
รายงานการประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอสากเหล็ก 
คร้ังที่  10/2562 

วันที่  9 ตุลาคม 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 13.30 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1. ข้าราชการย้ายไปด ารงต าแหน่ง 
- นายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ย้ายไปด่ารงต่าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด    
  สระแก้ว วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 
- นายวิทยา  มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ย้ายไปด่ารงต่าแหน่ง รองผู้ว่าราชการ  
  จังหวัดสระแก้ว วันท่ี 4 ตุลาคม 2562 
- นายส่ารวย  จัดละ ผู้จัดการไฟฟ้าสาขาสากเหล็ก ย้ายไปด่ารงต่าแหน่งผู้จัดการไฟฟ้าสาขา 
  วัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 

  2. ข้าราชการย้ายมาด่ารงต่าแหน่ง 
      - นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ย้ายมาด่ารงต่าแหน่งผู้ว่าราชการ 
จังหวัดพิจิตร วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 
      - นายเกรียงวิชญ์  เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล่าภู ย้ายมาด่ารงต่าแหน่ง 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร วันท่ี 4 ตุลาคม 2562 
      - นายสุเทพ  วงษ์พาณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ย้ายมาด่ารงต่าแหน่ง 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร วันท่ี 4 ตุลาคม 2562 
  3. ผลการประกวดบ้านสวย เมืองสุข ระดับอ่าเภอ ประจ่าปี 2562 ได้แก่ 

     - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านหนองสองห้อง หมู่ท่ี 5 ต่าบลวังทับไทร 
    - รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ บ้านท่าพิกุล หมู่ท่ี 7 ต่าบลสากเหล็ก  

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองการรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 9/2562 เม่ือวันที ่3 กันยายน 2562 
 

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม เดือนกันยายน 2562 
 

 
 



ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 
  3.1 รายงานความก้าวหน้ามาตรการจ่ากัดการใช้สารเคมี พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส  
(ข้อมูล ณ วันท่ี 25 สิงหาคม 2562)  
  -  จังหวัดพิจิตรมีเป้าหมายจากการตรวจสอบคุณสมบัติขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 จ่านวน 
6 ชนิดพืช ได้แก่ มันส่าปะหลัง ข้าวโพดทุกชนิด ปาล์มน้่ามัน ไม้ผล พืชไร่ และไม้ดอก จ่านวน 10,334 ครัวเรือน  
   -  ผลการด่าเนินงานตามมาตรการจ่ากัดการใช้พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอรไ์พริฟอส 
ของอ่าเภอสากเหล็ก สรุปได้ดังนี้  
  -  ยอดห้องอบรม 11 รอบ จ่านวน 780 ราย  
  -  ยอดห้องทดสอบ 11 รอบ จ่านวน 920 ราย  
  -  เกษตรกรเลือกประเภทการอบรม โดยอบรมกับวิทยากร (ครู ข) จ่านวน 546 ราย  
เรียนรู้ด้วยตนเอง E-learning จ่านวน 0 ราย มีความรู้และขอเข้าทดสอบ จ่านวน 29 ราย ไม่ประสงค์จะเข้ารับ
การเรียนรู้หรือซื้อสารเคมี จ่านวน 0 ราย รวม 575 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.05 ของเป้าหมาย  
  -  ผลการเรียนรู้และผลการทดสอบ โดยอบรมกับวิทยากร (ครู ข) จ่านวน 429 ราย  
เรียนรู้ด้วยตนเอง E-learning จ่านวน 0 ราย มีความรู้และขอเข้าทดสอบ จ่านวน 12 ราย รวม 441 ราย 
มติทีป่ระชุม รับทราบ 
  3.2 โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562   

 การแก้ไขข้อมูลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 ท่ีมีการส่งข้อมูลเข้าโครงการ
ช่วยเหลือต้นทุนการผลิต ผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2562/63 และโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี 2562/63 และกรณีอื่น  ๆ
โดยจะต้องมีแบบค่าร้องประกอบการแก้ไข เพื่อให้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบย้อนกลับได้  โดยให้อ่าเภอรวบรวบแบบค่า
ร้องไว้ ท่ีอ่าเภอก่อน  รอกรมส่งเสริมการเกษตรปรับปรุงระบบให้สามารถตีกลับข้อมูลท่ีส่งเข้าร่วมโครงการ 
ให้กับ ธ.ก.ส.  
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพือ่ทราบ 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

  4.1 จังหวัดแจ้งผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  
ประจ่าเดือนกันยายน 2562(ตัดยอดวันท่ี 27 กันยายน 2562.) 
  -  การเบิกจ่าย งบบุคลากร งบด่าเนินงาน งบตาม คง2 งบเบิกแทนกรมการข้าว งบเบิกแทน 
ส่านักนายกฯ งบลงทุนรวมงบประมาณท้ังหมด 23,413,023 บาท เบิกจ่าย 22,940,074.64 บาท 
คงเหลือ 490,948.36 บาท คิดเป็นร้อยละท่ีเบิกจ่ายแล้ว 97.90  
มติที่ประชุม รับทราบ 

  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
  4.2 การรายงานสถานการณ์ภาวะฝนแล้ง ปี 2562  
  จังหวัดพิจิตรจึงได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในพื้นท่ี
จ่านวน 9 อ่าเภอ ดังนี้อ่าเภอดงเจริญ ทับคล้อ บางมูลนาก สามง่าม โพธิ์ประทับช้าง วังทรายพูน ตะพานหิน 
บึงนาราง และโพทะเล 
  สรุปอ่าเภอท่ีประชุม ก.ช.ภ.อ. เป็นท่ีเรียบร้อย ได้แก่ 
  1. อ.สามง่าม ประชุม ก.ช.ภ.อ. วันท่ี 4 ก.ย. 2562 เกษตรกร 65 ราย ข้าวเสียหาย 295 ไร่ 
พืชไร่เสียหาย 338.75 ไร่ รวมพื้นท่ีเสียหาย 633.75 ไร่ รวมเป็นเงิน 717,220 บาท 
  2. อ.ตะพานหิน ประชุม ก.ช.ภ.อ. วันท่ี 13 ก.ย. 2562 เกษตรกร 40 ราย 
ข้าวเสียหาย 917 ไร่ รวมพืน้ท่ีเสียหาย 917 ไร่ รวมเป็นเงิน 1,020,621 บาท 
   
   



  3. อ.บึงนาราง ประชุม ก.ช.ภ.อ. วันท่ี 24 ก.ย. 2562 เกษตรกร 385 ราย  
พืชไร่เสียหาย 3,547.75 ไร่ รวมพื้นท่ีเสียหาย 3,547.75 ไร่ รวมเป็นเงนิ 4,072,817 บาท 
  4. อ.บางมูลนาก เกษตรกรไม่ขอรับการช่วยเหลือ 

มติที่ประชุม รับทราบ  
   

  4.3 การรายงานสถานการณ์อุทกภัย ปี 2562    
  จังหวัดพิจิตร มีอาณาเขตทางด้านทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก ทิศตะวันออกติดต่อกับ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดก่าแพงเพชร  ผลจากพายุ “โพดุล” พาดผ่านในพื้นท่ีจังหวัดพิจิตร
และจังหวัดใกล้เคียง มีฝนตกตลอดวันและตลอดคืน เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 2562 ส่งผลท่าให้น้่าท่วมขังและน้่า
ไหลบ่ามาจากจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ ก่าแพงเพชรและสุโขทัย เข้าท่วมในจังหวัดพิจิตร 
  สรุปข้อมูลสถานการณ์การเกิดอุทกภัย ปี 2562 (ตัดยอด วันท่ี 25 กันยายน 2562) ดังนี้ 
   1) อ.สากเหล็ก จ่านวน 5 ต่าบล 38 หมู่บ้าน เกษตรกรประสบภัย 1,368 ราย 
ข้าวคาดว่าจะเสียหาย 20,390 ไร่ พืชไร่คาดว่าจะเสียหาย 33 ไร่ พืชสวนและอื่นๆคาดว่าจะเสียหาย 2,473 ไร่ 
รวมพื้นท่ีคาดว่าจะเสียหาย 22,896 ไร่ 
   2) อ.วังทรายพูน จ่านวน 4 ต่าบล 50 หมู่บ้าน เกษตรกรประสบภัย 1,561 ราย 
ข้าวคาดว่าจะเสียหาย 34,308 ไร่ พืชไร่คาดว่าจะเสียหาย 88 ไร่ พืชสวนและอื่นๆคาดว่าจะเสียหาย 1,115 ไร่ 
รวมพื้นท่ีคาดว่าจะเสียหาย 35,511 ไร่ 
   3) อ.เมืองพิจิตร จ่านวน 7 ต่าบล 30 หมู่บ้าน เกษตรกรประสบภัย 850 ราย 
ข้าวคาดว่าจะเสียหาย 17,851 ไร่ รวมพื้นท่ีคาดว่าจะเสียหาย 17,851 ไร่ 
   4) อ.ทับคล้อ จ่านวน 4 ต่าบล 36 หมู่บ้าน เกษตรกรประสบภัย 1,147 ราย 
ข้าวคาดว่าจะเสียหาย 37,750 ไร่ พืชไร่คาดว่าจะเสียหาย 37 ไร่ พืชสวนและอื่นๆคาดว่าจะเสียหาย 13 ไร่ 
รวมพื้นท่ีคาดว่าจะเสียหาย 37,800 ไร่ 
   5) อ.ตะพานหิน จ่านวน 6 ต่าบล 30 หมู่บ้าน เกษตรกรประสบภัย 887 ราย 
ข้าวคาดว่าจะเสียหาย 22,539 ไร่ รวมพื้นท่ีคาดว่าจะเสียหาย 22,539 ไร่ 
   6) อ.วชิรบารมี จ่านวน 4 ต่าบล 22 หมู่บ้าน เกษตรกรประสบภัย 222 ราย 
ข้าวคาดว่าจะเสียหาย 3,195 ไร่ พืชสวนและอื่นๆคาดว่าจะเสียหาย 22 ไร่ รวมพื้นท่ีคาดว่าจะเสียหาย 3,217 ไร่ 
   7) อ.ดงเจริญ จ่านวน 4 ต่าบล 25 หมู่บ้าน เกษตรกรประสบภัย 457 ราย  
ข้าวคาดว่าจะเสียหาย 6,856 ไร่ พืชสวนและอื่นๆคาดว่าจะเสียหาย 17 ไร่ รวมพื้นท่ีคาดว่าจะเสียหาย 6,873 ไร่ 
   8) อ.สามง่าม จ่านวน 3 ต่าบล 22 หมู่บ้าน เกษตรกรประสบภัย 187 ราย  
ข้าวคาดว่าจะเสียหาย 3,108 ไร่ พืชไร่คาดว่าจะเสียหาย 12 ไร่ รวมพื้นท่ีคาดว่าจะเสียหาย 3,120 ไร ่
   9) อ.บางมูลนาก จ่านวน 8 ต่าบล 34 หมู่บ้าน เกษตรกรประสบภัย 734 ราย  
ข้าวคาดว่าจะเสียหาย 14,694 ไร่ พืชไร่คาดว่าจะเสียหาย 5 ไร่ พืชสวนและอื่นๆคาดว่าจะเสียหาย 20 ไร่  
รวมพื้นท่ีคาดว่าจะเสียหาย 14,719 ไร่ 
   10) อ.โพธิ์ประทับช้าง จ่านวน 3 ต่าบล 5 หมู่บ้าน เกษตรกรประสบภัย 24 ราย 
ข้าวคาดว่าจะเสียหาย 721 ไร่ รวมพื้นท่ีคาดว่าจะเสียหาย 721 ไร่ 
   11) อ.โพทะเล จ่านวน 2 ต่าบล 3 หมู่บ้าน เกษตรกรประสบภัย 3 ราย ข้าวคาดว่าจะ
เสียหาย 37 ไร่ รวมพื้นท่ีคาดว่าจะเสียหาย 37 ไร่ 
   12) อ.บึงนาราง จ่านวน 1 ต่าบล 6 หมู่บ้าน เกษตรกรประสบภัย 120 ราย ข้าวคาด
ว่าจะเสียหาย 850 ไร่ รวมพื้นท่ีคาดว่าจะเสียหาย 850 ไร่ 

มติที่ประชุม รับทราบและเร่งรัดให้ด่าเนินการตามข้ันตอน  
  
 



 
    4.4 งานประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร) 
  กรมส่งเสริมการเกษตร อนุมัติให้จังหวัดพิจิตรด่าเนินการโครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม
สินค้าด้านการเกษตรสู่ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกรถาวร) กิจกรรม ประชาสัมพันธ์
ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร) 
  ส่านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ก่าหนดจัดงานประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้า
เกษตร (ตลาดเกษตรกร) ในวันท่ี 17 – 18 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาด
เกษตรกรจังหวัดพิจิตร อ่าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ก่าหนดเปิดงานในวันท่ี 17 กันยายน 2562  
ในงานจัดกิจกรรม ดังนี ้
  1. การออกร้านจ่าหน่ายสินค้าจากทางอ่าเภอต่างๆ และหน่วยงานภาคี 
  2. การแข่งขันส้มต่าลีลา ในวันท่ี 17 ก.ย. 2562 (ส้มต่าปูปลาร้า) 
  3. กิจกรรมส่งเสริมการขาย (นาทีทอง) 
จังหวัดจ่ายค่ารถเหมาจ่าย อ่าเภอละ 1 คัน 1,000 บาท เงินรางวัล 3,000/2,000/1,000 /ชมเชย 500 บาท 

มติที่ประชุม รับทราบ  
  กลุ่มอารักขาพืช 
  4.9 สถานการณ์และการบริหารจัดการศัตรูพืช  
     4.9.1 สถานการณ์การระบาดของเพล้ียกระโดดสีน้่าตาล 
 จากการรายงานข้อมูลการระบาดศัตรูพืช ระหว่างวันท่ี 22 - 28 กันยายน 2562 พบการระบาด
ของเพล้ียกระโดดสีน้่าตาล ในพื้นท่ีอ่าเภอเมืองพิจิตร อ่าเภอวชิรบารมี อ่าเภอโพทะเล และอ่าเภอสามง่าม  
รวมพื้นท่ีระบาด 11,475 ไร่ เกษตรกรจ่านวน 528 ราย ส่วนใหญ่พบการระบาดในข้าวพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 
ซึ่งเป็นพันธุ์ที่อ่อนแอต่อเพล้ียกระโดดสีน้่าตาล ในการนี้ ขอให้เจ้าหน้าท่ีทุกต่าบล ได้ลงตรวจสอบพื้นท่ีและรายงาน
สถานการณ์การระบาดของเพล้ียกระโดดด้วย พร้อมให้ค่าแนะน่าในการป้องกันก่าจัดแก่เกษตรกร พร้อมท้ังจัดท่า
ข่าวประชาสัมพันธ์เตือนการระบาดเพล้ียกระโดดสีน้่าตาลพร้อมค่าแนะน่าในการป้องกันก่าจัดผ่านส่ือต่าง ๆ   

มติที่ประชุม รับทราบ  
  4.10 การส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ปี 2562  
  ผลการส่งเสริมสะสมเดือนตุลาคม – กันยายน 2562 จ่านวน 28,948.10 ตัน  
คิดเป็นร้อยละ 104.56 ของเป้าหมาย 27,685.5 ตัน ตัดยอดวันท่ี 26 กันยายน 25๖2 รายละเอียดดังนี้
   อ่าเภอท่ีด่าเนินการได้เกินเป้าหมาย จ่านวน 9 อ่าเภอ ได้แก่ อ่าเภอเมืองพิจิตร วังทรายพูน  
ตะพานหิน โพทะเล สามง่าม ทับคล้อ สากเหล็ก ดงเจริญ และอ่าเภอวชิรบารมี 
  อ่าเภอท่ีด่าเนินการได้ต่่ากว่าเป้าหมาย จ่านวน 3 อ่าเภอ ได้แก่ อ่าเภอโพธิ์ประทับช้าง  
บางมูลนาก และอ่าเภอบึงนาราง 
  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
  -  แจ้งแผนก่าหนดการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ก่าหนดแผนนิเทศสัปดาห์ท่ี 2  
ของเดือนพฤศจิกายน 2562 
  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
       - ก่าหนดเป้าหมายการขับเคล่ือนงาน GAP เชิงรุก 1 นวส./5-10 แปลง อ่าเภอสากเหล็ก  
นวส. 4 คน 100 แปลง (ปี 2563-2567 ปีละ 20 แปลง) ชนิดพืชยกเว้นข้าว 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 5  วาระจากการประชุมหัวหน้าสว่นราชการอ าเภอสากเหลก็ 
 5.1 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภัยน้่าท่วม ครัวเรือนละ 5,000 บาท 
จากการเกิดสถานการณ์อุทกภัยจากพายุโซนร้อน “โพดุล” (PODUL) และพายุดีเปรสชั่น “คาจิกิ” (KAJKI) 
ในพืน้ที่ ทีจ่ังหวัดประกาศภัยฯ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 1. น้่าท่วมถึงบ้านพักอาศัยโดยฉับพลัน และทรพัยส์ินได้รับความเสียหาย 
 2. บ้านพักอาศัยถูกน้า่ท่วมขังติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน และทรัพย์สนิได้รับความเสียหาย 
 3. บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายจากอุทกภัย วาตภัย น้่าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม 
ทั้งนี ้อ่าเภอได้แต่งต้ังเจ้าหน้าที่เกษตรประจ่าต่าบล เป็นคณะทา่งานตรวจสอบความเสียหายของบ้านเรอืน 
ตามค่าสั่งอ่าเภอที ่243/2562 ลงวนัที ่30 กนัยายน 2562 
 5.2 การจัดกจิกรรมเนื่องในวันคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม รายละเอียดอ่าเภอจะแจ้งใหท้ราบต่อไป 
 5.3 การจัดกจิกรรมวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2562 รายละเอียดอ่าเภอจะแจ้ง 
ให้ทราบต่อไป 
 5.4 ส่านักงานสาธารณสุขอ่าเภอสากเหล็ก  
  -  แจ้งสถานการณ์ไข้เลือดออก อา่เภอสากเหล็ก มีประชากร 23,673 ป่วย 12 ราย ตาย 
0 ราย อยู่อนัดับที่ 4 ของจังหวัด  
  -  แจ้งสถานการณ์ป่วยโรคมือเท้าปาก อ่าเภอสากเหล็ก 27 ราย  
(1.วชิรบารมี 53 ราย 2. ดงเจริญ 32 ราย 3. สากเหล็ก 27 ราย) 
  -  แจ้งขอเชิญร่วมกิจกรรมป่ันปันบุญ ครัง้ที่ 7 วันที่ 4 ตุลาคม 2562 จุดเริ่มป่ัน 
รพ.สต.บ้านหนองกรด ต.สากเหล็ก เวลา 15.30 น. 
มติทีป่ระชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพือ่พิจารณา 
 6.1 พิจารณาการสา่รวจข้อมูลให้ความชว่ยเหลือเกษตรกรเกษตรกรผู้ประสบอทุกภัย ปี 2562 
เพื่อนา่เข้าการประชุม ก.ช.ภ.อ. 
มติทีป่ระชุม รับทราบและก่าหนดประชุม ก.ช.ภ.อ. วันที่ 24 ต.ค.62 เวลา 10.00 น. 
 6.2 การบูรณาการแผนประจา่เดือนตุลาคม 2562 ของส่านักงานเกษตรอ่าเภอสากเหล็ก  

มติทีป่ระชุม  เหน็ชอบ 
 

วัน/เวลา ภารกิจงาน สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
2 ต.ค.62 ประชุมหัวหน้าสว่น  อบต.คลองทราย เกษตรอ่าเภอ 
3 ต.ค.62 ประชุมก่านัน ผู้ใหญ่บา้น ที่ว่าการอ่าเภอสากเหล็ก เกษตรอ่าเภอ 
4 ต.ค.62 ร่วมประชุมอุทกภัย  ต.ท่าเย่ียม/หนองหญ้าไทร เกษตรอ่าเภอ/ณฐกานต์ 
6 ต.ค.62 ร่วมสัมมนาโครงการประกันรายได้ CK Hall อ.เมือง จ.พิจิตร เกษตรอ่าเภอ 
7 ต.ค.62 ประชุมการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ส่านักงานเกษตรจังวัดพิจิตร เจ้าหน้าที่ทุกคน 
9 ต.ค.62 ประชุมส่านักงานเกษตรอ่าเภอ (DM) ส่านักงานเกษตรอ่าเภอสากเหล็ก เจ้าหน้าที่ทุกคน 

11 ต.ค.62 ติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัย ต.วังทับไทร เกษตรอ่าเภอ/สุภาพรรณ 
13 ต.ค.62 ร่วมกิจกรรมบ่าเพ็ญกุศล รัชกาลที่ 9 วัดไทรย้อย/ที่ว่าการอ่าเภอสากเหล็ก เจ้าหน้าที่ทุกคน 
15 ต.ค.62 ติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัย ม.2,5,6 ต.สากเหล็ก เกษตรอ่าเภอ/เบญจรัตน์ 
16 ต.ค.62 ติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัย ม.3,4,7,12 ต.สากเหล็ก เกษตรอ่าเภอ/เบญจรัตน์ 

17-18 ต.ค.62 ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกร ส่านักงานเกษตรจังวัดพิจิตร เกษตรอ่าเภอ/ณฐกานต์ 
18 ต.ค.62 ติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัย ม.4,11,13 ต.สากเหล็ก น.ส.เบญจรัตน์ อ่าปั้น 
22 ต.ค.62 ร่วมกิจกรรมปั่นปันบุญ ต.วังทับไทร เกษตรอ่าเภอ 
23 ต.ค.62 ร่วมพิธีวางพวงมาลา รชักาลที่ 5 วัดไทรย้อย/ที่ว่าการอ่าเภอสากเหล็ก เจ้าหน้าที่ทุกคน 
24 ต.ค.62 ประชุม ก.ช.ภ.อ. อุทกภัย ปี 2562 ที่ว่าการอ่าเภอสากเหล็ก เจ้าหน้าที่ทุกคน 
30 ต.ค.62 อบรมการใช้สารเคมี 3 ชนิด ส่านักงานเกษตรอ่าเภอสากเหล็ก เจ้าหน้าที่ทุกคน 
31 ต.ค.62 ประชุมเกษตรอ่าเภอประจ่าเดือน (MM) ส่านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เกษตรอ่าเภอ 



 6.3 จัดท่าแผนนิเทศประจ่าเดือน กันยายน 2562 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 

 6.4 ผลการปฏิบัติงานส่านักงานเกษตรอ่าเภอสากเหล็ก ประจ่าเดือน กันยายน 2562 

 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน/เวลา ภารกิจงาน สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
11 ต.ค.62 ติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัย ต.วังทับไทร กษอ./ณฐกานต์ 
15 ต.ค.62 ติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัย ม.2,5,6 ต.สากเหล็ก กษอ./ณฐกานต์ 
16 ต.ค.62 ติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัย ม.3,4,7,12 ต.สากเหล็ก กษอ./ณฐกานต์ 

30 ต.ค.62 อบรมการใชส้ารเคมี 3 ชนิด ส่านักงานเกษตรอ่าเภอสากเหล็ก กษอ./ณฐกานต์ 

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 



 
ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองอื่นๆ  
 

   7.1 การเตรียมความพร้อมในการรองรับโครงการส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง พืชอายุส้ัน 
- ข้าวโพด 1 ล้านไร่ 
- ถั่วเขียว 4 แสนไร่ 

7.2 การเตรียมข้อมูลกลุ่มท่ีมีความพร้อมรองรับโครงการหลังน้่าลด 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ปิดประชุม เวลา 16.00 น. 
    
 
  (ลงช่ือ)               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                          (นางสาวทิพวรรณ  วังกานนท์) 
                                     เจ้าพนักงานธุรการ  
            
 
 

     
    (ลงช่ือ)            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                           (นางเหรียญทอง  ชัยสุวิรัตน์) 
                       เกษตรอ่าเภอสากเหล็ก        


