าท่ีทุกคน 

11 มิ.ย. 62 อบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5ประสาน) ส่านักงานเกษตรอ่าเภอสากเหล็ก เจ้าหน้าท่ีทุกคน 
 อบรมแปลงใหญ่ (สหกรณ์) ส่านักงานเกษตรอ่าเภอสากเหล็ก จนท.สถิติ 

13 มิ.ย. 62 อบรมการใชโ้ดรน ต่าบลวังทับไทร กษอ./สุภาพรรณ 
14 มิ.ย. 62 สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจงัหวัด (PW) ส่านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เจ้าหน้าท่ีทุกคน 
18 มิ.ย. 62 อบรมเกษตรกร โครงการรวมพลังสร้างมูลค่า 

ไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมฯ 
ต่าบลคลองทราย เจ้าหน้าท่ีทุกคน 

19 มิ.ย. 62 อบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5ประสาน) ครั้งที่ 2 ส่านักงานเกษตรอ่าเภอสากเหล็ก เจ้าหน้าท่ีทุกคน 
20 มิ.ย. 62 อบรมแปลงใหญ่ (สหกรณ์) ส่านักงานเกษตรอ่าเภอสากเหล็ก จนท.สถิติ 
25 มิ.ย. 62 อบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5ประสาน) ครั้งที่ 3 อ่าเภอวังทรายพูน เจ้าหน้าท่ีทุกคน 
26 มิ.ย. 62 โครงการขยายผลพระราชด่าร ิ ส่านักงานเกษตรอ่าเภอสากเหล็ก เจ้าหน้าท่ีทุกคน 
28 มิ.ย. 62 ประชุมเกษตรอ่าเภอประจ่าเดือน ส่านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เกษตรอ่าเภอ 


