
 
 

รายงานการประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 
วันพุธที่ 1 มิถุนายน  2565 

ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom  ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายณรงค์ แก้วพิพัฒน์   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  ประธาน 
2. นางสาววิไลวรรณ สีนา   หวัหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
3. นายกวีพจน์ มัชฉากิจ   หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 
4. นางเลขา  ก าลังกล้า   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
5. นายวีระ สังข์ทอง   เกษตรอ าเภอกะปง 
6. นายปิยะ จอมทอง   เกษตรอ าเภอคุระบุรี 
7. นางอุษณี เจียมรา   เกษตรอ าเภอเกาะยาว 
8. นายสราวุธ งานสินโสภณ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
      แทนเกษตรอ าเภอตะกั่วป่า 
9. นางสาวอรสา ช่วยบ ารุง   เกษตรอ าเภอเมืองพังงา 
10. นางอ่อนนวน หลีเกียรติ์อนันต์  เกษตรอ าเภอตะกั่วทุ่ง 
11. นายบัญชา เกิดล่อง   เกษตรอ าเภอท้ายเหมือง 
12. นางสุนิษา พลันการ   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
      รักษาราชการในต าแหน่งเกษตรอ าเภอทับปุด 
13. นางสาวนิติภรณ์ เกตุแก้ว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
14. นางสาวอุไรวรรณ สุกด้วง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  เลขานุการ 
 
เวลา 09.00 น. เปิดระบบ Zoom Meeting หมายเลขห้องประชุม Zoom (Meeting id) : 99707063688 
รหัสผ่าน (Password) : 123456 และทดสอบระบบ 
เวลา 09.30 น. นายณรงค์ แก้วพิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ท าหน้าที่ประธาน 
การประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ประธานมอบให้นางเลขา ก าลังกล้า หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ซึ่งได้เข้าประชุมกรมการจังหวัด 
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 แจ้งที่ประชุม ดังนี้ 

   1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid 19) จังหวัดพังงา 
ยังขอความร่วมมือให้ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันควบคุมโรคด้วยมาตรการ 
VUCA ได้แก่ ฉีดวัคซีนครบ รับวัคซีนเข็มกระตุ้น ลดอาการป่วยหนัก ป้องกันตัวเองตลอดเวลา โดยเฉพาะการ
เว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากากอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการติดเชื้อ 

   2) สาธารณสุขจังหวัดแจ้งเตือนโรคฝีดาษลิง ประเทศไทยและจังหวัดพังงา ยังไม่มีรายงานผู้ติด
เชื้อฝีดาษลิง แจ้งเตือนเพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง และให้ระวังโรคไข้เลือดออก และโรคฉี่หนูด้วย 

 

ที่ประชุม  รับทราบ          
ระเบียบวาระท่ี ๒...     
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ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือนเมษายน 2565  
  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้ส่งรายงานการประชุมประจ าเดือนเมษายน 2565  
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 จ านวน 12 หน้า โดยแจง้ให้ทราบทางอีเมลล์ส านักงานเกษตรอ าเภอพิจารณา
ล่วงหน้าแล้ว อ าเภอใดที่ต้องการจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ขอแก้ไขภายหลังได้ที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เพ่ือ
จะได้ด าเนินการต่อไป จึงเสนอเพ่ือโปรดรับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
       - ไม่มี - 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 

  ๔.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
    4.4.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ  
      ขอเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ได้ร้อยละ 75 ภายในเดือนมิถุนายน 
และส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ก าหนดวันสุดท้ายของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ วันที่ 31 กรกฎาคม 
2565  

  

ที่ประชุม รับทราบ 
   

                       ๔.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
  4.2.1 การด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 

1) แผนปฏิบัติงานส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ประจ าเดือนมิถุนายน 2565  
 กิจกรรม วันที่ เป้าหมาย สถานที ่

1. สสก.5 มีแผนจัดสัมมนาแผน
บริหารจัดการไม้ผลภาคใต้  

 6-7 มิ.ย.65 เกษตรจังหวัด 14 จังหวัด 
 

ณ จังหวัดพัทลุง  

2. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
มีแผนลงพ้ืนที่อ าเภอปะปง  
เพ่ือจัดท าวิดีทัศน์น าเสนอสว
ทุเรียนสาลิกา  

 11 มิ.ย.65 กิจกรรมกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
สร้างอัตลักษณ์ผลไม้ไทย ปี 
2565ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตรตามอัตลักษณ์
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

พ้ืนที่อ าเภอปะปง 

 
 



 

2) ผลปฏิบัติงานส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 

 วันที่ กิจกรรม สถานที ่ ผลการด าเนินงาน 

1. 3 พ.ค 2565 จัดกิจกรรมจัดท า Focus 
group 

(ผ่านระบบออนไลน์) ณ ห้อง
ประชุมส านักงานเกษตร
จังหวัดพังงา ต าบลท้ายช้าง 
อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 

สรุปข้อมลูการประเมินสถานการณ์ผลผลิตในแปลง
พยากรณร์ะดับจังหวัด ครั้งท่ี 2 ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพื่อสรุปข้อมลูการประเมิน
สถานการณ์ผลผลิตไมผ้ลระดับจังหวัด 4 ชนิด 
ได้แก่ ทุเรยีน มังคุด เงาะ และลองกอง พร้อม
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและเจา้หน้าท่ี ผ่านการ
ถ่ายทอดความรู้ เรื่องการพัฒนาการผลิตทุเรียน  2 
หัวข้อย่อย คือ 1) ปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีมผีลต่อ
การพัฒนาดอกและการผสมเกสรทุเรียน และ 2) 
ความสัมพันธ์ของน้ าต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของ
ทุเรียน  

2.  20 เม.ย.65 เข้าร่วมประชุมชี้แจง
กิจกรรมการจัดท าค าขอสิ่ง
บ่งช้ีทางภูมิศาสตรไ์ทย 
สินค้า "มังคุดทิพย์พังงา" 

ณ ห้องประชุมดีบุก ช้ัน 3 
ศาลากลางจังหวัดพังงา อ าเภอ
เมืองพังงา จังหวัดพังงา 

 

จากการจัดสรรงบประมาณภายใตแ้ผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน โครงการสร้าง
มูลค่าเพิม่สินค้าเกษตรและผลติภณัฑ์ชุมชนด้วยสิ่ง
บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : 
GI)เพื่อจัดท าค าขอยื่นข้ึนทะเบยีนสิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตรไ์ทยจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
(ตรัง สตลู กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง)  

3. 11 พ.ค 2565 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะท างานย่อยเพื่อพัฒนา
ระบบข้อมลูและโลจิสติกส์
ภาคใต้ ครั้งท่ี 2/2565 

ผ่านระบบออนไลน ์ พิจารณาข้อมลูประมาณการการผลิต ครั้งท่ี 2 ของ
ไม้ผล 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรยีน มังคุด เงาะ และ
ลองกอง โดยมีเจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบงานไม้ผลระดับ
จังหวัดภาคใต้ 14 จังหวัด เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบ
งานไม้ผลระดับเขต จากส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าท่ี
จากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 และ 9 เข้า
ร่วม 

4. 19-20 พ.ค 65 เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เชื่อมโยงเครือข่ายชาวสวน
ทุเรียนภาคใต ้

ณ โรงแรมแกรนดป์าร์ค อ าเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

สนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนทุเรยีนในพื้นที่ภาคใต้ 
สามารถรวมกลุ่มกันสร้างเครือข่ายเกษตรกร ในการ
หาแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการทุเรียน
อย่างเป็นระบบ ในรูปแบบสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียน
ภาคใต้ต่อไป 

5. 24 พ.ค 65 จัดงานตัดทุเรียนสาลิกาลูก
แรกของภาคใต้ ประจ าปี 
2565 

ณ สวนเย็นจิตกะปง หมู่ที่ 4 
ต าบลท่านา อ าเภอกะปง 
จังหวัดพังงา 

เพื่อประชาสมัพันธ์และกระตุ้นการบริโภคสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์ (ทุเรยีนสาลิกา) สร้างอาชีพและ
รายได้จากสินค้าเกษตรอัตลักษณพ์ื้นถิ่นแก่
เกษตรกรหรือกลุม่เกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิน่และพัฒนา
ช่องทางการตลาด  

ปลายน้ า 



 

 3 พ.ค 2565 จัดกิจกรรมจัดท า Focus group (ผ่านระบบออนไลน์) ณ ห้อง
ประชุมส านักงานเกษตรจังหวดั
พังงา ต าบลท้ายช้าง อ าเภอ
เมืองพังงา จังหวัดพังงา 

สรุปข้อมลูการประเมินสถานการณ์ผลผลิตใน
แปลงพยากรณ์ระดับจังหวัด ครั้งท่ี 2 ภายใต้
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัต
ลักษณ์และภมูิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสรุปข้อมลู
การประเมินสถานการณ์ผลผลิตไม้ผลระดับ
จังหวัด 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคดุ เงาะ 
และลองกอง พร้อมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
และเจา้หน้าท่ี ผ่านการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง
การพัฒนาการผลิตทเุรียน  2 หัวข้อย่อย คือ 
1) ปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีมผีลต่อการพัฒนา
ดอกและการผสมเกสรทุเรียน และ 2) 
ความสัมพันธ์ของน้ าต่อการสังเคราะห์ด้วย
แสงของทุเรียน  

6. 23-24พ.ค.65 อบรมเพิ่มศักยภาพศูนย์บม่เพาะ
เกษตรกรรุ่นใหม ่

ห้องประชุมส านักงานเกษตร
จังหวัดพังงา  
อ.เมืองพังงา จ.พังงา และสวน
เย็นจิต ต.ท่านา อ.กะปง จ.
พังงา 

-บุคคลเปา้หมายประกอบด้วย เจ้าของศูนย์บ่ม
เพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ เครือข่ายศนูย์บ่มเพาะ
เกษตรกรรุ่นใหม่และคณะท างานผู้
ประสานงานเครือข่าย Young Smart Farmer 

ระดับจังหวดั ปี 57 - 64 จ านวน 17 ราย  
- ผลที่ไดร้ับจากการด าเนินกิจกรรม คือ ได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เพิ่มศักยภาพการ
ด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่
ให้กับเจ้าของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 
เครือข่ายศูนย์บม่เพาะเกษตรกรรุน่ใหม่ และ
คณะท างานผูป้ระสานงานเครือข่าย Young 

Smart Farmer ระดับจังหวัด เน้นกระบวนการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เพื่อปรับแนวคิดและสร้าง
เสรมิกระบวนการท างานของศูนย์บ่มเพาะ
เกษตรกรรุ่นใหม่และเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะ
เกษตรกรรุ่นใหม่ เตรียมความพร้อมสู่การ
พัฒนาเป็นผู้ประกอบการเกษตรช้ันน า 
เชื่อมโยงเครือข่ายในชุมชนและพืน้ท่ีใกล้เคียง 

7. 25-27 พ.ค.65 สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนานัก
ส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 (เวท ี
3) 

Zoom Meeting  เพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพของนักส่งเสรมิ
การเกษตรมืออาชีพ 

8. 30 พ.ค.65 สนับสนุนวสัดุการเกษตรเพื่อการ
พัฒนา Smart Farmer และ Young 
Smart Farmer  

ด้วยกระบวนการกลุม่ 

ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 6 ต าบล
ล าภี อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัด
พังงา 

มอบวัสดุการเกษตรให้แก่ สมาชิกกลุ่มส่งเสรมิ
อาชีพการเกษตรผู้ปลูกมังคดุต าบลล าภี
จ านวน 10 ราย 

 
ที่ประชุม รับทราบ 

 
 
 
 



 

- 5 - 
 
3) รายงานการประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอ (District Monthly Meeting : DM)                
    (ข้อมูล  ณ วันที่ 25 พฤษภาคม  2565) 

ช่ืออ าเภอ ครั้งท่ี 7 ครั้งท่ี 8 ครั้งท่ี 9 ครั้งท่ี 10 ครั้งท่ี 11 ครั้งท่ี 12 
เมืองพงังา 18 เม.ย.65 6 พ.ค. 65     

เกาะยาว 5 เม.ย.65 5 พ.ค. 65     

กะปง 7 เม.ย.65 10 พ.ค. 65     

ตะกั่วทุ่ง 11 เม.ย.65 9 พ.ค. 65     

ตะกั่วป่า 4 เม.ย.65 6 พ.ค. 65     

คุระบุร ี 31 มี.ค.65 6 พ.ค. 65     

ทับปุด 8 เม.ย.65 5 พ.ค. 65     

ท้ายเหมือง 8 เม.ย.65 9 พ.ค. 65     
  

  4.2.2 ผลการบันทึกข้อมูลภาวการณ์ผลิตพืชรายเดือน (รต.01,02) ปีงบประมาณ 
2565  (ข้อมูล  ณ วันที่ 25 พฤษภาคม  2565) 

 

อ าเภอ การด าเนินการ 

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 
     4.2.3.1 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ "ตลาดเกษตรกรออนไลน์ " ของจังหวัดพังงา 
ทั้งหมด 21 ราย โดยเป็นเกษตรกรรายเดิม จ านวน 14 ราย และเข้าร่วมโครงการในปี 2565 จ านวน 7 ราย
  
    4.2.3.2 สินค้าทีน่ าเข้าร่วมโครงการฯทั้งหมด 28 รายการ โดยเป็นสินค้าเดิม จ านวน 
19 รายการ และเข้าร่วมโครงการในปี 2565 จ านวน 9 รายการ 

    4.2.3.3 ยอดจ าหน่ายรวมเดือนพฤษภาคม  
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    ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2565) 965,410 บาท รายละเอียดดังนี้ 
ที ่ สินค้า ยอดจ าหน่าย(บาท) ชื่อเกษตรกร 
1 มะนาวแป้นพวงพังงา 10,720 นายวินัย รัตนไ์ทรแก้ว 

2 เต้าส้อผักเหมียง 12,800 

นางขวัญใจ แสงไทย 3 ขนมดอกพิงงา 12,000 

4 น ้าพริกกุ้งเสียบ 22,500 

5 ขิงผง 35,000 

นางปรีดา ทวีรส 6 พริกแกง 27,000 

7 ขมิ นผง 19,000 

8 มังคุด (สวนบ้านแม่) 460,000 นายธนวัตน์มโนวชิรสรรค ์

9 มังคุด (สวนส่องแสง) - นางสาวจุฑามาศ ส่องแสง 

10 มังคุด(สวนแม่นา) - นางรัตนา สัจจารักษ์ 

11 ทุเรียนสาลิกา (สวนวัชราภรณ์) 1,300 
นายธีรพงษ์ตันติเพชราภรณ ์

12 ทุเรียนสาลิกา Organic  - 

13 ผ้าบาติก 81,600 นางสาวิตรเีบ็นอ้าหมาด 

14 ทุเรียนสาลิกา (สวนลุงอ้านวย) - นายอ้านวยวัยวัฒน ์
15 ทุเรียนพื นบ้าน - นายกฤษฎา ณนคร 

16 มังคุดอินทรีย์สวนลุงแดง - 
นางสาวกมลนัทธ์ ศรีธนสาร 

17 พริกไทยด้าออแกนิคสวนลุงแดง - 

18 มังคุด (สวนก๋ง) 800 
นางโสภา จริยเลอพงษ์ 

19 จ้าปาดะ (สวนก๋ง) - 

20 มังคุด (สวนสุขใจ) 8,000 นางสาวรุ่งอรุณแก้วประเสริฐ 

21 ขนมบ้าบิ่น 257,550 นางมนธิราด้านาด ี

22 ผักสลัด 14,040 นางสาวอรทัย สกลุบุญมา 

23 ข้าวกข 43 500 นายเดชา เริงสมุทร 

24 ข้าวกข 43 750 นายสมพล เริงสมุทร 

25 ข้าวปทุมธาน1ี 750 นายประเสริฐ สองเมือง 

26 ข้าวปทุมธาน1ี 600 นางสุกัญญา บญุสบ 

27 ข้าวปทุมธานี1 500 นายสหสั ไม้แก้ว 

28 มังคุดทิพย์พังงา สวนนิจติกา - นายวรวุฒิ ยะลา 

 
ที่ประชุม รับทราบ 
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     4.2.4 โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา  
      กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมอบรม
ถ่ายทอดความรู้แบบมีส่วนร่วมหลักสูตร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่าส าหรับเกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นาในวันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 บ้านสวนตากองเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่
1 บ้านเขาน้อย ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมืองเพ่ือส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นาแก่เกษตรกร 
        มีแผนการด าเนินงาน เดือนพฤษภาคม – 
มิถุนายน ก าหนดจัดท าแปลงเรียนรู้การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพจ านวน 1 จุด คือ ระบบการให้น้ าแบบมินิ
สปริงเกลอร์ในไม้ผล ของนางสาวสุนันทา จริภักดิ ์บ้านเขาน้อยหมู่ที่1ต าบลท้ายเหมือง อ าเภอท้ายเหมือง 
จงัหวัดพังงางบประมาณ 26,000 บาท 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

4.2.5 รายงานผลการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร 
             1. รายงานผลการรายงานข่าวตามแบบฟอร์มข่าวหน้าเดียวรายอ าเภอตาม
ตัวชี้วัด รอบที่ 1/2565 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ค.65) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     2. รายงานผลการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรตาม
ตัวชี้วัด รอบที่ 1/2565 ระดับจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

อ ำเภอ จ ำนวนข่ำว ครบตำมเป้ำหมำย  
(6 ข่ำว/เดือน) 

หมำยเหตุ 

เมืองพังงา 13 /  

กะปง 15 /  

ตะกั่วทุ่ง 6 /  

ตะกั่วป่า 12 /  

ทับปุด 11 /  

ท้ายเหมือง  9 /  

คุระบุรี 13 /  

เกาะยาว 13 /  

รวมทั้งหมด 92   
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ข้อมูล ณ วันที่ 25พ.ค.65 

3 .บทความส่งเสริมการเกษตรประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 
  บทความเรื่อง กินดีฟาร์ม กินดีชีวิตดี Goodlife “พืชผักปลอดภัย สร้างคลังอาหารสู่ชุมชน”อ าเภอเมือง
พังงา (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 1) 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.2.6 รายงานผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2565ตามตัวช้ีวัดรอบ 2 
    ขณะนี้ด าเนินการไปแล้วร้อยละ 27.10 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ค.65) 
 
 
 
 
 
 
    

ที่ประชุม............          
 

   

  
 

 

 
เดือน 

จ ำนวนข่ำวท่ีเผยแพร่
ผ่ำนสื่อมวลชน 

จ ำนวนข่ำวท่ีเผยแพร่
ผ่ำนสื่ออ่ืน ๆ 

ครบตำมเป้ำหมำย 

สื่อมวลชน 3 ข่ำว/เดือน 

สื่ออ่ืน ๆ 6 ข่ำว/เดือน 
ตุลาคม 64 3 7 / 
พฤศจิกายน 64 3 8 / 
ธันวาคม 64 5 10 / 
มกราคม 65 9 8 / 
กุมภาพันธ์ 65 11 15 / 
มีนาคม 65 9 12 / 
เมษายน 65 10 15 / 
พฤษภาคม 65 12 18 / 
รวมทั้งหมด 62 93  
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  1) ขอให้ทุกอ าเภอเร่งรัดการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ ได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดในรอบที่ 2/2565 ของ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ 

  2) เร่งรัดให้ทุกอ าเภอด าเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปาล์มน้ ามัน ปี 2565 โดย
ขอให้เร่งรัดการจัดชุดประชาคมให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือประโยชน์ของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการประกันรายได้
เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามัน ปี 64/65  

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

   4.2.7 รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดท าเว็บไซต์ส านักงานด้วย
โปรแกรม WordPress 

  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ร่วมกับส านักงานเกษตร
จังหวัดภูเก็ต ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดท าเว็บไซต์ส านักงานด้วยโปรแกรม WordPress เมือ่
วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบ ZOOM เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน และเป็น
การพัฒนาเว็บไซต์ส านักงานให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทัน
เหตุการณ์ผู้เข้าร่วมอบรมฯมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และเจ้าหน้าที่ธุรการ ในระดับ
อ าเภอ จ.พังงาและ จ.ภูเก็ต รวม 30 คน วิทยากรโดย ผอ.รุ่งศิริ ประสงค์ ผอ.พัฒนาระบบสารสนเทศ กรม
ส่งเสริมการเกษตร และได้รับการสนับสนุน ทีมงานเจ้าหน้าที่ จาก สสก.5 จ.สงขลา มาร่วมเป็นพ่ีเลี้ยง 

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดท าเว็บไซต์ส านักงานด้วยโปรแกรม 
WordPress  ในครั้งนี้เป็นการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ส านักงานให้มีประสิทธิภาพ และมีการอัปเดตข้อมูล
หน่วยงานให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับ เจ้าหน้าทีผู่้ร่วมงานท่านอ่ืน ๆ ได้ หากมีการ
ย้ายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในอนาคต 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

๔.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
จากการประชุมคณะท างานผู้ประสานงานเครือข่าย Young Smart Farmer จังหวัดพังงา ครั้งที่ 

1/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา อ าเภอเมืองพังงา 
จังหวัดพังงา ได้ด าเนินการคัดเลือก คณะท างานดังกล่าว และมีมติจากท่ีประชุมรายละเอียดตาม (ร่าง) ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะท างานผู้ประสานงานเครือข่าย Young Smart Farmer จังหวัดพังงา (เอกสารแนบ 2) 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
   

 ๔.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
    4.4.1. ปัญหาการลักขโมยตัดปาล์มน้ ามัน 
   ตามประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง การยืนยันตัวตนในการจ าหน่ายผลปาล์ม
น้ ามัน ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาการลักขโมยผลปาล์มของมิจฉาชีพน าไป
จ าหน่ายในอันที่จะสร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรกร และมีค าสั่งจังหวัดพังงา ที่ 200/2565 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานตรวจสอบการจ าหน่ายผลปาล์มน้ ามัน 

 
ลงวันที่… 
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ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ก ากับ และแนะน าให้โรงงานสกัดและผู้ประกอบการ
จุดรับซื้อผลปาล์มน้ ามัน (ลานเท) ปฎิบัติตามประกาศจังหวัดพังงาอย่างเคร่งครัด โดยจังหวัดพังงามี โรงงานสกัด
น้ ามันปาล์ม จ านวน 4 โรง และมีผู้ประกอบการรับซื้อผลปาล์มน้ ามัน (ลานเท) จ านวน 141 ราย รายละเอียด
ดังตารางแนบท้า เมื่อวันที่  24 พฤษภาคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงปัญหาการลักขโมยปาล์มน้ ามันที่เกิดขึ้นในพื้นที่อ าเภอทับปุดจนเกิดการเสนอข่าวเกิดขึ้น
ในโลกโซเชียล ทั้งนี้จากการประชุมหารือมีแนวทางปฎิบัติ และข้อสรุปดังนี้ 

1) จัดท า MOU ร่วมกับผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ ามัน (ลานเท) ให้มีการข้ึนทะเบียนผู้ขาย
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับอ าเภอ ในการไม่รับซื้อของโจร โดย MOU ให้เป็นเงื่อนไขเดียวกัน
ทุกอ าเภอ 

2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้มงวด กวดขันลานเทให้ถือปฎิบัติตามมาตรการ 
3) ช่วงที่มีผลผลิตปาล์มน้ ามันออกสู่ตลาดมาก และราคาผลผลิตสูงให้มีการจัดชุดเจ้าหน้าที่ 

ประกอบด้วย หน่วยงานปกครองอ าเภอ เจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ และ
เจ้าหน้าที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ออกตรวจลานเทจุดรับซื้อผลผลิต เพื่อเป็นการกดดันขโมย 
และเจ้าของลานเท ในการงดรับซื้อของโจร  

4) ผู้ประกอบการจุดรับซื้อ(ลานเท) จะต้องจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้น าผลผลิตมาจ าหน่ายให้แก่ลาน
เทอย่างละเอียด พร้อมยื่นบัตรประชาชนแสดงตัวตน 

5) ให้ชุดตรวจสอบตรวจเชคข้อมูลน้ าหนักที่เครื่องชั่งบันทึกไว้ กับปริมาณผลผลิตที่มีการบันทึกขณะ
เกษตรกรน าผลผลิตมาจ าหน่ายว่ามีน้ าหนักตรงกันหรือไม่ 

6) ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของเกษตรกร 
  ทั้งนี้ ในด้านของส านักงานเกษตรอ าเภอ ซึ่งส านักงานเกษตรจังหวัดได้แจ้งให้ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องในการติดตามการด าเนินงานตามประกาศจังหวัดพังงา จากากรตรวจสอบข้อมูลพบว่ายังไม่ครอบคลุม
ลานเทครบทั้ง 141 ลานเท จึงขอให้อ าเภอด าเนินการ ดังนี้ 

1) ติดตามการด าเนินการตามประกาศจังหวัดพังงาให้ครอบคลุมทุกลานเทที่ตั้งในพ้ืนที่ (ดังรายชื่อลาน
เทที่แนบ) 

2) เร่งรัดการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามัน เพ่ือรองรับมาตรการตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้
ปลูกและพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามัน 

ตารางรายช่ือโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มดิบ (CPO) จังหวัดพังงา 
ล าดับ รายช่ือ ที่ตั้ง ก าลังการผลิต 

1 บริษัท สุขสมบูรณ์น้ ามันปาล์ม จ ากัด ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 60 ตัน/ชม. 
2 บริษัท ยูนิวานิชน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 60 ตัน/ชม. 
3 บริษัท นาคินทร์ ปาล์ม จ ากัด ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา 2.5 ตัน/ชม. 
4 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงอรุณปาล์มออยล์ ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา 2 ตัน/ชม. 
ที่ประชุม รับทราบ 
  
 
 
 

4.4.2. งานตัดทุเรียน... 
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4.4.2. งานตัดทุเรียนสาลิกาลูกแรกของภาคใต้ ประจ าปี 2565 
  วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 จังหวัดพังงา โดยส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา จัด
งานตัดทุเรียนสาลิกาลูกแรกของภาคใต้ ประจ าปี 2565 ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัต
ลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ สวนเย็นจิตกะปง หมู่ที่ 4 ต าบลท่านา อ าเภอกะปง จังหวัดพังงา เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นการบริโภคสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ (ทุเรียนสาลิกา) สร้างอาชีพและรายได้จากสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นแก่เกษตรกร 
หรือกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและพัฒนาช่องทางการตลาด โดย
มีนายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัด
พังงา กล่าวรายงานนางนวลจันทร์ โพธิ์วิจิตร นายอ าเภอกะปง กล่าวต้อนรับ มีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ได้แก่ 
1. การตัดทุเรียนสาลิกาลูกแรก ประจ าปี 2565 โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา 
2. การเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “อนาคตทุเรียนสาลิกาพังงา ราชาทุเรียนบ้าน ภาคใต้” 
3. การจัดแสดงนิทรรศการวิชาการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    3.1 การผลิตทุเรียนภายใต้มาตรฐาน GAP   
    3.2 การจัดการดินและปุ๋ยทุเรียน 
    3.3 การจัดการศัตรูพืชทุเรียน   
 บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกร จ านวน 50 ราย มีผู้เข้าร่วมจริงในวัน
งาน จ านวน 78 ราย ประกอบด้วย 
 1.1 หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ 51 ราย 
 1.2 เกษตรกร 27 ราย 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
  4.4.3. การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2565 
   ด้วยส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ได้ด าเนินการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด 
ประจ าปี 2565 ในวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 โดยคณะกรรการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับ
จังหวัด (SC)  
1.1 แปลงใหญ่ที่ส่งเข้าประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2565 ประกอบด้วย 
    - แปลงใหญ่นาข้าวอ าเภอเกาะยาว อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 

        - แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน หมู่ 4 ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 
   - แปลงใหญ่มังคุดต าบลล าภี อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 
     รางวัลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด มีดังนี้ 
   -รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่ แปลงใหญ่ข้าว อ าเภอเกาะยาว 
   -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ แปลงใหญ่มังคุด อ าเภอท้ายเหมือง 
   -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน อ าเภอคุระบุรี 
 
 
 
 
 
 

                4.4.4. ติดตาม… 
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  4.4.4. ติดตามและรายงานผลโครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหม่และแมลง
เศรษฐกิจที่มีศักยภาพในจังหวัดพังงา 
   ตามท่ีส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ได้ด าเนินการโครงการส่งเสริมการปลูกพืช
ทางเลือกใหม่และแมลงเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในจังหวัดพังงาตามกิจกรรม การจัดท าแปลงต้นแบบเพื่อการเรียนรู้
สินค้าเกษตรทางเลือกท่ีมีศักยภาพในจังหวัดพังงา จ านวน 15 แปลง ใน 7 อ าเภอ และได้ส่งมอบวัสดุทางการ
เกษตร  (ต้นพันธุ์ไม้และอ่ืนๆ) ในการจัดท าแปลงต้นแบบเพ่ือการเรียนรู้สินค้าเกษตรทางเลือกฯ ให้อ าเภอ
เป้าหมายไปแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 3) นั้น 
   ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ขอความร่วมมือส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการติดตามและ
รายงานผลการจัดท าแปลงต้นแบบเพ่ือการเรียนรู้สินค้าเกษตรทางเลือกท่ีมีศักยภาพในจังหวัดพังงา ให้ส านักงาน
เกษตรจังหวัดพังงาได้ทราบพร้อมภาพถ่ายแปลงต้นแบบแต่ละชนิดพืช อย่างละ 5 ภาพ ภายในวันที่  20 
มิถุนายน 2565 เพ่ือรายงานผลให้จังหวัดทราบ ต่อไป  

 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
  ๔.5 กลุ่มอารักขาพืช 
   4.5.1 การระบาดศัตรูพืช 

     กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ได้จัดท าข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชส่ง
ทางจดหมายอีเล็คทรอนิค (e-mail) ขอให้อ าเภอเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเกษตรกรให้ความรู้ในการจัดการศัตรูพืช 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 จ านวน 4 เรื่อง คือ 
1. โรคกุ้งแห้ง หรือ โรคแอนแทรคโนส 
2. โรครากเน่าโคนเน่าปาล์มน้ ามัน 
3. หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน 
4. โรคใบติดทุเรียนหรือใบไหม้ 
   4.5.2 มีการสนับสนุนหัวเชื อสารชีวภัณฑ์  ขอให้ส้านักงานเกษตรอ้าเภอติดต่อ
ขอรับได้ที่กลุ่มอารักขาพืช ส้านักงานเกษตรจังหวัดพังงา 
   4.5.3 การขับเคลื่อนโครงการเกษตรแปลงใหญ่พืชผัก  
เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง รวบรวมผลผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานและความต้องการของตลาด ด้วยการน าร่องใน 4 
อ าเภอ คือ อ.เมืองพังงา อ.ตะกั่วป่า อ.ท้ายเหมือง และ อ.ทับปุดโดยจะมีการประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบแปลง
ใหญ่ระดับกรม ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ต าบล
ท้ายช้าง อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา  
 
ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕    เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
  - ไม่มี- 
ที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องอ่ืน ๆ  
  - ไม่มี- 
ที่ประชุม รับทราบ 

  
 เลิกประชุม   เวลา    11.45  น. 
 
 
 
           ผู้จดรายงานการประชุม 
 
        (นางสาวอุไรวรรณ สุกด้วง) 
        นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
เอกสารแนบ 1 

บทความเรื่อง กินดีฟาร์ม กินดีชีวิตดี Goodlife 
“พืชผักปลอดภัย สร้างคลังอาหารสู่ชุมชน”อ าเภอเมืองพังงา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
   
 

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหม่ละแมลงเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในจังหวัดพังงา 
แปลงสาธิตชนิดพืช จ าปาดะ 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ 
จ านวน 
(แปลง) 

อ าเภอ
รับผิดชอบ 

1 นางพัทยา  สังข์ทอง หมู่ที่ 4 ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา 1 กะปง 
2 นางสุเมตตรา วิทิตพันธ์ หมู่ที่ 3 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 1 คุระบุรี 

รายละเอียดที่ตั้งแปลง 
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหม่ละแมลงเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในจังหวัดพังงา 

แปลงสาธิตชนิดพืช สับปะรดภูงา 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ 
จ านวน 
(แปลง) 

อ าเภอที่
รบัผิดชอบ 

1 นายอานนท ์ อุกกุฏานนท์ หมู่ที่ 6 ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 1 ตะกั่วทุ่ง 
รายละเอียดที่ตั้งแปลง 

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหม่ละแมลงเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในจังหวัดพังงา 
แปลงสาธิตชนิดพืช มะละกอ (พันธุ์เรดเลดี้) 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ 
จ านวน 
(แปลง) 

อ าเภอที่
รับผิดชอบ 

1 นายสนชัย  จักรกลด หมู่ที่ 3 ต.ต าตัว อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 1 ตะกั่วป่า 
รายละเอียดที่ตั้งแปลง 

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหม่ละแมลงเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในจังหวัดพังงา 
แปลงสาธิตชนิดพืช สละ 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ 
จ านวน 
(แปลง) 

อ าเภอที่
รับผิดชอบ 

1 นางแววตา แก้วพิพัฒน์ หมู่ที ่1  ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา 1 เมือง 
รายละเอียดที่ตั้งแปลง 

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหม่ละแมลงเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในจังหวัดพังงา 
แปลงสาธิตชนิดพืช กาแฟ 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ 
จ านวน 
(แปลง) 

อ าเภอที่
รับผิดชอบ 

1 นางสาวจินตนา แก้วจ าปา หมู่ที่ 5 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 1 คุระบุรี 
2 นายจักราวุธ วิทิตพันธ์ หมู่ที่ 5 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 1 คุระบุรี 
3 นางสัจณา ชูพล หมู่ที5่ ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 1 คุระบุรี 

4 นายวีระศักดิ ์สินสัจธรรม 
หมู่ที5่ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.
พังงา 1 คุระบุรี 

5 นายสมชาย โต๊ะสกุล 
หมู่ที4่ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.
พังงา 1 คุระบุรี 

6 นายนิพนธ์ ศรีธนสาร หมู่ที่ 7 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 1 คุระบุรี 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดที่ตั้งแปลง 
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหม่ละแมลงเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในจังหวัดพังงา 

แปลงสาธิตชนิดแมลงเศรษฐกิจ  ผ้ึง 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ 
จ านวน 
(แปลง) 

อ าเภอที่
รับผิดชอบ 

1 กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งต าบลพรุใน หมู่ที ่2  ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา 1 เกาะยาว 
2 กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งโพรงต าบลบางวัน หมู่ที ่5 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 1 คุระบุรี 

3 
วิสาหกจิชุทมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านคลองบ่อ
แสน หมู่ที่ 3 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา 1 ทับปุด 

4 กลุ่มวิสาหกิจชมุชนอนรุกัษ์ผึ้งโพรงไทยบ้านในโตน หมู่ที ่3  ต.ป่ากอ อ.เมือง จ.พังงา 1 เมือง 

รายละเอียดที่ตั้งแปลง 
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหม่ละแมลงเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในจังหวัดพังงา 

แปลงสาธิตชนิดแมลงเศรษฐกิจ  ผ้ึง 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ 
จ านวน 
(แปลง) 

อ าเภอที่
รับผิดชอบ 

1 กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งต าบลพรุใน หมู่ที ่2  ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา 1 เกาะยาว 
2 กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งโพรงต าบลบางวัน หมู่ที่ 5 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 1 คุระบุรี 

3 
วิสาหกจิชุทมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านคลองบ่อ
แสน หมู่ที่ 3 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา 1 ทับปุด 

4 กลุ่มวิสาหกิจชมุชนอนรุกัษ์ผึ้งโพรงไทยบ้านในโตน หมู่ที ่3  ต.ป่ากอ อ.เมือง จ.พังงา 1 เมือง 



 

 



 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


