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นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
เจ้าพนักงานธุรการช่านาญงาน 
เจ้าพนักงานธุรการ 

ประธาน 
 
 
 
 
 
เลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  ไม่มี 
 

เร่ิมประชุม เวลา 13.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.  แจ้งนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรี
ก่ากับ ดูแลกรมส่งเสริมการเกษตร และได้มอบนโยบายโดยเน้นย้่าประเด็น ดังนี้ 
  1) การท่างานงานเป็นทีม  
  2) การท่างานเชิงรุก โดยเน้นประเด็นท่ีต้องเร่งด่าเนินการ เรื่อง 
  -  ประกันรายได้พืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด ขอให้ สสก. เกษตรจังหวัดท่าความเข้าใจกับเจ้าหน้าท่ี
เกี่ยวกับรายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนเกษตรกรท่ีถูกต้อง และให้เร่งด่าเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
เตรียมพร้อมข้อมูลเพื่อสู่กระบวนการช่วยเหลือเกษตรของภาครัฐบาลต่อไป 
  -  มาตรการจ่ากัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด / ศัตรูพืช โรคใบด่างมันส่าปะหลัง   

  -  สถานการณ์ภัยแล้ง ขอให้ สสก.ก่ากับดูแลจังหวัดในการจัดท่าข้อมูลภัยแล้งใหม้ีความถูกต้อง 
และการให้ข่าวเชิงลบควรระมัดระวัง พิจารณาข้อมูลความเหมาะสมก่อน และขอให้ WARROOM รับผิดชอบจัดท่า
ค่าแนะน่าการบริหารจัดการน้่าสร้างการรับรู้ให้เกษตรกร       

3) การท่างานตามหลักธรรมาภิบาล 
4) การท่างานร่วมกันของข้าราชการและฝ่ายการเมือง 

  5) นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน 12 เรื่อง ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10 เรื่อง ดังนี ้
            - การแก้ปัญหาในการด่ารงชีวิตของประชน 

        - มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
            - การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  
            - การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 

          - การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  
          - การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
         - การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ่า 
         - การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ 
         - การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
         - การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 



6) นโยบายส่าคัญของรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการเกษตร ท่ีด่าเนินการอยู่แล้ว ให้หน่วยงาน
และเจ้าหน้าท่ีด่าเนินการขับเคล่ือนอย่างต่อเนื่อง เช่น Maga Farm  ตลาดเกษตรกร  

7)  มอบ กสว. ด่าเนินการขับเคล่ือนงานวิสาหกิจชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล 
  2. สรุปผลการมอบนโยบาย ของ ท่านอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์ในงาน "รวมพลคน ศพก. แปลงใหญ่ และ Young smart Farmer ปี 2562" วันท่ี 14 สิงหาคม 2562 
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิต้ี จอมเทียน จังหวัดชลบุรี  มี 2 เรื่อง ท่ีส่าคัญดังต่อไปนี ้
    2.1. การขับเคล่ือนนโยบาย กษ. ใช้หลักการ ตลาดน่าการผลิต และ ยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง 
โดยใช้ 3 กลไกหลักในการขับเคล่ือนงาน คือ  

  1) ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิต 
สินค้าเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสมส่าหรับชุมชน  

  2) แปลงใหญ่ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มกันผลิต จ่าหน่าย
และบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานตามความ
ต้องการของตลาด  
   3) young smart farmer (YSF)  ซึ่งจะต้องผลักดันให้เป็น start up ให้ได้ เพื่อสร้าง
โอกาสและความสามารถในการแข่งขัน 
  2.2. model การพัฒนาภาคเกษตร สู่ความยั่งยืน ได้แก่   
  1) Bio Diversity หรือ Green Economy การผลิตท่ีค่านึงถึงสภาพแวดล้อม ผลิตเชิงอนุรักษ์ 
ค่านึงถึงสุขภาพเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีการส่งออกอาหาร สูงขึ้น เป็นล่าดับท่ี 12 ของโลก 
จากอันดับท่ี 14 
  2) New digital Economy การน่าไอที หรือเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต 
ยกตัวอย่าง กรณีแปลงใหญ่ เน้นส่งเสริมให้เกิดการลดต้นทุนการเกษตร 20% เพิ่มผลผลิต 20% เพื่อเกษตรกรจะ
ได้ประโยชน์ 40% 
  3) Creative Economy สร้างมูลค่าสินค้าด้วยความคิด โดยภาคเกษตรจะต้องเพิ่มมูลค่าได้ต้อง
เพิ่มเรื่องการบริการร่วมไปด้วย เช่น การท่า farm stay  
  4) Social Economy  เศรษฐกิจเพื่อสังคม ใช้การขับเคล่ือนเศรษฐกิจบนฐานเครือข่ายทาง
สังคม ใช้ตลาดออนไลน์เช่ือมโยงผู้บริโภคและผู้ผลิตเข้าด้วยกัน 
ท้ัง 4 model ข้างต้น จะต้องอยู่บนพื้นฐานความยั่งยืน ตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยนืหรือเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  3. สรุปรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร   
ครั้งท่ี 8/2561วันองัคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ช้ัน 4  
ศาลากลางจังหวัดพิจิตร  สรุปหัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง 
  1) การเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวมของจังหวัดพิจิตรเบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 78.85  
ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายเป้าหมาย P.O ต้องได้ร้อยละ 100 ในส่วนของงบลงทุนท่ีงบประมาณมาใหม่ 
ไม่เกิน 2,000,000 บาท มี 3 หน่วย คือ 1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 2) ส่านักงานเกษตรจังหวัด
พิจิตร 578,000 บาท  3) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร ขอทุกหน่วยงานก่อหนี้ผูกพันภายใน 
เดือนกันยายน 2562 
  2) “ชิม ช้อป ใช้”เพื่อรองรับมาตรการส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศ โดยโหลดApplication 
ช่ือ เป๋าตุง (ระหว่างเดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายน 2562) รัฐจะโอนเงินให้ 1,000 บาท ภายใน 14 วัน 
โดยใช้กับร้านค้าท่ีเข้าร่วมโครงการฯ (เมืองรอง) เงื่อนไขห้ามใช้กับร้านค้าท่ีตนเองอยู่ในจังหวัดนั้น 
  3) สภากาแฟยามเช้า (สภากาแฟชาละวัน) วันท่ี 18 กันยายน 2562 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข เจ้าภาพ เล่ือนเป็น 19 กันยายน 2562 ช่วงเวลาตอนเย็น พร้อมงานเล้ียง
เกษียณและผู้ว่าราชการจังหวัดพิตรย้ายไปจังหวัดสระแก้ว 



  4) งานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร วันท่ี 7-8 กันยายน 2562 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองการรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 8/2562 เม่ือวันที ่5 ส.ค.62 
 

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมส่านักงานเกษตรอ่าเภอ ครั้งท่ี 8/2562 เดือนสิงหาคม 2562 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 
  3.1 รายงานความก้าวหน้ามาตรการจ่ากัดการใช้สารเคมี พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 29 สิงหาคม 2562)  
 เป้าหมายจากการตรวจสอบคุณสมบัติขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 จ่านวน 6 ชนิดพืช ได้แก่ 
มันส่าปะหลัง ข้าวโพดทุกชนิด ปาล์มน้่ามัน ไม้ผล พืชไร่ และไม้ดอก จ่านวน 605 ครัวเรือน  
 ผลการด่าเนินงานตามมาตรการจ่ากัดการใช้พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอรไ์พริฟอส สรุปได้ดังนี้  
   -  ยอดห้องอบรม 10 รอบ จ่านวน 680 ราย  
   -  ยอดห้องทดสอบ 11 รอบ จ่านวน 690 ราย 
   -  เกษตรกรเลือกประเภทการอบรม โดยอบรมกับวิทยากร (ครู ข) จ่านวน 323 ราย 
เรียนรู้ด้วยตนเอง E-learning จ่านวน 0 ราย มีความรู้และขอเข้าทดสอบ จ่านวน 12 ราย ไม่ประสงค์จะเข้ารับ
การเรียนรู้หรือซื้อสารเคมี จ่านวน 0 ราย รวมท้ังส้ิน 264 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.64 ของเป้าหมาย 
   - ผลการเรียนรู้และผลการทดสอบ โดยอบรมกับวิทยากร (ครู ข) จ่านวน 264 ราย 
เรียนรู้ด้วยตนเอง E-learning จ่านวน 0 ราย มีความรู้และขอเข้าทดสอบ จ่านวน 2 ราย รวมท้ังส้ิน 266 ราย  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  3.2 โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562  
   3.2.1. การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
  อ่าเภอสากเหล็ก เป้าหมาย 2,100 ครัวเรือน ผลการปรับปรุง 2,609 ครัวเรือน มากกว่าเป้าหมาย
จ่านวน 509 ครัวเรือน  
   3.2.2. การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตามกลุ่มพืชท่ีอนุญาตให้ใช้สารเคมี 3 ชนิด 
อ่าเภอสากเหล็ก เป้าหมาย 509 ครัวเรือน ผลการปรับปรุง 571 ครัวเรือน คงเหลือ 47 ครัวเรือน            
   3.2.3. การดาวน์โหลดและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook 
อ่าเภอสากเหล็ก เป้าหมาย 400 ครัวเรือน ผลการดาวโหลด 411 ครัวเรือน เกินเป้าหมาย 11 ครัวเรือน  
 

มติที่ประชุม    รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพือ่ทราบ 
                  4.1 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562      
(ตัดยอดวันท่ี 3 กันยายน 2562) 

     งบด่าเนินงาน คง. 62 ได้รับจัดสรร 377,035 บาท ผลการเบิกจ่าย 376,430 บาท  
คงเหลือ 605 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.3 % 

มติที่ประชุม. รับทราบ 
  4.2 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562  
ความเป็นมาของการแก้ไขเพิ่มเติม  
        1. พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ประกาศและใช้บังคับมาเป็นเวลา ๑๔ ปี 
        2. มีวิสาหกิจชุมชนจดทะเบียน ๘๘,๐๐๐ แห่ง มีสมาชิก ๑.๕ ล้านราย  
        3. กิจการส่วนใหญ่เกี่ยวกับภาคการเกษตรและกิจกรรมต่อเนื่อง  
        4. ส่วนใหญ่ไม่มีฐานะนิติบุคคล ไม่สามารถท่านิติกรรมหรือธุรกรรมได้ 



        5. วิสาหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียนจ่านวนหนึ่งมคีวามก้าวหน้าในการด่าเนินกิจการ หากมี
ฐานะเป็นนิติบุคคลจะช่วยให้มีความเข้มแข็งในการด่าเนินกิจการ 
        6. กรมส่งเสริมการเกษตรขอแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. เมื่อปี 2557 
        7. ใหว้ิสาหกิจชุมชนเป็นนิติบุคคลตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2562 
   1) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548  
   2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 16 เมษายน 2562 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก่าหนด
สามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (วันท่ี 16 พฤษภาคม 2562) 
  ประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมท่ีส่าคัญ 
   1) องค์ประกอบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
   2) องค์ประกอบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 
   3) บทบาทหน้าท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรและ ส่านักงานเกษตรจังหวัด 
   4) อ่านวยความสะดวกวิสาหกิจชุมชนในการจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคล 
   5) ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ 

มติที่ประชุม..  รับทราบ  
  4.3 การรายงานสถานการณ์ฝนแล้ง ปี 2562  
      อ่าเภอสากเหล็กได้เกิดเหตุภัยพิบัติฉุกเฉิน โดยเกิดเหตุภาวะฝนแล้ง เนื่องจากฝนน้อย  
และฝนไม่ตกติดต่อกันเป็นเวลานาน ส่งผลท่าให้เกิดความแห้งแล้งขึ้นในพื้นท่ี พื้นท่ีทางการเกษตรได้รับความ
เสียหาย จึงได้รายงานความเสียหายเบื้องต้น โดยสรุปพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากฝนแล้งเบ้ืองต้น รวมเป็นพื้นท่ีนา
ข้าว รวม 3 ต่าบล 22 หมู่บ้าน เกษตรกร 436 ราย พื้นท่ีคาดว่าจะเสียหาย 11,450 ไร่ (28 ส.ค.62) 

1. ต.วังทับไทร ม. 1-6                เกษตรกร    56 ราย พื้นท่ีคาดว่าจะเสียหาย      940 ไร่ 
2. ต.ท่าเย่ียม ม. 5,6                  เกษตรกร     20 ราย พื้นท่ีคาดว่าจะเสียหาย     280 ไร่ 
3. ต.สากเหล็ก ม. 2-15              เกษตรกร   360 ราย พื้นท่ีคาดว่าจะเสียหาย 10,230 ไร่ 

- เน่ืองจากวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ได้มีพายุดีเปรสชั่น “โพดุล”ท่าให้ฝนตกหนักและติดต่อกัน ท่าให้เกิดน้่าท่วมหลาย
หมู่บ้านในพื้นท่ีอ่าเภอสากเหล็ก จึงขอยกเลิกการแจ้งข้อมูลฝนแล้งท่ีจะขอเปิดภัย ทั้งน้ี ได้รายงานให้จังหวัดได้รับทราบ
เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม.   รับทราบ  
  4.4 การบันทึกข้อมูลในระบบ ฐานข้อมูลเกษตรกร  
        จังหวัดให้เร่งรัดด่าเนินการบันทึกข้อมูลลงในระบบ กสก. 30 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer)  

มติที่ประชุม.   รับทราบ  
  4.5 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
  4.5.1 การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจ่าปี 2562 
  ผลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจ่าปี 2562 ดังนี้ 
  1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ แปลงใหญ่พืชผักต่าบลห้วยแก้ว อ่าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ แปลงใหญ่ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ กลุ่มข้าวโพดแปลงใหญ่ 
ต่าบลทุ่งใหญ่ อ่าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ แปลงใหญ่ข้าว กลุ่มแปลงใหญ่พรหมทอง ต่าบลบางลาย 
อ่าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 
  4. รางวัลชมเชย ได้แก่ แปลงใหญ่ข้าว คลองส่งน้่า ซี 95 ต่าบลวัดขวาง อ่าเภอโพทะเล จังหวัด
พิจิตร และแปลงใหญ่ข้าว คลองส่งน้่า ซี 101 ต่าบลท่าบัว อ่าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 



 
 ผลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ประจ่าปี 2562 ดังนี้ 
  1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ แปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์ ต่าบลน้่าขุม อ่าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย  
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ แปลงใหญ่ข้าว ต่าบลจันจว้าใต้ อ่าเภอแม่จัน  
จังหวัดเชียงราย 
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ แปลงใหญ่กาแฟ ต่าบลเทพเสด็จ อ่าเภอดอยสะเก็ด  
จังหวัดเชียงใหม่ 
  4. รางวัลชมเชย ได้แก่ แปลงใหญ่ปลานิล ต่าบลห้วยสะแก อ่าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ และ 
แปลงใหญ่ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ อ่าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ผลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ประจ่าปี 2562 ดังนี้ 
  1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ แปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์ ต่าบลน้่าขุม อ่าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย  
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ แปลงใหญ่กล้วยหอมทอง หมู่ 2 ถ้่ารงค์, หมู่ 3 ท่าเสน 
อ่าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ แปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ หมู่ 9 ต่าบลดงมะไฟ อ่าเภอทราย
มูล จังหวัดยโสธร 
  4. รางวัลชมเชย ได้แก่ แปลงใหญ่มันส่าปะหลังต่าบลวังม่วง อ่าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี,  
แปลงใหญ่ทุเรียน ต่าบลดงขี้เหล็ก อ่าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี และแปลงใหญ่ผักบางท่าข้าม อ่าเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  4.5.2 การสมัครแปลงใหญ่เพื่อเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
          จังหวัดแจ้งให้ส่านักงานเกษตรอ่าเภอท่ีมีกลุ่มเกษตรกรท่ีประสงค์จะสมัครเข้าร่วม
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ด่าเนินการรับสมัครแปลงใหญ่ (ตามแบบใบสมัครเข้าร่วม
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ) ส่งให้ส่านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ภายในเดือนกันยายน 
เพื่อน่าเสนอเข้าท่ีประชุม CoO เพื่อพิจารณาต่อไป (การพิจารณารับรองการเป็นแปลงใหญ่ให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการอ่านวยการขับเคล่ือนงานนโยบายส่าคัญ  และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด  
(Chief of Operation) ในการรับสมัครแปลงใหญ่ขอให้อ่าเภอ ตรวจสอบคุณสมบัติกลุ่มท่ีประสงค์เข้าร่วม
โครงการเบ้ืองต้นตามเงื่อนไข 7 ข้อ ดังนี้ 
  1. เป็นพื้นท่ีเหมาะสมต่อการผลิตสินค้าเกษตรในแต่ละชนิดตามข้อมูลแผนท่ีเกษตรเพื่อบริหาร
จัดการเชิงรุก (Agri-Map) หรือไม่เหมาะสมแต่สามารถพัฒนาและปรับปรุงได้ 
  2. มีแหล่งน้่าเหมาะสมกับการผลิตสินค้าเกษตรในแต่ละชนิด 
  3. พื้นท่ีมีเอกสารสิทธิ์ หรือพื้นท่ีท่ีได้รับการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานท่ีมีสิทธิ์รับรอง 
  4. มีรายช่ือในทะเบียนเกษตรกร (ทบก) หรือถ้าไม่มีให้มาขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
  5. เป็นกลุ่มท่ีมีสมาชิกจ่านวน 30 คน ขึ้นไป 
  6. รวมพื้นท่ี 300 ไร่ ขึ้นไป ไม่จ่าเป็นต้องเป็นพื้นท่ีติดกันแต่ควรอยู่ในชุมชนเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 
  7. กลุ่มมีการแบ่งงานผู้ดูแลด้านต่างๆ เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ศัตรูพืช (อารักขาพืช) และ
เครื่องจักรกลเกษตร เป็นต้น  ** หมายเหตุ ส่าหรับข้อ 5 และ 6 เป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของแต่ละชนิด
สินค้า 
  4.5.3 ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่จังหวัดพิจิตร คร้ังที่ 3/2562 
  ส่านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ก่าหนดจัดประชุมเครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่จังหวัดพิจิตร 
ครั้งท่ี 3/2562 โดยบูรณาการร่วมกับ การจัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้น่ากลุ่มระดับจังหวัด ครั้งท่ี 2 
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์การ
ขับเคล่ือน และ 



การด่าเนินงานแปลงใหญ่ ในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมมีพรสวรรค์แกรนด์ โฮเทล 
แอนด์ รีสอร์ท อ่าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เป้าหมาย ประธานแปลงใหญ่ระดับอ่าเภอ จ่านวน 12 ราย  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ. 
 

 4.6 สรุปผลการด าเนิงานตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามโครงการศูนย์เรียนรู้ 
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ข้อมูล ณ วันท่ี 21 สิงหาคม 2562  
                         อ่าเภอสากเหล็ก ได้ด่าเนินการตามกิจกรรม/โครงการ และรายงานผลการด่าเนินงานครบทุก
กิจกรรมเรียบร้อยแล้ว  
  4.7 สถานการณ์และการบริหารจัดการศัตรูพืช  
  สถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด จังหวัดพิจิตรได้รับรายงานพื้นท่ีปลูก
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ จ่านวน 24,417.25 ไร่ ส่ารวจแล้วไม่พบการระบาด จ่านวน 4,698.25 ไร่ เกษตรกร  
319 ราย และพบการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด รายละเอียดดังนี้ 
     - พื้นท่ีเฝ้าระวัง อายุ 1 - 60 วัน จ่านวน 3,870 ไร่ เกษตรกร 223 ราย อายุมากกว่า 
60 วัน จ่านวน 461 ไร่ เกษตรกร 35 ราย  
     - พื้นท่ีระบาดรุนแรงน้อย อายุ 1-60 วัน จ่านวน 6,185.50 ไร่ เกษตรกร 555 ราย  
อายุมากกว่า 60 วัน จ่านวน 3,799 ไร่ เกษตรกร 302 ราย การส่ารวจพบมีการระบาด จ่านวน 11 อ่าเภอ 
ได้แก่ อ่าเภอเมืองพิจิตร วังทรายพูน โพธิ์ประทับช้าง บางมูลนาก โพทะเล สามง่าม ทับคล้อ สากเหล็ก บึงนาราง  
วชิรบารมี และอ่าเภอดงเจริญ 
     - พื้นท่ีระบาดรุนแรงมาก อายุ 1 - 60 วัน จ่านวน 4,248.25 ไร่ เกษตรกร 255 ราย 
อายุมากกว่า 60 วัน จ่านวน 525.75 ไร่ เกษตรกร 49 ราย ตรวจพบมีการระบาด ใน 3 อ่าเภอ ได้แก่  
อ่าเภอตะพานหิน ทับคล้อ และอ่าเภอดงเจริญ   
  4.8 การส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ปี 2562  
   ผลการส่งเสริมสะสมเดือนตุลาคม – สิงหาคม 2562 จ่านวน 28,948.10 ตัน คิดเป็นร้อยละ 
104.56 ของเป้าหมาย 27,685.5 ตัน ตัดยอดวันท่ี 27 สิงหาคม 25๖2 รายละเอียดดังนี้   
 ปุ๋ยอินทรีย์ จ่านวน  23,915.4 ตัน   ได้แก่ 
  -  ปุ๋ยคอก 1,297 ตัน -  ปุ๋ยหมัก 1,715 ตัน 
  -  ไถกลบตอซังข้าว 19,324.40 ตัน 
  -  ไถกลบตอซังข้าวโพด 1,368.5 ตัน 
  -  ไถกลบตอซังอ้อย 76 ตัน - น้่าหมักชีวภาพ 134.5 ตัน 
 วัสดุอินทรีย์จ่านวน 5,032.7 ตัน ได้แก่  
  -  ปุ๋ยพืชสด ประเภทปอเทือง จ่านวน 327.2 ตัน  
  -  ถั่วเขียว จ่านวน 4,675.5 ตัน     
  -  ถั่วลิสง จ่านวน 30 ตัน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 4.9 ก าหนดการจัดงานวันรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่าง 
มันส าปะหลัง วันท่ี 13 กันยายน 2562 ณ วัดเขานกยูง ต่าบลเขาทราย อ่าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร  
เป้าหมายเกษตรกรและเจ้าหน้าท่ี จ่านวน 200 ราย  
 

มติที่ประชุม..  รับทราบ 
 
 
 
 



 
จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอสากเหล็ก 
 4.10 อ่าเภอแจ้งข้าราชการโยกย้ายต่าแหน่ง 
   -  นายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับค่าส่ังย้ายไปด่ารงต่าแหน่ง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 
   -  นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับค่าส่ังย้ายไปด่ารงต่าแหน่ง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562  
 4.11 อ่าเภอขอบคุณการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันท่ีจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 
 4.12 อ่าเภอขอบคุณการร่วมโครงการจิตอาสา วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหีลวง ในวันท่ีจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ่านวน 180 คน 
 4.13 การออกรับบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 กันยายน 2562 ณ หอประชุมท่ีว่าการอ่าเภอ
สากเหล็ก 
 4.14 สถานการณ์ไข้เลือดออก ต้ังแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม 2562 
  -  อ่าเภอสากเหล็ก อยู่ล่าดับท่ี 8 ของจังหวัด มีผู้ป่วย จ่านวน 7 ราย   
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพือ่พิจารณา 
 5.1 การขับเคล่ือนงานเชิงรุก (Phichit Agro Model)  
        จังหวัดก่าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 2            
(1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562) ตัวชี้วัดท่ี 3 งานท่ีได้รับมอบหมายท่ีไม่ใช่งานประจ่า 3.1 ขับเคล่ือนงาน
ส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก (Phichit Agro Model) โดยให้อ่าเภอด่าเนินการรวบรวมเอกสาร/หลักฐาน ประกอบการ
พิจารณาตามตัวชี้วัด 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 
   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    รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.5 การบูรณาการแผนประจ่าเดือนกันยายน 2562 ของส่านักงานเกษตรอ่าเภอสากเหล็ก  

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

5.6 จัดท่าแผนนิเทศประจ่าเดือน กันยายน 2562 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน/เวลา ภารกิจงาน สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
2 ก.ย.62 ติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัย ต่าบลสากเหล็ก แปลงเกษตรกร ต่าบลสากเหล็ก เกษตรอ่าเภอ/เบญจรัตน์ 
3 ก.ย.62 ประชุมหัวหน้าส่วน 10.00 น. อบต.สากเหล็ก เกษตรอ่าเภอ 

 ประชุมส่านักงานเกษตรอ่าเภอ (DM) ส่านักงานเกษตรอ่าเภอสากเหล็ก เจ้าหน้าท่ีทุกคน 
4 ก.ย.62 ประชุมก่านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ว่าการอ่าเภอสากเหล็ก เกษตรอ่าเภอ 
5 ก.ย.62 ติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัย  ต.สากเหล็ก ,ต.ท่าเย่ียม , 

ต.หนองหญ้าไทร 
เกษตรอ่าเภอ/เบญจรัตน์ 

/ณฐกานต์ 
9 ก.ย.62 ประชุมส่านักงาน/จัดท่าตัวชี้วัด ส่านักงานเกษตรอ่าเภอสากเหล็ก เจ้าหน้าท่ีทุกคน 

11 ก.ย.62 อบรมการใชส้ารเคมี 3 ชนิด ส่านักงานเกษตรอ่าเภอสากเหล็ก เจ้าหน้าท่ีทุกคน 
13 ก.ย.62 ร่วมงานวันรณรงค์เพื่อควบคุมมันสา่ปะหลัง (ใบด่าง) วัดเขานกยูงทอง ม.8 ต.เขาทราย เกษตรอ่าเภอ 
16 ก.ย.62 ร่วมงานวันสาธิตการด่าเนินงานโรงเรียนเกษตรกร 

ข้าวต้นแบบ (แปลงใหญ่) ปี 2562 
เทศบาลต่าบลไผ่รอบ เกษตรอ่าเภอ 

18 ก.ย.62 อบรมการใชส้ารเคมี 3 ชนิด ส่านักงานเกษตรอ่าเภอสากเหล็ก เจ้าหน้าท่ีทุกคน 
19 ก.ย.62 อบรมการใชส้ารเคมี 3 ชนิด ส่านักงานเกษตรอ่าเภอสากเหล็ก เจ้าหน้าท่ีทุกคน 
23 ก.ย.62 ร่วมงานโครงการจิตอาสาฯ ส่านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เกษตรอ่าเภอ 
24 ก.ย.62 ประชุม/จ่ายกิ่งพันธ์ุไม้ผลโครงการขยายผลฯ ส่านักงานเกษตรอ่าเภอสากเหล็ก เจ้าหน้าท่ีทุกคน 
25 ก.ย.62 อบรมการใชส้ารเคมี 3 ชนิด ส่านักงานเกษตรอ่าเภอสากเหล็ก เจ้าหน้าท่ีทุกคน 

26-28 ก.ย.62 สัมมนา Year End Conference ปี 2562 โรงแรมแอมบาสเดอร์ จ.ชลบุร ี เกษตรอ่าเภอ 
29 ก.ย.62 ร่วมงานเกษตรแปลงใหญ่พิจิตรแฟร์และเชื่อมโยง

เครือข่ายฯ 
ห้องประชุมห้างแฮปปี้พลาซ่า 
อ.เมือง จ.พิจิตร 

เกษตรอ่าเภอ 

30 ก.ย.62 ประชุมเกษตรอ่าเภอประจ่าเดือน (MM) ส่านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เกษตรอ่าเภอ 

วัน/เวลา ภารกิจงาน สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
2 ก.ย.62 ติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัย ต่าบลสากเหล็ก แปลงเกษตรกร ต่าบลสากเหล็ก กษอ./ณฐกานต์ 

18 ก.ย.62 ติดตามการอบรมการใช้สารเคมี 3 ชนิด ส่านักงานเกษตรอ่าเภอสากเหล็ก กษอ./ณฐกานต์ 
25 ก.ย.62 ติดตามการอบรมการใช้สารเคมี 3 ชนิด ส่านักงานเกษตรอ่าเภอสากเหล็ก กษอ./ณฐกานต์ 



 
ระเบียบวาระที่ 6 ผลการปฏิบัติงานส านักงานเกษตรอ าเภอสากเหล็ก ประจ าเดือน สิงหาคม 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 
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 


