
1 

 

 

รายงานการประชุมเกษตรอ าเภอ ครั้งท่ี 9/2562 
เดือนกันยายน 2562   

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน  2562 เวลา 08.30 น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 

............................................................. 
ผู้เข้าประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
1 นายสุชิน ฉิมไทย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  

2 นายสามารถ เดชบุญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
3 นางพรทิพา ด่านอรุณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
4 นายวิชัย สิงห์ทอง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 
5 นางสุภาพร  ไตรรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
6 นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอ าเภอเมืองพิจิตร 

7 นางวนิดา พาเหมาะ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
แทนเกษตรอ าเภอวังทรายพูน 

8 นายวีระยุทธ สมป่าสัก เกษตรอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง 
9 นางอุรา ตั่นฉ้วน เกษตรอ าเภอตะพานหิน 

10 นายเอกรัฐ นาถ  าทอง เกษตรอ าเภอบางมูลนาก 
11 นายสุพจน์  บุศยาจารย์ เกษตรอ าเภอโพทะเล 
12 นางฉวีวรรณ นันทารมย์ เกษตรอ าเภอสามง่าม 
13 นางชีวัน   ศิริรัตน์ เกษตรอ าเภอทับคล้อ 
14 นางเหรียญทอง ชัยสุวิรัตน ์ เกษตรอ าเภอสากเหล็ก 
15 นายภานุวัฒน์ ทิพย์ตา เกษตรอ าเภอบึงนาราง 
16 นายพรชัย แก้วเพชร เกษตรอ าเภอดงเจริญ 
17 นายเผด็จ บุญทอง เกษตรอ าเภอวชิรบารมี 
18 นางสาวน  าทิพย์ วงเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   เลขานุการ 

ผู้ร่วมประชุม  
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 นางมาริสา  จันทร์สนิท นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
2 นายเผ่าพงษ์ กิ่งกาหลง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
3 นางสาวอัญชรี  เดชมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
4 นางสุรีรัตน์  มู้จันทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
5 นางเขมจิรา  หมอกมืด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
6 นางสาวสร้อยเพชร  นิ่มทอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
7 นางสาวภัควลัญชญ์ ประทุมโพธิ์ เจ้าพนักงานของธุรการช านาญงาน 



2 

 

 

เปิดประชุม เวลา 08.30 น.  
วาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   ขอบคุณทุกอ าเภอที่ร่วมด าเนินการประชุมคณะกรรมการแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด เมื่อ 
   วันที่ 28-29 กันยายน 2562  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
วาระท่ี 2    เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2562 
   รับรองรายงานการประชุมเกษตรอ าเภอ ครั งที่ 8/2562 เดือนสิงหาคม 2562   
   วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ  ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 
   อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
   แก้ไขดังนี  1) หน้า 2 ไม่มีในรายงานการประชุม 2) หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 16 แก้ไขเป็นศูนย์
   เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ บรรทัดที่ 21 แก้ไข Yong 3) หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 10 แก้เป็น 
   เป๋าตังค์ 4)หน้าที่ 14 ย้ายต าแหน่งผู้จดรายงานการประชุม บรรทัดที่ 15 แก้ไขเป็นผู้ว่า
   ราชการจังหวัดพิจิตร บรรทัดที่ 24 แก้ไขเป็น นางสาวอารีนาถ กุณที 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั งที่ 8/2562  
 
วาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1 รายงานความกา้วหน้ามาตรการจ ากัดการใช้สารเคมี พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์
   ไพริฟอส (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2562)   
   เป้าหมายจากการตรวจสอบคุณสมบัติขึ นทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 จ านวน 6 ชนิดพืช 
   ได้แก่ มันส าปะหลัง ข้าวโพดทุกชนิด ปาล์มน  ามัน ไม้ผล พืชไร่ และไม้ดอก จ านวน  
   10,334 ครัวเรือน  
    ผลการด าเนินงานตามมาตรการจ ากัดการใช้พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอรไ์พริฟอส  
    สรุปได้ดังนี   
    - ยอดห้องอบรม 153 รอบ จ านวน 6,237 ราย  
    - ยอดห้องทดสอบ 179 รอบ จ านวน 9,090 ราย  
    - เกษตรกรเลือกประเภทการอบรม โดยอบรมกับวิทยากร (ครู ข) จ านวน 2,758 
   ราย เรียนรู้ด้วยตนเอง E-learning จ านวน 125 ราย มีความรู้และขอเข้าทดสอบ จ านวน 
   869 ราย ไม่ประสงค์จะเข้ารับการเรียนรู้หรือซื อสารเคมี จ านวน 10 ราย รวม 3,762 
   ราย คิดเป็นร้อยละ 36.40 ของเป้าหมาย  
   - ผลการเรียนรู้และผลการทดสอบ โดยอบรมกับวิทยากร (ครู ข) จ านวน 2,312 ราย  
   เรียนรู้ด้วยตนเอง E-learning จ านวน 95 ราย มีความรู้และขอเข้าทดสอบ จ านวน 597 
   ราย รวม 3,004 ราย 
มติที่ประชุม.  เร่งรัดให้ทุกอ าเภอด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการอบรม ซึ่งจะต้องอบรมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
   21 ตุลาคม 2562 นี  ซึ่งเป็นละอ าเภอสามารถด าเนินการได้ตามแผน 
   นางฉวีวรรณ นันทารมย์  เกษตรอ าเภอสามง่าม แจ้งในที่ประชุมทราบ เกษตรกรมีทะเบียนบ้าน 
   อยู่ในเขต อ าเภอสามง่าม แต่มีพื นที่ตั งแปลงอยู่ในเขตก าแพงเพชร เกษตรกรต้องไปติดต่อขอ 
   อบรมที่จังหวัดก าแพงเพชร  
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   นางเหรียญทอง ชัยสุวิรัตน์ เกษตรอ าเภอสากเหล็ก แจ้งว่า อ าเภอสากเหล็ก ด าเนินการจัดอบรม
   การใช้สามสาร กับให้เกษตรกรที่เป็นชาวสวนมาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรไปในครั ง 
   เดียวกันเลย จึงท าให้มียอดการอบรมและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เพ่ิมขึ น 
   นายวีระยุทธ สมป่าสัก เกษตรอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง แจ้งในที่ประชุมว่า ขั นตอนการรับสมัคร 
   เกษตรกรที่ต้องอบรม การใช้สามสารนั น เกษตรต าบลทุกต าบลเข้าไปรับสมัครเกษตรกรในพื นที่ 
   ต าบล  
   3.2 โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562   

  การแก้ไขข้อมูลการขึ นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 ที่มีการส่งข้อมูลเข้า 
   โครงการช่วยเหลือต้นทุนการผลติ ผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2562/63 และโครงการประกันรายได้ 
   เกษตรกร ปี 2562/63  และกรณีอ่ืนๆ โดยจะต้องมีแบบค าร้องประกอบการแก้ไข เพ่ือให้เป็น
   หลักฐานในการตรวจสอบย้อนกลับได้  โดยให้อ าเภอรวบรวบแบบค าร้องไว้ที่อ าเภอก่อน  รอกรม
   ส่งเสริมการเกษตรปรับปรุงระบบให้สามารถตีกลับข้อมูลที่ส่งเข้าร่วมโครงการให้กับ ธ.ก.ส.  
มติที่ประชุม.  เมื่อด าเนินการแก้ไขแล้วให้จัดส่งเอกสารการแก้ไขข้อมูลให้จังหวัดต่อไป ทั งนี กรมส่งเสริม
   การเกษตรจะเป็นผู้ด าเนินการแก้ไขข้อมูล  
   นางเหรียญทอง ชัยสุวิรัตน์ เกษตรอ าเภอสากเหล็ก แจ้งในที่ประชุม เรื่องเครื่องปริ๊นสมุด
   ทะเบียนเกษตรกร มีจ านวนน้อย ท าให้การปรับสมุดล่าช้า ไม่ทันต่อเกษตรกรที่ประสบภัย
   ธรรมชาติ 
   นางฉวีวรรณ นันทารมย์ เกษตรอ าเภอสามง่าม แจ้งในที่ประชุม เรื่องขอเพ่ิมเติมสมุด 
   ทะเบียนเกษตรกร ขอให้ประสานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
   นายสามารถ เดชบุญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต แจ้งในที่ประชุม เรื่องการส่ง
   ข้อมูลให้กับ ธกส. โครงการประกันรายได้เกษตรกร โดยเริ่มจ่ายครั งแรก ภายในวันที่ 15 
   ตุลาคม 256 ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ขึ นทะเบียน ถึงแม้จะเสียหายจากภัยก็สามารถเข้าร่วม 
   โครงการการได้ตรวจพบเกษตรกร แจ้งข้อมูลผิดพลาด หรือ การบันทึกข้อมูลผิดพลาดและ
   ตรวจสอบว่าเกษตรกรได้รับเงินช่วยเหลือ ให้ ด าเนินการคืนเงินตามระบบต่อไป ทั งนี ให้ทุก
   อ าเภอด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลการขึ นทะเบียนเกษตรกร ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
   เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลไปใช้ในทุกโอกาส 
   นางอุรา ตั่นฉ้วน เกษตรอ าเภอตะพานหิน แจ้งในที่ประชุม กรณีเกษตรกรเปลี่ยนการท า
   การแปลงการเกษตร ซึ่งสามารถขึ นทะเบียนได้ ยังจะได้โครงการประกันรายได้อีกไหม  
   นายสุชิน  ฉิมไทย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ แจ้งว่า ให้ส านักงานเกษตร 
   อ าเภอด าเนินการรับขึ นทะเบียนเกษตรกรตามปกติ ส่วนกรมจะช่วยเหลืออย่างไรตัดข้อมูล
   อย่างไรให้เป็นหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร 
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วาระท่ี 4    เรื่องเพื่อทราบ   

           ฝ่ายบริหารทั่วไป 
   4.1 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าเดือนกันยายน  
   2562  (ตัดยอดวันที่ 27 กันยายน 2562.) 

ประเภทรายจ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 
คิดเป็นร้อยละที่
เบิกจ่ายแล้ว 

1. งบบุคลากร 6,219,600 6,139,400 80,200 98.71 

2. งบด าเนินงาน 
    2.1 เงินประกันสังคม 245,600 239,301 6,299 97.44 

2.2 ค่าเช่าบ้าน 526,477 460,789.94 65,687.06 87.52 

2.3 ค่าจ้างเหมาบคุคลภายนอก 894,000 884,516.15 9,483.85 98.94 

2.4 ค่าวัสด,ุค่าซ่อมแซม 720,000 719,500 500 99.93 

2.5 ค่าเบี ยเลี ยง 1,591,500 1,583,980 7,520 99.53 

2.6คา่สาธารณูปโภค 609,600 605,449.80 4,150.20 99.32 

2.7 อินเตอร์เนต็ 292,000 286,630 5,730 98.16 

2.8 ค่ามือถือ 258,000 235,000 23,000 91.09 
3. คง2+อบรม+ประชุม+สัมมนา 9,347,544 9,108,801.75 238,742.25 97.45 
รวม1+2+3 20,347,321 20,263,368.64 440,952.36 97.87 

4.งบเบิกแทนกรมการข้าว 2,067,850 2,017,854 49,996 97.58 

5. งบเบิกแทนส านักนายกฯ 16,200 16,200 - 100 

รวม 4+5 2,084,050 2,034,054 49,996 97,60 

6. งบลงทุน 
    6.1 ค่าอุปกรณ์กระจายสญัญาณ 64,800 64,800 - 100 

6.2 ค่าซ่อม สนง กษอ.เมืองพิจิตร 377,000 377,000 - 100 
6.3 ค่าซ่อม สนง กษอ.ตะพานหิน 83,000 83,000 - 100 
6.4 ค่าซ่อมบ้านพกั สนง.กษจพิจิตร 117,852 117,852 - 100 
รวม 6 642,652 642,652 - 100 

 รวมท้ังสิ้น1+2+3+4+5+6 23,413,023 22,940,074.64 490,948.36 97.90 

มติที่ประชุม  นางสุภาพร ไตรรัตน์ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป แจ้งเพ่ิมเติมในท่ีประชุม เรื่องการรายงาน
   ผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 2562 โดยให้ส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการแต่งตั ง 
   คณะกรรมการ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ทั งนี ให้รายงานผลการตรวจพัสดุ ตั งแต่วันที่ 
   1 ตุลาคม 2562 - 11 พฤศจิกายน 2562 ให้รายงานให้จังหวัด กรณีที่มีพัสดุคุรุภัณฑ์ที่
   ช ารุดเสียหายให้ด าเนินการส่งเรื่องมาจังหวัด เนื่องจากอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรมอบ
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   อ านาจให้เกษตรจังหวัดปฏิบัติการแทนการการจ าหน่ายพัสดุคุรุภัณฑ์ของกรมส่งเสริม 
   การเกษตร 

   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
   4.2 การรายงานสถานการณ์ภาวะฝนแล้ง ปี 2562  
   จังหวัดพิจิตรได้เกิดเหตุภัยพิบัติฉุกเฉิน โดยเกิดเหตุภาวะฝนแล้ง เนื่องจากฝนน้อย และฝน
   ไม่ตกติดต่อกันเป็นเวลานาน ส่งผลท าให้เกิดความแห้งแล้งขึ นในพื นที่ พื นท่ีทางการเกษตร
   ได้รับความเสียหาย จังหวัดพิจิตรจึงได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
   กรณีฉุกเฉิน 
   จังหวัดพิจิตรจึงได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในพื นที่
   จ านวน 9 อ าเภอ ดังนี อ าเภอดงเจริญ ทับคล้อ บางมูลนาก สามง่าม โพธิ์ประทับช้าง  
   วังทรายพูน ตะพานหิน บึงนารางและโพทะเล 
   สรุปอ าเภอที่ประชุม ก.ช.ภ.อ. เป็นที่เรียบร้อย ได้แก่ 
   1. อ.สามง่าม ประชุม ก.ช.ภ.อ. วันที่ 4 ก.ย. 2562 เกษตรกร 65 ราย ข้าวเสียหาย 295 
   ไร่ พืชไร่เสียหาย 338.75 ไร่ รวมพื นที่เสียหาย 633.75 ไร่ รวมเป็นเงิน 717,220 บาท 
   2. อ.ตะพานหิน ประชุม ก.ช.ภ.อ. วันที่ 13 ก.ย. 2562 เกษตรกร 40 ราย ข้าวเสียหาย 
   917 ไร่ รวมพื นที่เสียหาย 917 ไร่ รวมเป็นเงิน 1,020,621 บาท 
   3. อ.บึงนาราง ประชุม ก.ช.ภ.อ. วันที่ 24 ก.ย. 2562 เกษตรกร 385 ราย พืชไร่เสียหาย 
   3,547.75 ไร่ รวมพื นที่เสียหาย 3,547.75 ไร่ รวมเป็นเงิน 4,072,817 บาท 
   4. อ.บางมูลนาก เกษตรกรไม่ขอรับการช่วยเหลือ 

มติที่ประชุม  รับทราบและเร่งรัดให้ด าเนินการตามขั นตอน 
   4.3 การรายงานสถานการณ์อุทกภัย ปี 2562    
   จังหวัดพิจิตร มีอาณาเขตทางด้านทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก ทิศตะวันออกติดต่อ
   กับจังหวัดเพชรบูรณ์ ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดก าแพงเพชร  ผลจากพายุ “โพดุล” พาด
   ผ่านในพื นที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียง มีฝนตกตลอดวันและตลอดคืน เมื่อวันที่ 30 
   สิงหาคม 2562 ส่งผลท าให้น  าท่วมขังและน  าไหลบ่ามาจากจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
   ก าแพงเพชรและสุโขทัย เข้าท่วมในจังหวัดพิจิตร 
   สรุปข้อมูลสถานการณ์การเกิดอุทกภัย ปี 2562 (ตัดยอด วันที่ 25 กันยายน 2562) ดังนี  
   1)อ.สากเหล็ก จ านวน 5 ต าบล 38 หมู่บ้าน เกษตรกรประสบภัย 1,368 ราย ข้าวคาดว่า
   จะเสียหาย 20,390 ไร่ พืชไร่คาดว่าจะเสียหาย 33 ไร่ พืชสวนและอ่ืนๆคาดว่าจะ 
   เสียหาย 2,473 ไร่ รวมพื นที่คาดว่าจะเสียหาย 22,896 ไร่ 
   2) อ.วังทรายพูน จ านวน 4 ต าบล 50 หมู่บ้าน เกษตรกรประสบภัย 1,561 ราย ข้าวคาด
   ว่าจะเสียหาย 34,308 ไร่ พืชไร่คาดว่าจะเสียหาย 88 ไร่ พืชสวนและอ่ืนๆคาดว่าจะ 
   เสียหาย 1,115 ไร่ รวมพื นที่คาดว่าจะเสียหาย 35,511 ไร่ 
   3) อ.เมืองพิจิตร จ านวน 7 ต าบล 30 หมู่บ้าน เกษตรกรประสบภัย 850 ราย ข้าวคาดว่า
   จะเสียหาย 17,851 ไร่ รวมพื นที่คาดว่าจะเสียหาย 17,851 ไร่ 
   4) อ.ทับคล้อ จ านวน 4 ต าบล 36 หมู่บ้าน เกษตรกรประสบภัย 1,147 ราย ข้าวคาดว่า
   จะเสียหาย 37,750 ไร่ พืชไร่คาดว่าจะเสียหาย 37 ไร่ พืชสวนและอ่ืนๆคาดว่าจะ 
   เสียหาย 13 ไร่ รวมพื นที่คาดว่าจะเสียหาย 37,800 ไร่ 
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   5) อ.ตะพานหิน จ านวน 6 ต าบล 30 หมู่บ้าน เกษตรกรประสบภัย 887 ราย ข้าวคาดว่า
   จะเสียหาย 22,539 ไร่ รวมพื นที่คาดว่าจะเสียหาย 22,539 ไร่ 
   6) อ.วชิรบารมี จ านวน 4 ต าบล 22 หมู่บ้าน เกษตรกรประสบภัย 222 ราย ข้าวคาดว่า
   จะเสียหาย 3,195 ไร่ พืชสวนและอ่ืนๆคาดว่าจะเสียหาย 22 ไร่ รวมพื นที่คาดว่าจะ 
   เสียหาย 3,217 ไร่ 
   7) อ.ดงเจริญ จ านวน 4 ต าบล 25 หมู่บ้าน เกษตรกรประสบภัย 457 ราย ข้าวคาดว่าจะ
   เสียหาย 6,856 ไร่ พืชสวนและอ่ืนๆคาดว่าจะเสียหาย 17 ไร่ รวมพื นที่คาดว่าจะเสียหาย 
   6,873 ไร ่
   8) อ.สามง่าม จ านวน 3 ต าบล 22 หมู่บ้าน เกษตรกรประสบภัย 187 ราย ข้าวคาดว่าจะ
   เสียหาย 3,108 ไร่ พืชไร่คาดว่าจะเสียหาย 12 ไร่ รวมพื นที่คาดว่าจะเสียหาย 3,120 ไร่ 
   9).อ.บางมูลนาก จ านวน 8 ต าบล 34 หมู่บ้าน เกษตรกรประสบภัย 734 ราย ข้าวคาดว่า
   จะเสียหาย 14,694 ไร่ พืชไร่คาดว่าจะเสียหาย 5 ไร่ พืชสวนและอ่ืนๆคาดว่าจะเสียหาย 
   20 ไร่ รวมพื นที่คาดว่าจะเสียหาย 14,719 ไร่ 
   10) อ.โพธิ์ประทับช้าง จ านวน 3 ต าบล 5 หมู่บ้าน เกษตรกรประสบภัย 24 ราย ข้าวคาด
   ว่าจะเสียหาย 721 ไร่ รวมพื นที่คาดว่าจะเสียหาย 721 ไร่ 
   11) อ.โพทะเล จ านวน 2 ต าบล 3 หมู่บ้าน เกษตรกรประสบภัย 3 ราย ข้าวคาดว่าจะ 
   เสียหาย 37 ไร่ รวมพื นที่คาดว่าจะเสียหาย 37 ไร่ 
   12) อ.บึงนาราง จ านวน 1 ต าบล 6 หมู่บ้าน เกษตรกรประสบภัย 120 ราย ข้าวคาดว่า
   จะเสียหาย 850 ไร่ รวมพื นที่คาดว่าจะเสียหาย 850 ไร่ 

มติที่ประชุม  เร่งรัดการประชุม กชภอ.ให้แล้วเสร็จตามขั นตอน 
   4.4 งานประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร) 
   กรมส่งเสริมการเกษตร อนุมัติให้จังหวัดพิจิตรด าเนินการโครงการส่งเสริมการสร้าง 
   มูลค่าเพ่ิมสินค้าด้านการเกษตรสู่ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาด 
   เกษตรกรถาวร) กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาด
   เกษตรกร) 
   ส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ก าหนดจัดงานประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการ
   สินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร) ในวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การ 
   บริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกรจังหวัดพิจิตร อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
   ก าหนดเปิดงานในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ในงานจัดกิจกรรม ดังนี  
   1. การออกร้านจ าหน่ายสินค้าจากทางอ าเภอต่างๆ และหน่วยงานภาคี 
   2. การแข่งขันส้มต าลีลา ในวันที่ 17 ตุลาคม. 2562 
   3. กิจกรรมส่งเสริมการขาย (นาทีทอง) 

มติที่ประชุม  นางพรทิพา ด่านอรุณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร แจ้งในที่ประชุมว่า ขอความ
   ร่วมมือทุกอ าเภอจัดส่งทีมร่วมแข่งขันส้มต าลีลา ทีมละ 6 คน รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 
   3,000 บาท รองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 2,000บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับ
   เงินรางวัล 1,000 บาท แลรางวัลชมเชย รางวัลละ 500 บาท จะได้แจ้งรายละเอียดเป็น
   หนังสืออีกครั งหนึ่ง 
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   กลุ่มอารักขาพืช 
   4.9 สถานการณ์และการบริหารจัดการศัตรูพืช  
       4.1.1 สถานการณ์การระบาดของเพลี ยกระโดดสีน  าตาล 
 
 
 
 
 
 
 
   จากการรายงานข้อมูลการระบาดศัตรูพืช ระหว่างวันที่ 22 - 28 กันยายน 2562 พบการ
   ระบาดของเพลี ยกระโดดสีน  าตาล ในพื นที่อ าเภอเมืองพิจิตร อ าเภอวชิรบารมี อ าเภอ 
   โพทะเล และอ าเภอ สามง่าม รวมพื นที่ระบาด 11,475 ไร่ เกษตรกรจ านวน 528 ราย 
   ส่วนใหญ่พบการระบาดในข้าวพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่อ่อนแอต่อเพลี ย 
   กระโดดสีน  าตาล ทั งนี เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตรอ าเภอ ได้ลง
   ตรวจสอบพื นท่ีพร้อมให้ค าแนะน าในการป้องกันก าจัดแก่เกษตรกร พร้อมทั งจัดท าข่าว 
   ประชาสัมพันธ์เตือนการระบาดเพลี ยกระโดดสีน  าตาลพร้อมค าแนะน าในการป้องกันก าจัด
   ผ่านสื่อต่าง ๆ   

มติที่ประชุม  รับทราบและให้ทุกส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์การระบาด 
   4.10 การส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ปี 2562  
   ผลการส่งเสริมสะสมเดือนตุลาคม – กันยายน 2562 จ านวน 28,948.10 ตัน คิดเป็น
   ร้อยละ 104.56 ของเป้าหมาย 27,685.5 ตัน ตัดยอดวันที่ 26 กันยายน 25๖2  
   รายละเอียดดังนี    
   ปุ๋ยอินทรีย์ จ านวน  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 
   - น  าหมักชีวภาพ 134.5 ตัน  
    วัสดุอินทรีย์จ านวน 5,032.7 ตัน ได้แก่  
   - ปุ๋ยพืชสด ได้แก่ ปอเทือง จ านวน 327.2 ตัน ถั่วเขียว จ านวน 4,675.5 ตัน 
   และถั่วลิสง จ านวน 30 ตัน 
   อ าเภอที่ด าเนินการได้เกินเป้าหมาย จ านวน 9 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองพิจิตร วังทรายพูน  
   ตะพานหิน โพทะเล สามง่าม ทับคล้อ สากเหล็ก ดงเจริญ และอ าเภอวชิรบารมี 
   อ าเภอที่ด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง  
   บางมูลนากและอ าเภอบึงนาราง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
วาระท่ี 5    วาระแจ้งจากส านักงานเกษตรอ าเภอ 
  ไม่มี 

ล าดับที่ อ าเภอ พื นที่ระบาด (ไร่) พื นที่เสียหาย (ไร่) 
1 เมืองพิจิตร 2,265 0 
2 วชิรบารมี 9,100 0 
3 โพทะเล 20 0 
4 สามง่าม 90 0 
 รวม 11,475 0 
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วาระท่ี 6    เรื่องเพื่อพิจารณา 
   6.1 พิจารณาก าหนดวันนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจ าเดือนตุลาคม 2562  
   ก าหนดวันนิเทศ จากวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2562  
มติที่ประชุม  มติที่ประชุม ขอเลื่อนจากวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2562 เป็น วันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562 
   ส่วนประเด็นนิเทศ ขอให้หารือในการประชุมเกษตรอ าเภอเดือนตุลาคม 2562  
   6.2 พิจารณาเป้าหมายการขับเคลื่อนงาน GAP เชิงรุก 1 นวส./5-10 แปลง  
มติที่ประชุม  มติที่ประชุม ให้ก าหนดเป้าหมาย GAP 5-10 แปลง ต่อ 1 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร โดย 
   ก าหนดให้ท าการรับสมัครเกษตรกรเพ่ือตรวจรับรอง GAP อย่างน้อย 5 แปลงต่อ 1 นักวิชาการ 
   ส่งเสริมการเกษตร เช่น อ าเภอบางมูลนาก มีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจ านวน 5 ราย ต้องมี 
   เกษตรกรที่สมัครรับการตรวจรับรอง GAP จ านวน 25 แปลง ในปี 63 
 
วาระท่ี 7    เรื่องอ่ืนๆ  
   7.1 การเตรียมการการตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร ภายใต้ Phichit Agro Model โดยเน้นย  า
   ให้เร่งด าเนินการ โดยเฉพาะ ของอ าเภอสามง่าม ในโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ซึ่งเป็น 
   เป้าหมายในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ 
   รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั งการปรับปรุงพื นที่แปลงเรียนรู้ด้านพืช   
   ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เพ่ือเตรียมความพร้อมซึ่ง
   คาดว่ามีก าหนดเสด็จ ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2563 
มติที่ประชุม  รับทราบและเร่งด าเนินการ 
    
ปิดประชุม 16.40 น. 

ลงชื่อ....................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
        (นางสาวน  าทิพย์  วงเงิน) 

       นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 

ชื่อ....................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (นายสุชิน ฉิมไทย) 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 
 


