
รายงานการประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอสากเหล็ก 
คร้ังที่  8/2562 

วันที่  5 สิงหาคม 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 เกษตรจังหวัดพิจิตร ให้ทุกอ่าเภอน่าเสนอผลงานเด่นทุกเดือน ในวันประชุมเกษตรอ่าเภอ
ประจ่าเดือน (3-4 นาที) และ น่าเสนอพืชเด่น (Challenge) 
           1.2 ส่านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ก่าหนดจัดงานวันเกษียณ ในวันท่ี 17 กันยายน 2562 
ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองการรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 7/2562 เม่ือวันที ่1 ก.ค. 2562 
 

มติที่ประชุม        รับรองรายงานการประชุมส่านกังานเกษตรอ่าเภอ ครั้งท่ี 7/2562 เดือนกรกฎาคม 2562 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 
  3.1 รายงานความก้าวหน้ามาตรการจ่ากัดการใช้สารเคมี พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส  
  ผลการด่าเนินงานมาตรการการจ่ากัดการใช้พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส 
ของส่านักงานเกษตรอ่าเภอสากเหล็ก (ณ วันท่ี 5 สิงหาคม 2562) สรุปได้ดังนี้  
 -  ยอดห้องอบรม 4 รอบ จ่านวน 80 ราย  
 -  ยอดผู้สมัคร  90 ราย 
 -  เกษตรกรเลือกประเภทการอบรม โดยอบรมกับวิทยากร (ครู ข) จ่านวน 90 ราย เรียนรู้ด้วยตนเอง 
E-learning จ่านวน - ราย มีความรู้และขอเข้าทดสอบ จ่านวน 2 ราย ไม่ประสงค์จะเข้ารับการเรียนรู้หรือซื้อ
สารเคมี จ่านวน - ราย  
 -  วันท่ี 7 สิงหาคม 2562 จะมีเกษตรกรเข้ารับการอบรมและสอบ ณ ส่านักงานเกษตรอ่าเภอ   
สากเหล็ก 
   
 
 



-2- 
 3.2 รายงานข้อมูลการเกษตร BIG DATA /รายงานสถานการณ์การปลูกพืช/รายงานภาวะฝน 
ทิ้งช่วง/รายงานการระบาดศัตรูพืช 
  อ่าเภอสากเหล็ก ได้รายงานข้อมูลการเกษตร ณ วันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 ดังนี้ 
  -  ข้าวนาปี 60,788 ไร่ ปลูกแล้ว 60,788 ไร่ พื้นท่ีอาจจะตาย (น้่าไม่พอ) 
คาดการณ์ ณ 10 ส.ค.62 จ่านวน  2,000 ไร่  
  - ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 28 ไร่ ปลูกแล้ว 28 ไร่ พื้นท่ีอาจจะตาย (น้่าไม่พอ) 
คาดการณ์ ณ 10 ส.ค.62 จ่านวน  - ไร ่  
  -  อ้อย 1,355 ไร่ ปลูกแล้ว 28 ไร่ พื้นท่ีอาจจะตาย (น้่าไม่พอ) 
คาดการณ์ ณ 10 ส.ค.62 จ่านวน  - .ไร ่
  -  มันส่าปะหลัง 140 ไร่ ปลูกแล้ว 140 ไร่ พื้นท่ีอาจจะตาย (น้่าไม่พอ) 
คาดการณ์ ณ 10 ส.ค.62 จ่านวน – ไร่ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพือ่ทราบ 
 4.1 จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอสากเหล็ก 
  4.1.1 อ่าเภอขอบคุณในความร่วมมืองานส่าคัญ ในรอบเดือนท่ีผ่านมา 
   -  การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2562 
   -  โครงการจิตอาสา 904 วปร.เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ่านวน 180 คน 
  4.1.2 อ่าเภอจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระพรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 พร้อมประดับผ้าระบายสี
เหลืองและผ้าระบายสีฟ้า รวมท้ังประดับไฟส่องสว่างให้สวยงาม ระหว่างวันท่ี 5-19 ส.ค.2562 
  4.1.3 โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ โดยร่วมใจกันบูรณาการ
ปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้น ในท่ีดินของตนเอง พื้นท่ีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานท่ีราชการ ฯลฯ 
  4.1.4 โครงการ ธนาคารน้่าใต้ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาน้่าท่วมและภัยแล้งระดับอ่าเภอ โดยให้ก่านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เร่งรัดจัดการโครงการธนาคารน้่าระบบปิด หมู่บ้านละ 3 แห่ง ให้ อบต.ทุกแห่งจัดท่าโครงการ 
หน่วยละ 1 แห่ง 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 4.2 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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 4.3 การประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกร 
จังหวัดพิจิตร ปี 2562 ครั้งท่ี 2 
   ก่าหนดการจัดงานประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้ฯ ระหว่างวันท่ี 8 สิงหาคม 2562  
ณ ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ส่านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 
มีกิจกรรม ดังนี ้
  -  การท่า MOU ข้าว กข.79 กับโรงสี ของอ่าเภอโพธิ์ประทับช้าง การแสดงจาก ต.รังนก 
อ.สามง่าม การแจกรางวัลตอบแทนผู้ซื้อสินค้า และการเล่นเกมชิงรางวัล ในการนี้ได้เชิญเกษตรอ่าเภอ 
เข้าร่วมงานด้วย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 4.4 การรายงานสถานการณ์ฝนแล้ง ปี 2562 
  ด้วยเกิดสถานการณ์ฝนท้ิงช่วงต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2562 ในหลายพื้นท่ีของประเทศ  
ท่าให้ปริมาณน้่าในอ่างเก็บน้่ามีเพียงร้อยละ 49 น้่ามีไม่เพียงพอส่าหรับท่าการเกษตร ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
พืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรเป็นจ่านวนมาก  ส่านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ได้จัดต้ัง Warroom 
ระดับจังหวัด และขอให้ส่านักงานเกษตรอ่าเภอด่าเนินการ ดังนี้ 
  1. ติดตามสถานการณ์ในพื้นท่ีอย่างใกล้ชิด ท่าความเข้าใจกับเกษตรกร และวางแผนระบบการ
ปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาวะท่ีเกิดขึ้น 
  2. ลงพื้นท่ีให้บริการการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรายเก่า 
  3. ส่ารวจข้อมูลพื้นท่ีท่ีประสบปัญหาภาวะแห้งแล้ง 
  4. เร่งรัดจัดท่าข้อมูลสถานการณ์เนื้อที่เพาะปลูกและเนื้อที่เสียหายผ่านระบบสารสนเทศ  การ
ผลิตทางด้านการเกษตร (รต.) และให้ส่านักงานเกษตรอ่าเภอรายงานทุกวันจันทร์ ภายในเวลา 13.00 น. 
  5. ให้ความรู้และแนะน่าเทคโนโลยีการปลูกพืชท่ีเหมาะสมกับแต่ละพื้นท่ีให้แก่เกษตรกร 
  6. หากมีพื้นท่ีประสบปัญหาฝนแล้งให้รีบแจ้งส่านักงานเกษตรจังหวัด เพื่อติดตามสถานการณ์
ร่วมกับส่านักงานเกษตรอ่าเภอ 
  7. ข้อมูลท่ีส่งรายงานสถานการณ์ฝนแล้ง ปี 2562 ท่ีส่งกรมส่งเสริมการเกษตร  
เมื่อวันท่ี 23 ก.ค. 2562 
  4.5 สรุปการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบพิบัติ ด้านพืช 
        สรุปข้อมูลสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562 อ่าเภอสากเหล็ก พืชสวน เสียหาย 200.75 ไร่ 
เกษตรกร จ่านวน 79 ราย วงเงิน 339,267.50 บาท อ่าเภอได้โอนเงินผ่านบัญชีเกษตรกร  
ในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว   

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 4.5 โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ 
                  จังหวัดก่าหนดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ครั้งท่ี 4 ไตรมาสท่ี 4) ในวันท่ี 2 สิงหาคม 2562            
ณ ท่ีว่าการอ่าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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 4.6 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 
  4.6.1. ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเกษตรจังหวัด รอบ 2 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562  
  ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ก่าหนดกรอบตัวช้ีวัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของเกษตรจังหวัด รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ 
แปลงใหญ่ ปี 2562 โดยเกณฑ์การให้คะแนน วัดผลจากการบันทึกส่วนท่ี 3 ในระบบ co-farm.doae.go.th  
ของแปลงใหญ่ ปี 60, 61 และ 62 (แปลงใหญ่ของกรมส่งเสริมการเกษตร) อ่าเภอสากเหล็กได้บันทึกข้อมูลแปลง
ใหญ่มะม่วงต่าบลคลองทราย และแปลงใหญ่มะยงชิด เรียบร้อยแล้ว  
  4.6.2 การตรวจสอบข้อมูลแปลงใหญ่ในระบบ co-farm.doae.go.th และส่ารวจแปลงท่ีพร้อม
รับการรับรองแปลงใหญ่ ปี 2563 (เฉพาะแปลงใหญ่กรมส่งเสริมการเกษตร) : ยกเว้นสินค้าข้าว/ประมง/ปศุสัตว์/
หม่อนไหม/นาเกลือ (ส่งจังหวัดภายในวันท่ี 5 สิงหาคม 2562) 
  อ่าเภอสากเหล็ก ไม่มีแปลงใหญ่ท่ีพร้อมการรับรองแปลงใหญ่ ปี 2563 ท้ังนี้ได้แจ้งให้ 
จังหวัดทราบแล้ว 
  4.6.3 ผลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจ่าปี 2562 ดังนี้ 
   1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ แปลงใหญ่พืชผักต่าบลห้วยแก้ว อ่าเภอบึงนาราง  
จังหวัดพิจิตร 
   2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ แปลงใหญ่ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ กลุ่มข้าวโพดแปลง
ใหญ่ ต่าบลทุ่งใหญ่ อ่าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
   3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ แปลงใหญ่ข้าว กลุ่มแปลงใหญ่พรหมทอง ต่าบล
บางลาย อ่าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 
   4. รางวัลชมเชย ได้แก่ แปลงใหญ่ข้าว คลองส่งน้่า ซี 95 ต่าบลวัดขวาง อ่าเภอโพทะเล 
จังหวัดพิจิตร และแปลงใหญ่ข้าว คลองส่งน้่า ซี 101 ต่าบลท่าบัว อ่าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
   ก่าหนดรับใบประกาศเกียรติคุณในงานคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวนั
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันท่ี 2 สิงหาคม 2562 ณ ท่ีว่ากาอ่าเภอบึงนาราง  
มติที่ประชุม.  รับทราบ 
 4.7 ส่ารวจภาวะการผลิตและการค้ามันส่าปะหลังฤดูการผลิต ปี 2562/63  
        ส่านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จึงขอความอนุเคราะห์จากส่านักงานเกษตรอ่าเภอกรอก
ข้อมูลการส่ารวจภาวะการผลิตและการค้ามันส่าปะหลังฤดูการผลิต ปี 2562/63  
(1 ตุลาคม 62 – 30 กันยายน 63) โดยขอให้ส่งข้อมูลให้ส่านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ภายในวันท่ี 
1 สิงหาคม 2562 อ่าเภอสากเหล็กได้มีเกษตรกรปลูกมันส่าปะหลัง จ่านวน 140 ไร่ และได้ส่งข้อมูลฯ 
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
 4.8 รายงานความก้าวหน้าโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 26 กรกฎาคม 2562)  
  จังหวัดได้แจ้งให้อ่าเภอด่าเนินการ ดังนี้ 
  1. การประเมินและจัดระดับการพัฒนาศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)  
  2. สรุปผลการด่าเนินเป็นรูปแบบวีดีทัศน์ และรูปแบบไฟล์ Word จ่านวน 2 ประเด็น 
   -  ประเด็นท่ี 1 แบบรายงานการน่าความรู้ท่ีได้ไปปฏิบัติของเกษตรกร  
จ่านวน 30 ราย/หลักสูตร 
   -  ประเด็นท่ี 2 รายช่ือเกษตรกรผู้น่าเครือข่าย ศพก. ท่ีเข้ารับการอบรม อ่าเภอละ     
10 ราย และสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาเครือข่ายต่อไปได้  
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 ท้ังนี้ขอให้ส่งกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จังหวัดพิจิตร  ทาง e-mail : 
phichit.doae@gmail.com  หรือทางไลน์ War room กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ภายในวันท่ี 
9 สิงหาคม 2562 เพื่อรวมรวมส่งกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป  

4.12 โครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมรมราชาภิเษก กรมส่งเสริมการเกษตร  
          จังหวัดให้สรุปผลการด่าเนินเป็นไฟล์ Word  และรูปแบบวีดีทัศน์ ส่งให้กลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ จังหวัดพิจิตร  ทาง e-mail : phichit.doae@gmail.com หรือทางไลน์ War room  
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ภายในวันท่ี 9 สิงหาคม 2562 เพื่อรวมรวมส่งกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป 
  4.13 ผลการด่าเนินการโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ของอ่าเภอ 
สากเหล็ก (ตัดยอดข้อมูลวันท่ี 24 กรกฎาคม 2562) เป้าหมายตามตัวช้ีวัดกรมส่งเสริมการเกษตร ดังนี้ 
  1.การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
เป้าหมาย 2,100 ราย ผลการปรับปรุง 1,817 ราย คงเหลือ 283 ราย 
  2.การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตามกลุ่มพืชท่ีอนุญาตให้ใช้สารเคมี 3 ชนิด 
เป้าหมาย 618 ราย ผลการปรับปรุง 380 ราย คงเหลือ 238 ราย   
  3.การดาวน์โหลดและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook 
เป้าหมาย 400 ราย ผลการปรับปรุง 159 ราย คงเหลือ 241 ราย   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  4.13 สถานการณ์และการบริหารจัดการศัตรูพืช  
  1 สถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (เอกสารแนบหน้าท่ี 21) 
 จังหวัดพิจิตรมีพื้นท่ีปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ จ่านวน 2๑,๘๔๐.๗๕ ไร่ จากการส่ารวจแล้วไม่พบการระบาด 
จ่านวน ๓,๕๓๘ ไร่ เกษตรกร ๒๗๙ ราย พบการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดซึ่งเป็นพื้นท่ีเฝ้าระวัง อายุ
ข้าวโพด 1 - 60 วัน จ่านวน ๕,๒๗๓ ไร่ เกษตรกร ๓๓๒ ราย อายุมากกว่า 60 วัน จ่านวน ๕๒๐ ไร่ เกษตรกร ๒๐ 
ราย พื้นท่ีระบาดรุนแรงน้อย อายุ 1 - 60 วัน จ่านวน ๔,๖๑๐ ไร่ เกษตรกร ๔๕๐ ราย  
อายุมากกว่า 60 วัน จ่านวน ๓,30๐ ไร่ เกษตรกร 2๖๒ ราย ตรวจพบมีการระบาด จ่านวน ๑๐ อ่าเภอ 
พื้นท่ีระบาดรุนแรงมาก อายุ 1 - 60 วัน จ่านวน ๔,๒๙๔ ไร่  เกษตรกร ๓๐๙ ราย อายุมากกว่า 60 วัน  
จ่านวน 1,๐๗๖ ไร่ เกษตรกร ๗๔ ราย ตรวจพบมีการระบาด จ่านวน ๒ อ่าเภอ ได้แก่ 
    1. อ่าเภอตะพานหิน จ่านวน 77๐ ไร่ เกษตรกร ๘9 ราย 
    2. อ่าเภอดงเจริญ จ่านวน 3,๘๓0 ไร่ เกษตรกร ๒๐5 ราย 
 2. สถานการณ์โรคใบด่างมันส่าปะหลัง 
  จากการแจ้งเตือนของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การระบาด
โรคใบด่างมันส่าปะหลัง จังหวัดพิจิตรได้รับเป้าหมายการส่ารวจแปลง จ่านวน ๔๐ แปลง พื้นท่ีเป้าหมาย จ่านวน 
๗,๐๓๙ ไร่ครอบคลุมพื้นท่ีอ่าเภอโพธิ์ประทับช้าง โพทะเล สามง่าม ทับคล้อ สากเหล็ก บึงนาราง ดงเจริญและ
อ่าเภอวชิรบารมี 
  จากการส่ารวจแปลง เพื่อติดตามเฝ้าระวังร่วมกับคณะกรรมการอ่านวยการขับเคล่ือนงาน
นโยบายส่าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด เจ้าหน้าท่ีส่านักงานเกษตรอ่าเภอ เกษตรกรและผู้น่า
ชุมชน ระหว่างวันท่ี ๙ ถึง ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผลการส่ารวจ มันส่าปะหลังอายุระหว่าง ๑๐ – ๑๘๐ วัน 
จ่านวน ๑๘๗ แปลง พื้นท่ี ๑,๕๙๕ ไร่ ไม่พบมันส่าปะหลังท่ีแสดงอาการของโรคใบด่างมันส่าปะหลัง แต่พบแมลง
หวี่ขาวยาสูบ ซึ่งเป็นแมลงพาหะในพื้นท่ีปลูกต่าบลท้ายน้่า อ่าเภอโพทะเล จ่านวน ๑ แปลง จึงให้ค่าแนะน่าแก่
เกษตรกรในการหมั่นส่ารวจแปลง หากพบแมลงหวี่ขาวยาสูบปริมาณเพิ่มมากขึ้นให้ใช้สารเคมีตามค่าแนะน่าของ
กรมวิชาการเกษตร ตระหนักและให้ความส่าคัญในการเลือกแหล่งจ่าหน่ายท่อนพันธุ์ และหากพบต้นมันส่าปะหลัง
แสดงอาการยอดหงิกงอ ผิดปกติ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีส่านักงานเกษตรอ่าเภอเพื่อตรวจสอบทันที 

mailto:phichit.doae@gmail.com
mailto:phichit.doae@gmail.com


-6- 
 3. เตือนภัยการระบาดของหนอนกระทู้กล้าและหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในนาข้าว 
  กรมการข้าวได้ประกาศเตือนภัยการระบาดของหนอนกระทู้กล้าและหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดใน
นาข้าว จากข้อมูลการระบาดของหนอนกระทู้กล้าของกรมส่งเสริมการเกษตร ปัจจุบันพบการระบาด จ่านวน 252 ไร่ 
ซึ่งการระบาดลดลง แต่มีการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในหลายพื้นท่ี ท้ังนี้ตัวเต็มวัยของหนอนกระทู้
ข้าวโพดลายจุดสามารถบินได้ระยะทาง 100 กิโลเมตรต่อคืน อาจจะอพยพเข้ามาในนาข้าวท่ีมีพื้นท่ีเพาะปลูกใกล้เคียง
กับแปลงข้าวโพด เนื่องจากข้าวเป็นพืชอาหารของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดเช่นกัน 
 4 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง  
  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วงในพื้นท่ีปลูกมะม่วง
โดยเฉพาะพันธุ์น้่าดอกไม้ เนื่องจากสาธารณรัฐเกาหลีมีหนังสือเตือนการตรวจพบด้วงงวงเจาะเมล็ดในมะม่วง
ส่งออกจากประเทศไทยไปสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2561 ต้ังแต่วันท่ี 6 กันยายน 2561 ถึง
วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 พบในมะม่วงพันธุ์น้่าดอกไม้และมะม่วงพันธุ์แรด ซึ่งท่าให้ส่งผลกระทบต่อมูลค่าความ
เสียหายในการส่งออกไม่ต่่ากว่า 12 ล้านบาท  
 4.14 การส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ปี 2562 เอกสารแนบหน้าท่ี 22 
      ผลการส่งเสริมสะสมเดือนตุลาคม – กรกฎาคม 2562 จ่านวน 28,497.10 ตัน คิดเป็นร้อย
ละ 102.93 ของเป้าหมาย 27,685.5 ตัน ตัดยอดวันท่ี 22 กรกฎาคม 25๖2 รายละเอียดดังนี้ 
 ปุ๋ยอินทรีย์ จ่านวน  23,476.4 ตัน  ได้แก ่
  - ปุ๋ยคอก 1,297 ตัน   - ปุ๋ยหมัก 1,715 ตัน 
  - ไถกลบตอซังข้าว 19,065.40 ตัน - ไถกลบตอซังข้าวโพด 1,188.5 ตัน 
  - ไถกลบตอซังอ้อย 76 ตัน  - น้่าหมักชีวภาพ 134.5 ตัน  
  วัสดุอินทรีย์จ่านวน 5,020.7 ตัน ได้แก่  
  - ปุ๋ยพืชสด ประเภทปอเทือง จ่านวน 327.2 ตัน  ถั่วเขียว จ่านวน 4,663.5 ตัน  
ถั่วลิสง จ่านวน 30 ตัน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  4.15 ผลการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
(ศจช.) ดีเด่น ระดับเขต ปี 2552  
 ภาคเหนือตอนล่าง 
  1 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ดีเด่นระดับเขต ปี 2562   
 รางวัลท่ี 1 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านเนินปอ ต่าบลเนินปอ อ่าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
 รางวัลท่ี  2 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านหน้าเขา ต่าบลมาบแก อ่าเภอลาดยาว จังหวัด นครสวรรค์ 
 รางวัลท่ี 3 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านปางเกลือ ต่าบลน้่าไคร้ อ่าเภอน้่าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  
   2 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ดีเด่นระดับเขต ปี 2552  
  รางวัลท่ี  1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านวังกรด ต่าบลส่าโรงชัย อ่าเภอไพศาลี จังหวัด นครสวรรค์ 
  รางวัลท่ี 2 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านเนินพลวง ต่าบลเนินปอ อ่าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
  รางวัลท่ี 3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านกระบวยทองใต้ ต่าบลระหาน อ่าเภอบึงสามัคคี 
            จังหวัดก่าแพงเพชร   
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพือ่พิจารณา 
 5.1 การปรับเปล่ียนข้อมูลพื้นท่ีการเกษตร ปี 2562 ของอ่าเภอสากเหล็ก 
   ให้ทุกต่าบลพิจาณาจัดท่าข้อมูลเป็นรายหมู่บ้านตามข้อมูลพื้นท่ีการเกษตร ดังนี้ 
   -  พื้นท่ีถือครองท้ังหมด 5 ต่าบล 110,219 ไร่ ครัวเรือนเกษตรกร 3,464 ครัวเรือน  
   -  พื้นท่ีการเกษตรทั้งหมด 83,890 ไร่ 
    1) นาข้าว ท้ังหมด 60,788 ไร่ 
        - นาข้าว  ในเขตชลประทาน      1,331 ไร่ 
        - นาข้าว  นอกเขตชลประทาน  59,457 ไร่ 
    2) พืชไร่ ท้ังหมด 1,495 ไร่ 
        - อ้อย      1,355 ไร่ 

    - มันส่าปะหลัง        140 ไร่ 
3) ไม้ผล/ไม้ยืนต้น ท้ังหมด 21,567 ไร ่
    - มะม่วง             19,887 ไร่ 
    - ส้มโอ           20 ไร่ 
    - มะปราง/มะยงชิด        872 ไร่ 
    - มะนาว         227 ไร่ 
    - ยางพารา           94 ไร่ 
    - ปาล์มน้่ามัน         103 ไร่ 
    - ไม้ยืนต้นและอื่นๆ        364 ไร่ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 5.2 ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
งานทะเบียนเกษตรกร ภายใน 31 สิงหาคม 2562 (ตัดยอดข้อมูล 24 ก.ค. 2562) 
  -  การบันทึกทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ดังนี ้
 1. เป้าหมายปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 2,100 ราย ปรับปรุงแล้ว 1,817 ราย คงเหลือ 283 ราย 
 2. เป้าหมายปรับปรุง ทบก. ตามกลุ่มพืชท่ีอนุญาตให้ใช้สารเคมี 3 ชนิด 618 ราย ปรับปรุงแล้ว 380 ราย 
คงเหลือ 238 ราย 
 3. เป้าหมายการดาวน์โหลดและปรับปรุงผ่าน Farmbook จ่านวน 400 ราย ปรับปรุงแล้ว 159 ราย 
คงเหลือ 241 ราย 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ และเร่งรัดด่าเนินการให้ทันตามเป้าหมายท่ีก่าหนด 
  
 5.3 การจัดท่าแผนพัฒนาการเกษตร ปี 2563 – 2567 จัดส่งจังหวัด ภายใน 9 สิงหาคม 2562 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ ทุกต่าบลเร่งด่าเนินการส่งให้ทันตามวันท่ีก่าหนด 
 5.4 การขับเคล่ือนงานเชิงรุก (Phichit Agro Model)  
  จังหวัดก่าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 2 
(1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562) ตัวชี้วัดท่ี 3 งานท่ีได้รับมอบหมายท่ีไม่ใช่งานประจ่า  
  5.4.1 ขับเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก (Phichit Agro Model) โดยให้อ่าเภอด่าเนินการ
รวบรวมเอกสาร/หลักฐาน ประกอบการพิจารณาตามตัวชี้วัด ภายใน 10 กันยายน 2562 จ่านวน 10 งาน ดังนี ้
   1. การคัดเลือกเกษตรกรผู้น่า (COF) เป้าหมาย ครัวเรือนเกษตรกร 1:10 
   2. 1 นวส.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเข้มแข็ง 
   3. 1 นวส.จัดต้ังกลุ่มยุวเกษตรกรใหม่ 1 กลุ่ม หรือพัฒนากลุ่มเดิม 
   4 1 นวส. 1 แปลงใหญ่ต้นแบบ 
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   5. 1 นวส.แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสานต้นแบบ 
   6. GAP เชิงรุก 1 นวส./5 แปลงต่อปี 
   7. 1 นวส. 1 ศจช. และ ศกปช. เข้มแข็ง 
   8. 1 นวส. 1 เขตควบคุมศัตรูพืช 
   9. 1 อ่าเภอ 1 ต่าบล หลักส่งเสริมการเกษตร 
   10.  1 อ่าเภอ 1 งานศึกษาวิจัย (KM/R2R/ปี) 
มติที่ประชุม   ให้เจ้าหน้าท่ี นวส. ก่าหนดป้าหมายตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ 
5.5 การบูรณาการแผนประจ่าเดือนสิงหาคม 2562 ของส่านักงานเกษตรอ่าเภอสากเหล็ก  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
5.6 จัดท่าแผนนิเทศประจ่าเดือน สิงหาคม 2562 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

วัน/เวลา ภารกิจงาน สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
1 ส.ค.62 ร่วมกิจกรรมพิธีมอบปริญญาบัตรนักเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลอ่าเภอสากเหล็ก เกษตรอ่าเภอ 
2 ส.ค.62 ร่วมกิจกรรมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ ที่ว่าการอ่าเภอบึงนาราง เกษตรอ่าเภอ 
5 ส.ค.62 ประชุมหัวหน้าส่วน อบต.ท่าเย่ียม เกษตรอ่าเภอ 

 ประชุมส่านักงานเกษตรอ่าเภอ (DM) ส่านักงานเกษตรอ่าเภอสากเหล็ก เจ้าหน้าท่ีทุกคน 
6 ส.ค.62 ตรวจเย่ียมโครงการนมโรงเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งส่าราญ 

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก  
โรงเรียนบ้านท่าพิกุล 

เกษตรอ่าเภอ 

7 ส.ค.62 อบรมการใชส้ารเคมี 3 ชนิด ส่านักงานเกษตรอ่าเภอสากเหล็ก นางสาวเบญจรัตน์ อ่่าปั้น 
8 ส.ค.62 ร่วมประชาสัมพันธ์และเปิดตลาดเกษตรกร ส่านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เกษตรอ่าเภอ 
9 ส.ค.62 ประชุมก่านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ว่าการอ่าเภอสากเหล็ก เกษตรอ่าเภอ 

12 ส.ค.62 ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ ที่ว่าการอ่าเภอสากเหล็ก เจ้าหน้าท่ีทุกคน 
13 ส.ค.62 ประชุมแปลงใหญ่มะม่วงต่าบลคลองทราย อาคาร SML หมู่ที่ 1 กษอ./ชินวัฒน์ 
14 ส.ค.62 อบรมการใชส้ารเคมี 3 ชนิด ส่านักงานเกษตรอ่าเภอสากเหล็ก เบญจรัตน์/สุภาพรรณ 
15 ส.ค.62 อบรมการใชส้ารเคมี 3 ชนิด อบต.วังทับไทร เบญจรัตน์/สุภาพรรณ 
19 ส.ค.62 ประชุมจัดต้ังกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าเย่ียม กษอ./ณฐกานต์ 
21 ส.ค.62 อบรมการใชส้ารเคมี 3 ชนิด ส่านักงานเกษตรอ่าเภอสากเหล็ก นายชินวัฒน์  คุ้มม่วง 
22 ส.ค.62 ประชุมจัดต้ังแปลงใหญ่นาข้าว ศาลาประชาคม หมูท่ี่ 3 หนองหญ้าไทร นางสาวณฐกานต์  มั่นแดง 
23 ส.ค.62 โครงการรวมพลังสร้างมูลค่าฯ  ศูนย์ ศดปช. นางสาวสุภาพรรณ  เพ็งเพชร 
27 ส.ค.62 อบรมการใชส้ารเคมี 3 ชนิด ส่านักงานเกษตรอ่าเภอสากเหล็ก นางสาวเบญจรัตน์ อ่่าปั้น 
28 ส.ค.62 อบรมการใชส้ารเคมี 3 ชนิด ส่านักงานเกษตรอ่าเภอสากเหล็ก นางสาวณฐกานต์  มั่นแดง 
29 ส.ค.62 ร่วมกิจกรรมงานหองทุนแม่ ที่ว่าการอ่าเภอสากเหล็ก เกษตรอ่าเภอ 
30 ส.ค.62 ประชุมเกษตรอ่าเภอประจ่าเดือน (MM) ส่านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เกษตรอ่าเภอ 

วัน/เวลา ภารกิจงาน สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
7 ส.ค.62 ติดตามการอบรมการใช้สารเคมี 3 ชนิด ส่านักงานเกษตรอ่าเภอสากเหล็ก กษอ./ณฐกานต์ 

13 ส.ค.62 ติดตามการประชุมแปลงใหญ่มะม่วง 
ต่าบลคลองทราย 

อาคาร SML หมู่ที่ 1 กษอ./ณฐกานต์ 

15 ส.ค.62 ติดตามการอบรมการใช้สารเคมี 3 ชนิด อบต.วังทับไทร กษอ./ณฐกานต์ 

23 ส.ค.62 ติดตามการด่าเนินงานโครงการรวมพลังสร้าง
มูลค่าฯ  

ศูนย์ ศดปช. กษอ./ณฐกานต์ 

27 ส.ค.62 ติดตามการอบรมการใช้สารเคมี 3 ชนิด ส่านักงานเกษตรอ่าเภอสากเหล็ก กษอ./ณฐกานต์ 
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ระเบียบวาระที่ 6 ผลการปฏิบัติงานส านักงานเกษตรอ าเภอสากเหล็ก ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 

 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองอื่นๆ  
  -  ไม่มี 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

ปิดประชุม เวลา 16.00 น. 
 

     
 
 
  (ลงช่ือ)           ทิพวรรณ  วังกานนท์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                          (นางสาวทิพวรรณ  วังกานนท์) 
                                     เจ้าพนักงานธุรการ  
            
 
 

     
    (ลงช่ือ)        เหรียญทอง  ชัยสุวิรัตน์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                           (นางเหรียญทอง  ชัยสุวิรัตน์) 
                       เกษตรอ่าเภอสากเหล็ก        

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 


