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วันที่  5 พฤศจิกายน 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. นโยบายอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
  2. นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  
  3. พิจิตร (งานมะม่วง/ส้มโอ/ของดีเมืองพิจิตร การประกวดแข่งขัน สาธิต 
จัดนิทรรศการ จ่าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ) ขอความร่วมมือเกษตรอ่าเภอจัดร้านจ่าหน่ายสินค้าในงาน 
ระหว่างวนัท่ี 11 - 21 มกราคม 2563 ณ บริเวณหน้าวัดท่าหลวง อ่าเภอเมืองพิจิตร  

4. ข้าราชการย้ายไปด่ารงต่าแหน่ง 
 -  นพ.โสภณ  รัตนวราหะ ย้ายไปปฏิบัติหน้าท่ี แพทย์ประจ่าโรงพยาบาลพิจิตร 
วันท่ี 3 ตุลาคม 2562 
 -  นายประจักษ์  เพ็ญโพธิ์ ย้ายไปรักษาการแทนสาธารณสุข อ่าเภอวังทรายพูน  
วันท่ี 24 ตุลาคม 2562 

  5.  ข้าราชการย้ายมาด่ารงต่าแหน่ง 
       -  นพ.ประทีป  จันทร์สิงห์ มาด่ารงต่าแหน่งรักษาการผู้อ่านวยการโรงพยาบาลสากเหล็ก  
       วันท่ี 2 ตุลาคม 2562 
            - นายสมบุญ  กลับฝ่ัง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สาขาอ่าเภอโพทะเล ย้ายด่ารงต่าแหน่ง ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ่าเภอสากเหล็ก มาด่ารงต่าแหน่ง 
วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 
  6. อ่าเภอขอบคุณในความร่วมมืองานส่าคัญในรอบเดือนท่ีผ่านมา 
   -  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 
   -  การจัดกิจกรรมวันปิยมหาราชฯ วันท่ี 23 ตุลาคม 2562 
   -  การจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัว วันท่ี 18 ตุลาคม 2562 ณ วัดท่าเย่ียม มีจิตอาสา จ่านวน 150 คน 
   -  การจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมร่าลึกเนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันท่ี 22-23 ตุลาคม 2562 มีจิตอาสา จ่านวน 200 คน 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองการรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 10/2562 เม่ือวันที่ 9 ตุลาคม 2562 
 

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม เดือนตุลาคม 2562 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 
  3.1 รายงานความก้าวหน้ามาตรการจ่ากัดการใช้สารเคมี พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส  
(ข้อมูล ณ วันท่ี 27 ตุลาคม 2562)  
  -  จังหวัดพิจิตรมีเป้าหมายจากการตรวจสอบคุณสมบัติขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 จ่านวน 6 
ชนิดพืช ได้แก่ มันส่าปะหลัง ข้าวโพดทุกชนิด ปาล์มน้่ามัน ไม้ผล พืชไร่ และไม้ดอก จ่านวน 10,334 ครัวเรือน 
อ่าเภอสากเหล็ก มีเป้าหมาย 605 ราย  
   -  ผลการด่าเนินงานตามมาตรการจ่ากัดการใช้พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอรไ์พริฟอส  
ของอ่าเภอสากเหล็ก สรุปได้ดังนี้  
   -  ยอดห้องอบรม 11 รอบ จ่านวน 930 ราย  
   -  ยอดห้องทดสอบ 12 รอบ จ่านวน 970 ราย  
   -  เกษตรกรเลือกประเภทการอบรม โดยอบรมกับวิทยากร (ครู ข) จ่านวน 554 ราย 
เรียนรู้ด้วยตนเอง E-learning จ่านวน 0 ราย มีความรู้และขอเข้าทดสอบ จ่านวน 32 ราย ไม่ประสงค์จะเข้า 
รับการเรียนรู้หรือซื้อสารเคมี จ่านวน 0 ราย รวม 586 ราย  
  -  ผลการเรียนรู้และผลการทดสอบ โดยอบรมกับวิทยากร (ครู ข) จ่านวน 544 ราย เรียนรู้ด้วย
ตนเอง E-learning จ่านวน 0 ราย มีความรู้และขอเข้าทดสอบ จ่านวน 15 ราย รวม 559 ราย 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  3.2 โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562   

        ส่านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดส่งรายช่ือเกษตรกรท่ีใช้
ส่าหรับเป้าหมายการวาดแปลง ปี 2563 ซึ่งได้ด่าเนินการคัดกรองแปลงท่ีคาดว่าจะมีอยู่ในระบบ ให้ส่านักงานเกษตร
จังหวัดพิจิตร ซึ่งส่านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ได้ด่าเนินการจัดส่งข้อมูลรายอ่าเภอทาง e-mail :ซึ่งมีเป้าหมาย ดังนี้ 

 
เป้าหมายปี 63 เขต เป้าวาดแปลง งบประมาณ 
เมืองพิจิตร 2,429 820 
วังทรายพูน 718 250 
โพธ์ิประทับช้าง 2,740 930 
ตะพานหิน 1,538 500 
บางมูลนาก 776 260 
โพทะเล 1,488 500 
สามง่าม 2,694 900 
ทับคล้อ 1,053 350 
สากเหล็ก 1,042 350 
บึงนาราง 4,701 1,590 
ดงเจริญ 966 330 
วชิรบารม ี 3,632 1,220 

รวม 23,777 8,000 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพือ่ทราบ 
          4.1 อุทกภัย ปี 2562 
             ก.ช.ภ.อ.สากเหล็ก มีมติเห็นชอบให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2562 
จ่านวน 5 ต่าบล 34 หมู่บ้าน เกษตรกร 541 ราย พื้นท่ีเสียหาย ดังนี้ ข้าว 7,862.25 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 
94.75 ไร่ รวม 7,961 ไร ่วงเงนิช่วยเหลือ 8,915,403.75 บาท เมื่อการประชุมวันท่ี 24 ตุลาคม 2562 
และแจ้งให้จังหวัดให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป    
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
    

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
 4.2 แนวทางการจัดท าฐานข้อมูลทางการเกษตร ปี 2562  
  จังหวัดใหก้ารจัดท่าข้อมูล Bigdata ของส่านักงานเกษตรอ่าเภอ ปี 2562  
(ตัดยอดข้อมูลวันท่ี 31 ตุลาคม 2562) 
         - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการบันทึกในระบบสารสนเทศการผลิตทาง
การเกษตร(รต.) และระบบทะเบียนเกษตรกร(ทบก.) 
         - ใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศการผลิตทางการเกษตร (รต.) และระบบทะเบียนเกษตรกร 
(ทบก.) จัดท่าข้อมูล Bigdata ของส่านักงานเกษตรอ่าเภอ  
         - จัดท่าข้อมูลในรูปแบบ Infographic จ่านวน 1 แผ่น (รูปแบบ PJ-STM กลุ่มยุทธ์ส่งไฟล์ 
ให้อ่าเภอ) 
         - ให้อ่าเภอส่งข้อมูลให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส่านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร    
และน่าขึ้นเว็ปไซต์ของส่านักงานเกษตรอ่าเภอ ภายในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 
 4.3 แจ้งประชาสัมพันธ์คู่มือส าหรับประชาชนตาม พรบ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางรางการ พ.ศ.2558 
    กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งการปรับปรุงคู่มือส่าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ่านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  ตามแผนการยกระดับบริการภาครัฐ ระยะท่ี 2 
และส่านักงาน ก.พ.ร. ได้ให้กรมส่งเสริมการเกษตรเผยแพร่คู่มือส่าหรับประชาชนทางเว็ปไซต์ “ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อ
การติดต่อราชการ (www.info.go.th) และแอปพลิเคชัน CITIZENinfo” ท้ังนี้จึงขอให้อ่าเภอแจ้งประชาสัมพันธ์
คู่มือโดยให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานท่ีท่ีก่าหนดให้ยื่นค่าขอ และเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ส่านักงานเกษตรอ่าเภอด้วยอีก
ทางหนึ่ง ตามหนังสือจังหวัดพิจิตรท่ี พจ 0009/ ว3784 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2562 

มติที่ประชุม.  รับทราบ 
 

 4.4 สรุปเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 
รวมทั้งการลงพื้นที่เยี่ยมชมงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 
  กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งให้จังหวัดพิจิตรจัดท่าข้อมูลรายละเอียดจุดดูงานและสรุปผลงานการ
ด่าเนินงานท่ีส่าคัญและโดดเด่นในพื้นท่ี  เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็น
ทางการนอกสถานท่ี เพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชน ติดตามงานนโยบายของรัฐบาล และน่าเสนอผลงานในพื้นท่ี 
สรุปการเตรียมจุดดูงานของจังหวัดพิจิตร  

มติที่ประชุม.  รับทราบ 
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 4.5 ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
  จังหวัดได้มีการปรับปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตรฯ ในวันประชุมเกษตรอ่าเภอประจ่าเดือน (MM)  

มติที่ประชุม.  รับทราบ 
 4.6 การนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  จังหวัดก่าหนดแผนการนิเทศตามปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร ส่าหรับเดือนพฤศจิกายน 2562 
แผนการนิเทศงาน วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 ประเด็นนิเทศ การด่างานการส่งเสริมการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 

มติที่ประชุม.  รับทราบ 
 

กลุ่มอารักขาพืช 
 4.7 สถานการณ์และการบริหารจัดการศัตรูพืช  
  เตือนการระบาดโรคไหม้ข้าวและโรคขอบใบแห้ง เนื่องจากสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม 
มีความเหมาะสมต่อการเกิดโรคในข้าวประกอบกับเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้พันธุ์ข้าวอ่อนแอต่อโรคและใช้เมล็ดพันธุ์
ข้าวสูงกว่าค่าแนะน่า ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเอื้อต่อการระบาดของโรคข้าวได้  
  กลุ่มอารักขาพืชได้จัดท่าข่าวประชาสัมพันธ์เตือนการระบาดโรคไหม้ข้าวและโรคขอบใบแห้ง 
เพื่อให้เกษตรกรเฝ้าระวังและหมั่นส่ารวจแปลงอย่างสม่่าเสมอ สามารถป้องกันก่อนเกิดการระบาดของโรคได้ 

มติที่ประชุม.  รับทราบ 
 

วาระที่ 5  วาระแจ้งจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอสากเหล็ก 
 5.1 การประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อ่าเภอสากเหล็ก 
ประชาสัมพันธ์ ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบถึงมาตรการภาครัฐ เพื่อน่าไปสู่ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
การบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มติทีป่ระชุม.  รับทราบ 
 5.2 โครงการส่ารวจข้อมูลพื้นท่ีตกค้างการเดินส่ารวจ 
        การแก้ไขปัญหาโฉนดท่ีดินในพื้นท่ีตกค้าง ซึ่งมีข้อจ่ากัดทางกฎหมายไม่สามารถด่าเนินการออก
โฉนดท่ีดินให้ได้ตามความต้องการของราษฎร กรมท่ีดินพิจารณาแล้วเห็นว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและเป็นการ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและเป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิรูปประเทศในด้านการลดความเหล่ือมล่้าโดย
กระจายการถือครองท่ีดิน จึงได้จัดท่าโครงการส่ารวจข้อมูลท่ีดินท่ีตกค้างการเดินส่ารวจเพื่อน่าไปใช้ในการจัดท่า
แผนปฏิบัติการโครงการเดินส่ารวจออกโฉนดท่ีดินให้ครอบคลุมท่ัวประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2580 

มติที่ประชุม.  รับทราบ 
 5.3 การจัดกิจกรรมจิตอาสา 
    ศูนย์อ่านวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อ่าเภอสากเหล็ก แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการ
พิจาณาเข้าร่วมหรือส่งผู้แทนตามความเหมาะสม โดยขอให้เน้นการพัฒนาคูคลอง เช่น การก่าจัดวัชพืช  
การสร้างฝายชะลอน้่า 

มติที่ประชุม.  รับทราบ 
 5.4 วันท่ี 18 ธันวาคม 2562 ผู้ว่าพาป่ัน ต่าบลวังทับไทรเยี่ยมประชาชน 
       อ่าเภอขอความร่วมมือก่านัน ผู้ใหญ่บ้าน อย่างน้อยหมู่ละ 1 คน เข้าร่วมกิจกรรม ส่าหรับต่าบล
วังทับไทรให้เข้าร่วมทุกคน 

มติที่ประชุม.  รับทราบ 
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 5.5 ส่านักงานสาธารณสุขอ่าเภอสากเหล็ก  
  -  แจ้งสถานการณ์ไข้เลือดออก อ่าเภอสากเหล็ก มีประชากร 23,673 ป่วย 13 ราย  
ตาย 0 ราย อยู่อันดับท่ี 4 ของจังหวัด      

มติที่ประชุม.  รับทราบ 
 5.6 จังหวัดพิจิตรเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดพิจิตร ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขให้
โรงพยาบาลจัดบริการกัญชาทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์กัญชาท่ีมีการผลิตอย่างเป็นระบบ 
คุณภาพ ได้มาตรฐานและถูกกฎหมาย เพื่อจัดให้มีกระบวนการ คัดกรอง วินิจฉัย ประเมินทางคลินิก ส่ังจ่ายและให้
ค่าแนะน่าการใช้ผลิตกัญชา โดยผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชา ท้ังในระบบแพทย์
แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย โดยพิจารณาส่ังจ่ายกัญชา ให้อยู่ในรูปแบบของการเสริมการรักษากับวิธีมาตรฐาน 
ประโยชน์ท่ีน่ามาใช้ในการแพทย์ 
  -  ภาวะคล่ืนไส้อาเจียนจากเคมีบ่าบัด 
  -  โรคลมชักรักษายากในเด็ก และโรคลมชักท่ีด้ือต่อยารักษา 
  -  ภาวะกล้ามเนื้อหดเก็งในผู้ป่วยปลอกประสาทเส่ือมแข็ง 
  -  อาการปวดประสาทส่วนกลางท่ีรักษาด้วยวิธีต่างๆไม่ได้ผล 
  -  ผู้ป่วยท่ีดูแลแบบประคับประคอง หรือระยะสุดท้าย 

ท้ังนี้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้ให้การักษา 

 5.7 จังหวัดจัดงานโครงการสานท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน -วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิม 
พระเกียรติฯ ในวันอาทิตย์ ท่ี  8 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิ จิตร โดยก่าหนดระยะทาง  
การเดินวิ่งไป-กลับ ประเภท Fun Run 4.8 กม.และประเภทมินิมาราธอน 10.5 กม. ค่าสมัครคนละ 600 บาท 
(รับเส้ือ 1 ตัว) โดยมีวัตถุประสงค์ในการน่ารายได้เพื่อจัดต้ังกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 
2562 ช่วยเหลือเด็ก และเยาวชนท่ีประพฤติดี ฐานะยากจน อ่าเภอจึงขอความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรม  
ส่งใบสมัคร ถึงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 

มติที่ประชุม.  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพือ่พิจารณา 
 6.1 การโอนจัดสรรงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  จังหวัดได้โอนจัดสรรงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ่านวน 238,825 บาท  
เพื่อด่าเนินการ 10 โครงการ และได้ร่วมกันพิจารณาก่าหนดพื้นท่ีเป้าหมายด่าเนินการ ในการนี้จังหวัดขอเชิญ
เจ้าหน้าท่ีทุกคนเข้าร่วมรับฟังการช้ีแจงรายละเอียดการด่าเนินโครงการต่างๆ ในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562  
ณ ห้องประชุมส่านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 
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 6.2 การบูรณาการแผนประจา่เดือนพฤศจิกายน 2562 ของสา่นักงานเกษตรอ่าเภอสากเหล็ก  

 

มติทีป่ระชุม  เหน็ชอบ 
 

 6.3 จัดท่าแผนนิเทศประจ่าเดือน กันยายน 2562 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 

 6.4 ผลการปฏิบัติงานส่านักงานเกษตรอ่าเภอสากเหล็ก ประจ่าเดือน ตุลาคม 2562 

 

 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 

วัน/เวลา ภารกิจงาน สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
1 พ.ย.62 ประชุมเกษตรอ่าเภอประจ่าเดือน (MM) ส่านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เกษตรอ่าเภอ 
4 พ.ย.62 ประชุมก่านัน ผู้ใหญ่บา้น/รับนโยบายผู้ว่าราชการ ที่ว่าการอ่าเภอสากเหล็ก เกษตรอ่าเภอ 
5 พ.ย.62 ประชุมส่านักงานเกษตรอ่าเภอ (DM) ส่านักงานเกษตรอ่าเภอสากเหล็ก เจ้าหน้าที่ทุกคน 

11 พ.ย.62 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดับจังหวัด (PW) ส่านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เจ้าหน้าที่ทุกคน 
12 พ.ย.62 ประชุมอ่าเภอคุณธรรม เทศบาลต่าบลสากเหล็ก เกษตรอ่าเภอ 
13 พ.ย.62 อบรมการใช้สารเคมี 3 ชนิด ส่านักงานเกษตรอ่าเภอสากเหล็ก เจ้าหน้าที่ทุกคน 
14 พ.ย.62 จังหวัดนิเทศงาน ส่านักงานเกษตรอ่าเภอสากเหล็ก เจ้าหน้าที่ทุกคน 
15 พ.ย.62 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง/ติดตามกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรีอ่าเภอ 
ที่ว่าการอ่าเภอสากเหล็ก เกษตรอ่าเภอ 

วัน/เวลา ภารกิจงาน สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
13 พ.ย.62 อบรมการใชส้ารเคมี 3 ชนิด ส่านักงานเกษตรอ่าเภอสากเหล็ก กษอ./ณฐกานต์ 

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 
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ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองอื่นๆ  
 

   - ไม่มี - 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ปิดประชุม เวลา 16.00 น. 
    
 
  (ลงช่ือ)               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                          (นางสาวทิพวรรณ  วังกานนท์) 
                                     เจ้าพนักงานธุรการ  
            
 
 

     
    (ลงช่ือ)            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                           (นางเหรียญทอง  ชัยสุวิรัตน์) 
                       เกษตรอ่าเภอสากเหล็ก        


