
 
 

รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกรกฎาคม 2565 
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 

ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายประคอง อุสาห์มัน   เกษตรจังหวัดพังงา    ประธาน 
2. นายณรงค์ แก้วพิพัฒน์   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร   
3. นางสาววิไลวรรณ สีนา   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
4. นายกวีพจน์ มัชฉากิจ   หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 
5. นางเลขา  กำลังกล้า   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
6. นายวีระ สังข์ทอง   เกษตรอำเภอกะปง 
7. นายปิยะ จอมทอง   เกษตรอำเภอคุระบุรี 
8. นางอุษณี เจียมรา   เกษตรอำเภอเกาะยาว 
9. นางพรศรี ทองดอนดู่   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน แทนเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 
10. นางสาวอรสา ช่วยบำรุง  เกษตรอำเภอเมืองพังงา 
11. นางอ่อนนวน หลีเกียรติ์อนันต์  เกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 
12. นายบัญชา เกิดล่อง   เกษตรอำเภอท้ายเหมือง 
13. นางสุนิษา พลันการ   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
      แทนเกษตรอำเภอทับปุด 
14. นางสาวอุไรวรรณ สุกด้วง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  เลขานุการ 
 
ผู้มาร่วมประชุม 
1. นางสาวอรอุมา ชูชีพ   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
2. นางสาวพรเพ็ญ จักรพงศ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
 
เวลา 09.30 น. นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงาทำหน้าที่ประธานการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
  -ไม่มี-      
 

ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2565  
 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้ส่งรายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2565  
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 จำนวน 20 หน้า โดยแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของสำนักงานเกษตรจังหวัด 
http://www.phangnga.doae.go.th พิจารณาล่วงหน้าแล้ว อำเภอใดที่ต้องการจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ขอแก้ไข
ภายหลังได้ที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เพ่ือจะได้ดำเนินการต่อไป จึงเสนอเพ่ือโปรดรับรองรายงานการ
ประชุม 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
านการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
    -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 

  ๔.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
    4.4.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ  
     ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 สำนักงานจังหวัด
พังงา เบิกจ่ายได้ 89.36 % 

   

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
                         ๔.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
  4.2.1 การดำเนนิงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 

1) แผนปฏิบัติงานสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ประจำเดือนสิงหาคม 2565  
 กิจกรรม วันที่ เป้าหมาย สถานที่ 

1. ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับ
จังหวัด ประจำปี 2565 

2-3 ส.ค.65  อ.เกาะยาว (ผ่านระบบ Zoom 

meeting) อ.ทับปุด และ 
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 

2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย
ผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การสร้างรายได้เสริมจากการ
ประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรสูง
วัยระดับประเทศ ผ่านระบบ Zoom  

4-5 ส.ค.65 - เกษตรกรสูงวัย จำนวน 5 
ราย 
- เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและ 
อำเภอ 2 ราย 

ที่ทำการกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
เกษตรสูงวัยตำบลท่าอยู่  
ต.ท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 

3. การสัมมนาเพ่ิมประสิทธิภาพและ
เชื่อมโยงเครือข่ายผู้นำกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศ 

8-9 ส.ค.65 - คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร ระดับจังหวัด 
จำนวน 5 ราย  
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
ระดับจังหวัด 1 ราย 

ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา จ.
พังงา 

4. การสัมมนาเวทีเครือข่าย YSF 

ระดับประเทศ 
9-11 ส.ค.65 - YSF จังหวัดพังงา จำนวน 2 

ราย 
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
ระดับจังหวัด 1 ราย 

โรงแรม TK Palace Bangkok เขต
หลักสี่ กทม. 

5. สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์หรือ
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการ
ตลาดเกษตรกร 

ส.ค.65 - ผู้ขายในตลาดเกษตรกรจพง
หวัดพังงา 

ตลาดเกษตรกร บริเวณลาน
หน้าวัฒนธรรม จ.พังงา 

2) แผนปฏิบัติงานสำนักงานเกษตรอำเภอ ประจำเดือนสิงหาคม 2565  
    (เอกสารแนบ 1) 
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3) ผลปฏิบัติงานสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 
 วันที่ กิจกรรม สถานที ่ ผลการดำเนินงาน 

1. 8 ก.ค. 65 กิจกรรมพัฒนาความรู้และ
ศักยภาพในการจัดการ
ธุรกิจเกษตรและโลจิสติกส์ 
จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะ
ที่ 2 

ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดพังงา  
อ.เมือง จ.พังงา 

สมาชิกกลุ่มผู้ขายในตลาดเกษตรกรจังหวัด
พังงา จำนวน 16 ราย ได้มีความรู้ ความ
เข้าใจ ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์
ด้านการเกษตรและเชื่อมโยงตลาดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 11 ก.ค.65 ส่งมอบปัจจัยสนับสนุน
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และมาตรฐานสินค้าเกษตร
แปรรูป 

1.วสช.กลุ่มผลิตน้ำพริก
และเครื่องแกงตำมือบ้าน
ท่ากะได อ.กะปง จ.พังงา 
2.วสช.กลุ่มเครื่องแกง
บ้านเผล อ.เมือง จ.พังงา 

- กลุ่มได้รับบรรจุภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น 
สวยงาม ดูทันสมัย 

- ยกระดับสินค้าเกษตรแปรรูป 

 12 ก.ค.65 ประเมินแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรให้มีความปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 

1.วสช.ท่องเที่ยงเชิง
เกษตรบ้านบางนุ  
อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 

2.วสช.กลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้าน
คลองบ่อแสน อ.ทับปุดจ.
พังงา 

3.วสช.กลุ่มปลูกข้าว 
ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 

ให้คำแนะนำและประเมินแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรเพ่ือขอรับรองมาตรฐานด้าน
การท่องเที่ยวในเบื้องต้น 

 12 ก.ค.65 สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อ
ดำเนินกจิกรรมสร้างรายได้
เสริมจากการประกอบ
อาชีพในกลุ่มเกษตร 
สูงวัย 

ที่ทำการกลุ่มส่งเสริม
อาชีพเกษตรสูงวัยตำบล
ท่าอยู่  

ต.ท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง  
จ.พังงา 

สนับสนุนปัจจัยวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ
การทำก้อนเห็ดนางฟ้าและแปรรูปเห็ด
นางฟ้าเพ่ือให้กลุ่มนำไปประกอบ
กิจกรรมเพ่ือสร้างรายได้ของกลุ่มต่อไป 

 18-20 ก.ค.65 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เครือข่ายผู้นำการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการสร้าง
รายได้เสริมจากการ
ประกอบอาชีพของกลุ่ม
เกษตรสูงวัย ระดับเขต 

ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัด
กระบี่ อ.เมือง  
จ.กระบี่ 

เกษตรกรสูงวัย จำนวน 3 ราย และ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด  
1 ราย ได้ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สร้างเครือข่ายกับจังหวัดอ่ืนๆ 

 25 ก.ค.65 ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานอาสาสมัคร
เกษตรจังหวัดพังงา 

ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดพังงา  

อ.เมือง จ.พังงา 

คณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัคร
เกษตรจังหวัดพังงาได้ร่วมกันวาง
แผนการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตรให้
เกิดประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด 

 27 ก.ค.65 สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อ
พัฒนากลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้

ที่ทำการกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านคลองห้าง 

สนับสนุนปัจจัยป้ายถ่ายทอดองค์ความรู้
การทำไม้กวาดดอกอ้อ และเก้าอ้ี 
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ต้นแบบด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ
ครัวเรือน 

ต.ลำภีอ.ท้ายเหมือง  
จ.พังงา 

สำหรับพัฒนากลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้
ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจครัวเรือน 

     
     4) รายงานการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ (District Monthly 
Meeting : DM)   (ข้อมูล  ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565) 

 
ช่ืออำเภอ ครั้งท่ี 7 ครั้งท่ี 8 ครั้งท่ี 9 ครั้งท่ี 10 ครั้งท่ี 11 ครั้งท่ี 12 
เมืองพังงา 18 เม.ย.65 6 พ.ค. 65 7 มิ.ย. 65 1 ก.ค. 65   

เกาะยาว 5 เม.ย.65 5 พ.ค. 65 6 มิ.ย. 65 6 ก.ค. 65   

กะปง 7 เม.ย.65 10 พ.ค. 65 7 มิ.ย. 65 4 ก.ค. 65   

ตะกั่วทุ่ง 11 เม.ย.65 9 พ.ค. 65 13 มิ.ย. 65 8 ก.ค. 65   

ตะกั่วป่า 4 เม.ย.65 6 พ.ค. 65 7 มิ.ย. 65 5 ก.ค. 65   

คุระบุร ี 31 มี.ค.65 6 พ.ค. 65 1 มิ.ย. 65 1 ก.ค. 65   

ทับปุด 8 เม.ย.65 5 พ.ค. 65 1 มิ.ย. 65 7 ก.ค. 65   

ท้ายเหมือง 8 เม.ย.65 9 พ.ค. 65 6 มิ.ย. 65 8 ก.ค. 65   
  

   
   4.2.2 ผลการบันทึกข้อมูลภาวการณ์ผลิตพืชรายเดือน (รต.01,02) ปีงบประมาณ 
2565  (ข้อมูล  ณ วันที่ 27 กรกฎาคม  2565) 

 

อำเภอ การดำเนินการ 

ก.ย.64 ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 

เมืองพังงา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
เกาะยาว ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
กะปง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
ตะกั่วทุ่ง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
ตะกั่วป่า ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
คุระบุร ี ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
ทับปุด ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
ท้ายเหมือง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

 
ที่ประชุม  รับทราบ 

  
 

  4.2.3 โครงการส่งเสริมตลาดเกษตรกรออนไลน์ 
      2.3.1 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ "ตลาดเกษตรกรออนไลน์ " ของจังหวัดพังงา 
ทั้งหมด 21 ราย โดยเป็นเกษตรกรรายเดิม จำนวน 14 ราย และเข้าร่วมโครงการในปี 2565 จำนวน 7 ราย
     2.3.2 สินค้าทีน่ำเข้าร่วมโครงการฯทั้งหมด 28 รายการ   
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     2.3.3 ยอดจำหน่ายรวมเดือนกรกฎคม (ข้อมูล ณ วันที่25 กรกฎคม 2565) 
807,050 บาท รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ สินค้า ยอดจำหน่าย(บาท) ชื่อเกษตรกร 
1 มะนาวแป้นพวงพังงา  8,000  นายวินัย รัตน์ไทรแก้ว 
2 เต้าส้อผักเหมียง  10,800  

นางขวัญใจ แสงไทย 3 ขนมดอกพิงงา  18,150  
4 น้ำพริกกุ้งเสียบ  31,250  
5 ขิงผง  27,500  

นางปรีดา ทวีรส 6 พริกแกง  27,000  
7 ขม้ินผง  17,500  
8 มังคุด (สวนบ้านแม่)  161,600  นายธนวัตน์มโนวชิรสรรค์ 
9 มังคุด (สวนส่องแสง) 0 นางสาวจุฑามาศ ส่องแสง 

10 มังคุด(สวนแม่นา) 0 นางรัตนา สัจจารักษ์ 
11 ทุเรียนสาลิกา (สวนวัชราภรณ์) 0 

นายธีรพงษ์ตันติเพชราภรณ์ 
12 ทุเรียนสาลิกา Organic  0 
13 ผ้าบาติก  99,000  นางสาวิตรีเบ็นอ้าหมาด 
14 ทุเรียนสาลิกา (สวนลุงอำนวย) 0 นายอำนวยวัยวัฒน์ 
15 ทุเรียนพื้นบ้าน 0 นายกฤษฎา ณนคร 
16 มังคุดอินทรีย์สวนลุงแดง  3,500  

นางสาวกมลนัทธ์ ศรีธนสาร 
17 พริกไทยดำออแกนิคสวนลุงแดง 0 
18 มังคุด (สวนก๋ง) 0 

นางโสภา จริยเลอพงษ์ 
19 จำปาดะ (สวนก๋ง)  146,200  
20 มังคุด (สวนสุขใจ)  4,000  นางสาวรุ่งอรุณแก้วประเสริฐ 
21 ขนมบ้าบิ่น  221,400  นางมนธิราดำนาดี 
22 ผักสลัด  18,900  นางสาวอรทัย สกุลบุญมา 
23 ข้าวกข 43 0 นายเดชา เริงสมุทร 
24 ข้าวกข 43 0 นายสมพล เริงสมุทร 
25 ข้าวปทุมธานี1 0 นายประเสริฐ สองเมือง 
26 ข้าวปทุมธานี1 0 นางสุกัญญา บุญสบ 
27 ข้าวปทุมธานี1 0 นายสหัส ไม้แก้ว 
28 มังคุดทิพย์พังงา สวนนิจติกา  12,250  นายวรวุฒิ ยะลา 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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 4.2.4 โครงการทีไ่ด้รบังบประมาณสนบัสนนุตามแผนปฏบิตัริาชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 13,259,900 บาท 

  1. โครงการยกระดบัการผลติและการตลาดไมผ้ลเศรษฐกจิจงัหวัดพังงา เพือ่
สรา้งความมัน่คงด้านรายได ้งบประมาณ 9,399,300 บาท 

     กิจกรรมหลกัที ่1 สัมมนาและฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผล
คุณภาพ (หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา) 

      1.1 สัมมนาและฝึกอบรมการดำเนินงานรูปแบบกลุ่มผู้นำกลุ่ม จำนวน 100 ราย 
      1.2 สัมมนาและฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร 
จำนวน 43 ตำบล จำนวน 2 ครั้ง  (7 อำเภอ ยกเว้นเกาะยาว) 
     กิจกรรมหลกัที ่2 ต้นแบบการใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 1 กลุ่ม ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง (หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานพลังงาน
จงัหวัดพังงา) 

     2.1 ระบบห้องเย็นพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ On grid ขนาด 4 กิโลวัตต์ 
     2.2 เครื่องฟรีชดรายพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ On grid ขนาด 35 กิโลวัตต์ 
     กิจกรรมหลกัที ่3 สร้างนักการตลาดรุ่นใหม่สู่ตลาดไม้ผลออนไลน์ จำนวน 50 
ราย (หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา) 

     กิจกรรมหลกัที ่4 การรวมกลุ่มเพื่อความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 
และการเชื่อมโยงและการตลาดสินค้าผ่านระบบเครือข่ายสหกรณ์ จำนวน 7 อำเภอ (หน่วยงานดำเนินการ : 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา) 

     4.1 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (มังคุด) 
     4.2 พัฒนาระบบสหกรณ์สู่การตลาดออนไลน์ 
     กิจกรรมหลกัที ่5 จัดงานประชาสัมพันธ์การบริโภคไม้ผลคุณภาพจังหวัดพังงา 
จำนวน 1 ครั้ง (หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา) 

     กิจกรรมหลกัที ่6 ปุ๋ยหมักเติมอากาศ แปลงต้นแบบการผลิตไม้ผล จำนวน 20 
แปลงต้นแบบ (หน่วยงานดำเนินการ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา) 

   2. โครงการผกัชุมชนสรา้งความมัน่คงด้านอาหาร   งบประมาณ 2,275,000 บาท 
 กิจกรรมหลกัที ่1 ฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชผักปลอดภัย  
เกษตรกร 3 กลุ่มๆ ละ 30 ราย รวม 90 ราย 
    กิจกรรมหลกัที ่2 สนับสนุนโรงเรือนปลูกผักแบบยกพ้ืนและปัจจัยการผลิต

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชผัก จำนวน 3 กลุ่ม 
    กิจกรรมหลกัที ่3 พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือรักษาคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าทาง

การตลาดพืชผักปลอดภัย จำนวน 1 รูปแบบ 
    กิจกรรมหลกัที ่4 แปลงต้นแบบการปลูกผักระบบเกษตร Smart Farm  

ยุคดิจิทัล จำนวน 3 แปลง 
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  3. โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการผลติปาลม์นำ้มนัในจงัหวดัพงังาอยา่งยัง่ยนื 
   งบประมาณ 673,700 บาท 

    กิจกรรมหลกัที ่1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการสวน
ปาล์มน้ำมัน ตามระบบ RSPO (หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา) 

    1.สัมมนาและศึกษาดูงานการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ตาม
ระบบ RSPO เกษตรกรต้นแบบ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 ราย 

    2.สัมมนาเทคนิคการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมันเกษตรกรทั่วไป จำนวน 350 คน 
    3.สัมมนาเทคนิคการเก็บเก่ียวผลผลิตปาล์มน้ำมันผู้ตัดปาล์ม จำนวน 100 คน 
    กิจกรรมหลกัที ่2 สัมมนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันอย่าง

ยั่งยืน จำนวน 60 คน (หน่วยงานดำเนินการ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา) 
    กิจกรรมหลกัที ่3 ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตปาล์มน้ำมันที่มี

คุณภาพ เพ่ือรักษาเสถียรภาพของราคาปาล์มน้ำมัน (หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา) 
 

   4. โครงการพฒันาศักยภาพเกษตรกรรุน่ใหม่ และทายาทเกษตรกร เพือ่เพิม่ขดี
ความสามารถภาคการเกษตรในจงัหวดัพงังา งบประมาณ 911,900 บาท 

    กิจกรรมหลกัที ่1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็น Young Smart 
Farmer ต้นแบบจังหวัดพังงา  จำนวน 100 คน 

    กิจกรรมหลกัที ่2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของยุวเกษตรกรในโรงเรียน 
    1.จัดชุมนุมยุวเกษตรกรระดับจังหวัด จำนวน 100 คน 
    2.ส่งเสริมการทำอาชีพการเกษตรในกลุ่มยุวเกษตรกรที่มีผลงานเด่น จำนวน 8 กลุ่

เกษตรจังหวัด กำชับขอให้อำเภอเตรียมความพร้อมหากลุ่มเป้าหมายเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2565 

ที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.5 รายงานผลการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร 
             1. รายงานผลการรายงานข่าวตามแบบฟอร์มข่าวหน้าเดียวรายอำเภอ 
ตามตัวชี้วัด รอบที่ 2/2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อำเภอ จำนวนขา่ว ครบตามเปา้หมาย (6 ขา่ว/เดอืน) หมายเหต ุ
เมืองพังงา 17 /  

กะปง 8 /  

ตะกั่วทุ่ง 8 /  

ตะกั่วป่า 21 /  

ทับปุด 21 /  

ท้ายเหมือง  15 /  

คุระบุร ี 6 /  

เกาะยาว 22 /  

รวมทัง้หมด 118   
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ที่ประชุม  รับทราบ 

 
     2. รายงานผลการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรตาม
ตัวชี้วัด รอบที่ 2/2565 ระดับจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ค.65) 

 

     3. บทความข่าวส่งเสริมการเกษตรประจำเดือนกรกฎาคม 
         3.1 ผึ้งเหนาเส้นทางแห่งความหวาน ณ บ้านคลองบ่อแสน อ.ทับปุด 
         3.2 เกษตรกรต้นแบบทางด้านไร่นาสวนผสม อ.ตะกั่วป่า 

เผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
http://www.phangnga.doae.go.th/ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ) 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

    4. เว็บไซต์สำนักงาน 
    ตามท่ีสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาได้จัดอบรมการจัดทำเว็บไซต์สำนักงาน
ด้วยโปรแกรม Wordpress เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2565 โดยมีวิทยากรจากศูนย์เทคโนโลยีสานสนเทศ
และการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร และทีมพ่ีเลี้ยงจาก สสก.5 จ.สงขลา อีกท้ังได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดของ
เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ 2/2565 ของอำเภอ โดยเว็บไซต์สำนักงานต้องสามารถเข้าใช้งานได้ มีรูปแบบเว็บ
เว็บไซต์สวยงามมีความน่าสนใจ และมีข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เป็นปัจจุบัน ผลการจัดทำ
เว็บไซต์ มีดังนี้ 
        4.1 สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาhttp://www.phangnga.doae.go.th/ 

 

 
เดอืน 

จำนวนขา่วที่เผยแพรผ่า่น
สือ่มวลชน 

จำนวนขา่วที่เผยแพรผ่า่น
สือ่อืน่ ๆ 

ครบตามเปา้หมาย 

สือ่มวลชน 7 ขา่ว/เดอืน 

สือ่อืน่ ๆ 10 ขา่ว/เดอืน 
พฤษภาคม 65 12 18 / 
มิถุนายน 2565 8 15 / 
กรกฎาคม 2565 8 12 / 

รวมทัง้หมด 28 47  
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        4.2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพังงา
http://mueang.phangnga.doae.go.th/ 

 
        4.3 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 
http://takuathung.phangnga.doae.go.th/

 
        4.4สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง
http://kapong.phangnga.doae.go.th/ 
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    4.5 สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 
http://takuapa.phangnga.doae.go.th/ 

 
4.6 สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด 

http://thapput.phangnga.doae.go.th/ 
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4.7 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 

http://thaimueang.phangnga.doae.go.th/ 

 
4.8 สำนักงานเกษตรอำเภอคุระบุรี 

http://khuraburi.phangnga.doae.go.th/ 
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4.9 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว 

http://koyao.phangnga.doae.go.th/ 

 
 
    4.2.6 รายงานผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2565
ตามตัวช้ีวัดรอบ 2 

      ขณะนี้ ภาพรวมจังหวัดพังงาดำเนินการไปแล้วร้อยละ 53.68 จำนวน 
17,179 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค.65) จากเป้าหมาย 32,000 ครัวเรือน 

     ขอให้ทุกอำเภอเร่งรัดการดำเนินงานขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 
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รวม

ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน

พังงา 34,959 32,000 17,125 34,420 298,955.17 36 54 492.31 17,136 34,474 299,447.48 43 17,179 53.68

    เมืองพังงา 3,932 3,625     1,933 3,577 29,651.70 7 17 131 1,939 3,594 29,782.60 1 1,940 53.52        1

    เกาะยาว 2,095 1,910     1,057 1,798 9,415.53 0 0 0 1,057 1,798 9,415.53 0 1,057 55.34        1

    กะปง 3,680 3,365     1,387 3,986 37,338.97 4 4 92 1,387 3,990 37,431.02 9 1,396 41.49        1

    ตะก่ัวทุ่ง 5,665 5,230     2,432 3,623 32,666.47 6 6 47 2,435 3,629 32,713.72 1 2,436 46.58        1

    ตะก่ัวป่า 4,296 3,975     2,172 4,889 40,941.25 3 5 19 2,172 4,894 40,960.50 5 2,177 54.77        1

    คุระบุรี 4,015 3,625     977 2,213 18,268.00 5 5 49 977 2,218 18,316.83 11 988 27.26        1

    ทับปุด 4,089 3,740     1,492 4,418 33,524.05 4 4 64 1,492 4,422 33,588.52 1 1,493 39.92        1

    ท่ายเหมือง 7,187 6,530     5,675 9,916 97,149.19 7 13 90 5,677 9,929 97,238.75 15 5,692 87.17        3

คะแนน

ตัวชี้วัดยกเลิก
คิดเป่นร่อยละจังหวัด/อ าเภอ

จ านวนครัวเรือนเกษตรกร

ทั้งหมด เป่าหมาย
ปรับปรุง (ทบก) ป่ 2565 ปรับปรุง(Farmbook) ป่ 2565 ทบก+Farmbook

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ที่ประชุม  รับทราบ 

       
    4.2.7 ขอเชิญเข้าร่วมรับการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 
2/2565 

     ด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กำหนดติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting เวลา 13.30 น.  

     ในการนี้ ขอเชิญท่านเข้าร่วมรับการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร ครั้งที่ 2/2565 สำหรับรหัสเข้าร่วมประชุมจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 

  
 ๔.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
    4.3.1. ตวัชี้วัดการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตร (3ก) สู่การ
ปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบที่ 2)    

     ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อน
นโยบายพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร (3ก) สู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ ให้มีการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลลงใน
ระบบสารสนเทศเกษตรกรปราดเปรื่อง (SF/YSF/3 ก)  

     จังหวัดพังงาจึงขอความร่วมมือท่าน ในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลเกษตรกร
และองค์กรเกษตรกร ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และข้อมูลกลุ่มยุว
เกษตรกร ลงในระบบสารสนเทศเกษตรกรปราดเปรื่อง (SF/YSF/3ก) : https://ffgdev.doae.go.thให้ครบตาม
จำนวนเป้าหมาย โดยระบบจะเปิดให้บันทึกข้อมูลถึง 15 สิงหาคม 2565 สำหรับรายละเอียดการใช้งานระบบ 
ตามหนังสือ สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ที่ พง 0009/ว 69 ลงวันที่  20 มกราคม 2565 เรื่อง การเปิดใช้
งานระบบฐานข้อมูลองค์กรเกษตรกร (3ก) และระบบฐานข้อมูล Smart Farmer และหนังสือจังหวัดพังงา ที่ พง 
0009/ว1710/323 ลงวันที่ 19 เมษายน 2565 เรื่อง การบันทึกจัดเก็บ/ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
องค์กรเกษตรกร (3ก)  

   *** ขณะนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3 อำเภอ คือ อำเภอท้ายเหมืองอำเภอ
ตะกั่วป่า และอำเภอเกาะยาวขอความอนุเคราะห์อำเภอที่เหลือดำเนินการบันทึกให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 
สิงหาคม 2565 

 

https://ffgdev.doae.go.th/
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ที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.3.2. แผนการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 
แผนการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 

ในระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2565 
 

ชื่อวสิาหกิจชุมชน แผนดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ 
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปขนมอบ(ซาลาเปาสอดไส้) 
หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา 

2 ส.ค. 2565 
(09.00-12.00 น.) 

ผ่านโปรแกรม Zoom meeting ณ 
ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด
พังงา 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร         บ้าน
บ่อแสน หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อแสน  

อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

2 ส.ค. 2565 
(13.00-16.30 น.) 

ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรบ้านบ่อแสน 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตดินปลูกคุณภาพสูงบ้าน
ในปิ หมูท่ี่ 6 ตำบลบางไทร อำเภอตะกั่วป่า
จังหวัดพังงา 

3 ส.ค. 2565 
(09.00-12.00 น.) 

ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิต
ดินปลูกคุณภาพสูงบ้านในปิ 

ประชุมคณะทำงานพิจารณาผลการคัดเลือก 3 ส.ค. 2565 
(13.00–16.30 น.) 

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดพังงา 

 
ที่ประชุม  รับทราบ 

   
 ๔.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 

    4.4.1 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ  
  สำนักงานงานเกษตรจังหวัดพังงา ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพังงา จัดงาน

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565  .ในวันที่ 26 
กรกฎาคม 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา  

   โดยนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงาน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 พร้อมด้วยนาง
วิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเป็นการแสดงความ
จงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยมีว่าที่ร้อยเอกพงศ์
ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอเมืองพังงา และนายสุมาศ จรสุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด 
ร่วมกล่าวต้อนรับ 

   ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม ลงนามถวายพระพรชัยมงคล นิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การให้บริการคลินิกเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่  การจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer ของจังหวัดพังงา 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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  4.4.2 สำรวจเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า
เกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

     ด้วยจังหวัดพังงา ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำคำขอ
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
สินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP โดยเป็นการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตรและสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มี
ความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  จังหวัดพังงา พิจารณาแล้ว เพ่ือเป็นการเตรียมการดำเนิน
โครงการยกระดับคุณภาพ  มาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP และ
ทรายจำนวนเกษตรกร  ที่มีความประสงค์ขอรับการรับรองตามมาตรฐาน GAP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ได้อย่าง  มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพ้ืนที่ ขอให้อำเภอดำเนินการ
สำรวจเป้าหมายเกษตรกรที่ประสงค์ขอรับรองมาตรฐาน GAP รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้ ส่ง
แบบสำรวจมายังสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ phangnga@doae.go.th ภายในวันที่ 8 
สิงหาคม 2565 เพ่ือรวบรวมให้กรมส่งเสริมการเกษตร ต่อไป 

 

  1.รายละเอียดเกษตรกรผู้ผลิตพืช (ยกเว้น ข้าว)โดยจัดลำดับความสำคัญ ดังนี้ 
  1.1 พ้ืนที่ส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ และ/หรือ แปลงเตรียมความพร้อมแปลงใหญ่ 
  1.2 พ้ืนที่ทัว่ไปที่เกษตรกรจะขอสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (แปลงทั่วไป)  

 2. คุณสมบัติของเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ 
  2.1 เกษตรกรที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรม เรื่อง GAP 

  2.2 เกษตรกรรายเดิมที่ยังไม่ผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้น 

 2.3 ผลิตพืชที่ต้องกาส่งออกไปยังประเทศจีน ได้แก่ ทุเรียน ลำไย มังคุด มะม่วง ขนุน
มะพร้าว กล้วย สับปะรด มะขาม เงาะ น้อยหน่า และส้มโอ 

  2.4 ผลิตสินค้าเกษตรที่อยู่ในขอบข่ายการตรวจรับรองของกรมวิชาการเกษตร ( เน้นพืช
อาหาร หรือพืชอุตสาหกรรมที่ตลาดรับซื้อต้องการสินค้าที่ได้มาตรฐาน GAP ) 

 2.4 พ้ืนที่ในการผลิต ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง(มีเอกสารสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย หรือมีเอกสาร/หนังสือรับรอง) 

 

ทั้งนี้ได้ประสานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ และทำหนังสือแจ้งอำเภอเรียบร้อยแล้ว 
 

ที่ประชุม  รับทราบ    
         
 

   ๔.5 กลุ่มอารักขาพืช 
   4.5.1 การระบาดศัตรูพืช 

          กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ได้จัดทำข่าวเตือนการระบาด
ศัตรูพืชส่งทางจดหมายอีเล็คทรอนิค (e-mail) ขอให้อำเภอเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเกษตรกรให้ความรู้ในการ
จัดการศัตรูพืชประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 4 เรื่อง 

1. โรคยอดเน่าและผลร่วง 
2. หนอนหัวดำมะพร้าว 
3. โรคแครงเกอร์ในมะนาว 
4. หอยทากบก 

mailto:phangnga@doae.go.th%20ภายใน
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    4.5.2. ติดตามรายงานการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ 
ปีงบประมาณ 2565 

 
อำเภอ เป้าหมายการผลิต (ตัน) ยอดการผลิต(ตัน) ยอดคงค้าง (ตัน) 

คุระบุรี 400 1 399 
ท้ายเหมือง 1,025 817 208 
กะปง 650 2.50 647.5 
เมืองพังงา 700 477 223 
ทับปุด 820 824.85 - 
เกาะยาว 460 465 - 
ตะกั่วป่า 820 35 785 
ตะกั่วทุ่ง 800 10 790 
รวม 5,675 2,632.35 3,052.5 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 
 

    4.5.3 เรื่องอ่ืนๆ 
     แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอสามารถมารับหัวเชื้อได้ที่กลุ่มอารักขาพืช 
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕    เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กำหนดจัดงานสัมมนาประจำปี 
2565 ในระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน 2565  จัด ณ โรงแรมในอำเภอหาดใหญ่ จ. สงขลา บุคคล
เป้าหมาย คือ เกษตรจังหวัด หัวหน้ากลุ่มฝ่าย เกษตรอำเภอ และผู้เกษียณอายุราชการ โดยผู้จัดเลี้ยงอาหารเย็น 
1 มื้อ (วันที่ 15 ก.ย.) และอาหารเที่ยง 1 มื้อ (16 ก.ย.) สำหรับค่าที่พักเบิกจ่ายจากต้นสังกัด และขอสนับสนุน
อาหารจากทุกจังหวัดๆ ละ 1 ซุ้ม 

   

ที่ประชุม  รับทราบ 

 
 ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องอ่ืน ๆ  
  1. การซ่อมแซมสำนักงานเกษตรอำเภอคุระบุรี 
  - เกษตรอำเภอคุระบุรี ติดตามเรื่องการของบประมาณซ่อมแซมสำนักงาน (ฝ้าเพดานพัง) 
  - เกษตรจังหวัด ให้ฝ่ายบริหารทั่วไป ติดตามเร่งรัดกับทางกรมส่งเสริมการเกษตร 
 
  2. งานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 7 ปี 2565 กำหนดจัดในวันที่ 22 - 31 สิงหาคม 2565  
ณ สนามหน้าศาลากลาง (หลังเก่า) โดยภายในงานมีการจัดให้มีการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ในวันที่ 22 
สิงหาคม จำนวน 16 รายการ ประกอบด้วย มะพร้าวน้ำหวาน ปาล์มน้ำมัน สับปะรดภูงา กระเช้าผักปลอดภัย 
กล้วยน้ำว้า กล้วยไม้แคทลียา มะพร้าวแกง หมาก ลูกชกลอยแก้ว ปลากัดป่าภาคใต้ ปลากัดป่าพัฒนารวม ปลา
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กัดแฟนซีครีบสั้น ปลากันแฟนซีครีบยาว ปลากัดแฟนซีจูเนียร์ นกกรงหัวจุก และ การแข่งขันสำหรับอาหารไทย
วัตถุดิบข้าวไร่ดอกข่าพังงา 

  ขอความร่วมมือทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบต่อไป 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 
 เลิกประชุม  เวลา  11.27   น. 
 
     
 
        (นางสาวอุไรวรรณ สุกด้วง) 
        นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
         ผู้จดรายงานการประชุม 
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เอกสารแนบ 1 
แผนปฏิบัติงานสำนักงานเกษตรอำเภอ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 

 
ที ่ วนัที ่ โครงการ/กจิกรรม สถานที ่ เวลา บุคคล 

เป้าหมาย 
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพังงา 

1. 2 ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร 

ม.2 ต.ตากแดด 13.00 น. 30 ราย 

2. 3 ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร 

ม.5 ต.ทุง่คาโงก 13.00 น. 20 ราย 

3. 4 ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร 

ม.2 ต.ป่ากอ 13.00 น. 35 ราย 

4. 8 ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร 

ม.7 ต.นบปริง 13.00 น.  35 ราย 

5. 9 ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร 

ม.7 ต.บางเตย 13.00 น.  30 ราย 

6. 10 เยี่ยมเยียนและติดงามการดำเนินงาน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

ม.3 ต.ตากแดด 13.00 น.  20 ราย 

7. 15 เยี่ยมเยียนและติดงามการดำเนินงาน
กลุ่มยุวเกษตรกร 

รร.บ้านเขาเฒ่า 
ต.บางเตย 

13.00 น.  30 ราย 

8. 16 เยี่ยมเยียนและติดงามการดำเนินงาน 
YFS  

ม.1 ต.ถ่ำน้ำผุด 13.00 น.  20 ราย 

9. 18 เยี่ยมเยียนและติดงามการดำเนินงาน 
ศพกแปลงใหญ่ 

ม.1 ต.ทุ่งคาโงก 13.00 น.  25 ราย 

10. 22 เยี่ยมเยียนและติดงามการดำเนินงาน 
อกม 

ม.4 ต.บางเตย 13.00 น.  1 ราย 

11. 23 เยี่ยมเยียนและติดงามการดำเนินงาน 
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ 

ม.7 ต.บางเตย 13.00 น.  7 ราย 

สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง 
1. 3 จัดการเรียนการสอนรายวิชาเกษตร โรงเรียนเยาววิทย์  

ม.1 ต.เหมาะ  
14.30 - 
16.30 น. 

กลุ่มยุวเกษตรกร
โรงเรียนเยาววิทย ์

2. 6 มอบวัสดุอุปกรณ์ให้กับกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านเหมาะเจริญ 
กิจกรรม การสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนตาม
แผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน 

ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจ 
ชุมชนกลุ่มแม่บ้าน 
เกษตรกรบ้านเหมาะ
เจริญม.1 ต.เหมาะ  
อ.กะปง 

09.00 น. สมาชิกกลุ่ม
แม่บ้าน 
เกษตรกรบ้าน
เหมาะเจริญ 

3. 10 จัดการเรียนการสอนรายวิชาเกษตร โรงเรียนเยาววิทย์  14.30 - กลุ่มยุวเกษตรกร
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ม.1 ต.เหมาะ  
อ.กะปง 

16.30 น โรงเรียนเยาววิทย ์

4. 17 จัดการเรียนการสอนรายวิชาเกษตร โรงเรียนเยาววิทย์  
ม.1 ต.เหมาะ  
อ.กะปง 

14.30 - 
16.30 น 

กลุ่มยุวเกษตรกร
โรงเรียนเยาววิทย ์

5. 20 ร่วมประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านปากพู่ร่วมใจ 

ที่ทำการกลุ่มแม่บ้าน 
เกษตรกรบ้านปากพู่ 
ร่วมใจ ม.3  
ต.ท่านา อ.กะปง 

09.00 - 
11.00 น 

สมาชิกกลุ่ม
แม่บ้าน
เกษตรกรบ้าน
ปากพู่ร่วมใจ 

6. 21 ร่วมประชุมวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวน
ผสมและเกษตร 
ผสมผสานตำบลเหมาะ 

ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มไร่นา 
สวนผสมและเกษตร 
ผสมผสานตำบล
เหมาะม.4 ต.เหมาะ  

13.00 - 
15.00 น. 

สมาชิกกลุ่ม
วิสาหกจิชุมชน 
ไร่นาสวนผสม
และเกษตร 
ผสมผสานตำบล
เหมาะ 

7. 24 จัดการเรียนการสอนรายวิชาเกษตร โรงเรียนเยาววิทย์  
ม.1 ต.เหมาะ  
อ.กะปง 

14.30 - 
16.30 น 

กลุ่มยุวเกษตรกร
โรงเรียนเยาววิทย ์

8. 31 จัดการเรียนการสอนรายวิชาเกษตร โรงเรียนเยาววิทย์  
ม.1 ต.เหมาะ  
อ.กะปง 

14.30 - 
16.30 น 

กลุ่มยุวเกษตรกร
โรงเรียนเยาววิทย ์

สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 
1. 3 ประกวดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ผลิตดินปลูกคุณภาพสูง
บ้านในปิ หมู่ที่ 6 
ตำบลบางไทร 

- 30 ราย 

2. 6 ประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลบาง
ไทร 

ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
ตำบลบางไทร 

- 30 ราย 

3. 8 ประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบาง
ไทร 

ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
ตำบลบางไทร 

- 30 ราย 

4. 8 ประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลบาง
นายสี 

ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
ตำบลบางนายสี 

-  

5. 9-11 เยี่ยมเยียนเกษตรกรกิจกรรมขจัด                
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
ฯ 

หมู่ที่ 5 , 1 
ตำบลบางม่วง 

- 20 ราย 

6. 16 ติดตามความก้าวหน้าโครงการเตรียม
ความพร้อมแปลงใหญ่ผัก (ผัก
พ้ืนเมือง) 
อำเภอตะกั่วป่า 

ศพก.อ.ตะกั่วป่า 
หมู่ที่ 6 
ตำบลบางไทร 

- 5ราย 
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7. 18 ติดตามความก้าวหน้าโครงการเตรียม
ความพร้อมแปลงใหญ่ผัก (ผัก
พ้ืนเมือง) อำเภอตะกั่วป่า 

หมู่ที่ 7  
ตำบลโคกเคียน 

- 2 ราย 

8. 23 ติดตามความก้าวหน้าโครงการเตรียม
ความพร้อมแปลงใหญ่ผัก (ผัก
พ้ืนเมือง) อำเภอตะกั่วป่า 

ชุมชนบางมรา-ตอตั้ง 
ตำบลตะก่ัวป่า 

- 3 ราย 

สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด 
1. 9 ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน

เกษตรกร 
ม.1 ต.บ่อแสน 13.00 น. 30 ราย 

2. 11 ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร 

ม.6 ต.ทับปุด 13.00 น. 30 ราย 

3. 16 ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร 

ม.4 ต.มะรุ่ย 13.00 น. 30 ราย 

4. 18 ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร 

ม.8 ต.โคกเจริญ 13.00 น. 35 ราย 

5. 23 ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร 

ม.1 ต.บางเหรียง 13.00 น. 30 ราย 

6. 24 ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร 

ม.1 ต.ถ้ำทองหลาง 13.00 น. 30 ราย 

7. 25 ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร 

ม.4 ต.ถ้ำทองหลาง 13.00 น. 20 ราย 

สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง 
1. 3  เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการพัฒนา

อาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย 
ห้องประชุม กยท.  
อำเภอท้ายเหมือง 

น.ส.ปุญญพัฒน์  
ราชวงค์ 

 

2. 4  ติดตามการดำเนินงานโครงการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมส่งเสริมพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประจำปี 2565 (งบกรมการ
ปกครอง) 

ศาลาอเนกประสงค์
บ้านตีนเป็ด  

ม. ๒ ต.ลำภ ี

นางมลติชา   
ช่วยขาว 
นายณัฐวิทย์  
ญาณพิสิฐกุล 

 

3. 8  ร่วมโครงการบูรณาการเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตำบลนาเตย ภายใต้
โครงการต้านวิกฤตช่วยเศรษฐกิจ 

ในชุมชน ต.นาเตย และโครงการอบรม
อาชีพส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

ศาลาอเนกประสงค์  
ม. 1 ต.นาเตย 

นางมลติชา   
ช่วยขาว 

 

4. 9  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

ณ ป่าชุมชน  
ม. ๒ ต.ลำภ ี

นางมลติชา   
ช่วยขาว 
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พระบรมราชะนีนารถ พระบรมรา
ชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 
2565  

5. 9  เป็นกรรมการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ศาลาอเนกประสงค์  
ม. 3 ต.บางทอง 

นายณัฐวิทย์  
ญาณพิสิฐกุล 

 

6. 10  เข้าร่วมโครงการบูรณาการเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนตำบลนาเตย 
ภายใต้โครงการต้านวิกฤต 
ช่วยเศรษฐกิจในชุมชน ต.นาเตย และ
โครงการอบรมอาชีพส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ศาลาอเนกประสงค์  
ม. 1 ต.นาเตย 

นางมลติชา   
ช่วยขาว 

 

7. 16  ประชุมคณะกรรมการแปลงใหญ่ผัก
อำเภอท้ายเหมือง ครั้งที่ ๒/2565 

ห้องประชุม  
สนง.เกษตรอำเภอ
ท้ายเหมือง 

เกษตรอำเภอ 
นายณัฐวิทย์  
ญาณพิสิฐกุล 

 

8. 16  รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ม.1,7 ตำบลบางทอง น.ส.ปุญญพัฒน์  
ราชวงค์ 

 

9. 18  รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ม.2 ตำบลบางทอง น.ส.ปุญญพัฒน์  
ราชวงค์ 

 

10. 18  ติดตามเยี่ยมเยียนครัวเรือน  
เป้าหมาย TPMAP 

ม. ๒ ต.ทุ่งมะพร้าว นายณัฐวิทย์  
ญาณพิสิฐกุล 

 

11. 19  รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ม. 3 ตำบลบางทอง น.ส.ปุญญพัฒน์  
ราชวงค์ 

 

12. 19 ติดตามเยี่ยมเยียนครัวเรือน  
เป้าหมาย TPMAP 

ม. ๔ ต.ลำภ ี นางมลติชา   
ช่วยขาว 

 

13. 19  ติดตามเยี่ยมเยียนครัวเรือน  
เป้าหมาย TPMAP 

ม. 7 ต.ทุ่งมะพร้าว นายณัฐวิทย์  
ญาณพิสิฐกุล 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอคุระบุรี 
1. 4 เยี่ยมเยียนและติดงามการดำเนินงาน

แปลงใหญ่ยางพาราบ้านห้วยทรัพย์ 
ม.6 ต.คุระ  09.00 น. สมาชิกกลุ่ม

แปลงใหญ่ 
2. 9 เยี่ยมเยียนและติดงามการดำเนินงาน

แปลงใหญ่มังคุด ต.บางวัน 
ม.2 ต.บางวัน 09.00 น. สมาชิกกลุ่ม

แปลงใหญ่ 
3. 15 เยี่ยมเยียนและติดงามการดำเนินงาน

รวบรวมข้อมูลจัดตั้งแปลงใหญ่มังคุด 
ต.คุระ 

ม.6 ต.คุระ 14.00 น. เกษตรกร       
ม.6 ต.คุระ 

4. 18 เยี่ยมเยียนและติดงามการดำเนินงาน
กลุ่มยุวเกษตรกร 

ม.6 ต.แม่นางขาว 13.00 น. สมาชิกกลุ่ม   
ยุวเกษตรกร 

5. 24 เยี่ยมเยียนและติดงามการดำเนินงาน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ม.6 ต.แม่นางขาว 10.00 น. สมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 
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6. 25 เยี่ยมเยียนและติดงามการดำเนินงาน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ม.7 ต.แม่นางขาว 09.00 น. สมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 

สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว 
7. 3 ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับ

จังหวัด 
ณ ที่ทำการวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปขนมอบ 
(ซาลาเปาสอดไส้) 

ม.4 ตำบลเกาะยาว
น้อย 

 สมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 
จำนวน 20 ราย 

8. 4  ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร  

 

 ณ หมู่ที่ 4 ตำบล 
เกาะยาวใหญ่  
 

 เกษตรกร  
หมู่ที่ 4  
ตำบลเกาะยาว 

9. 9  จัดทำโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษา
เทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสมในการ
จดัการศัตรูพืชในแปลงนาอินทรีย์  

 

ณ หมู่ที่ 3  
ตำบลเกาะยาวน้อย  
 

 เกษตรกร 1 
ราย 

10. 10 ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร  

 

 ณ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะ
ยาวใหญ่  

 

 เกษตรกร หมู่ที่ 
1 ตำบลเกาะ
ยาวใหญ่ 

11. 16 ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร  

 

 ณ หมู่ที่ 4 ตำบลพรุ
ใน 

 

 เกษตรกร หมู่ที่ 
4 ตำบลพรุใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบบทความส่งเสรมิการเกษตร 

เอกสารแนบ 2 
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ผึ้งเหนา เส้นทางแห่งความหวาน ณ บ้านคลองบ่อแสน อ.ทับปุด 
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เอกสารแนบบทความส่งเสรมิการเกษตร 
เกษตรกรต้นแบบทางด้านไร่นาสวนผสม อ.ตะกั่วป่า 
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