
 
 

รายงานการประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือนมีนาคม 2565 
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม  2565 

ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom  
ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

 …………..…………..…………..………….. 
ผู้มาประชุม 
๑. นางสาววิไลวรรณ สีนา   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ประธาน 
2. นางเลขา  ก าลังกล้า   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป                  
3. นายกวีพจน์  มัชฉากิจ   หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  
4. นายวีระ สังข์ทอง   เกษตรอ าเภอกะปง 
5. นางอุษณี เจียมรา    เกษตรอ าเภอเกาะยาว 
6. นายปิยะ  จอมทอง   เกษตรอ าเภอคุระบุร ี
7. นางสาวอัจฉรา นพรัตน์   เกษตรอ าเภอตะกั่วป่า 
8. นางสาวอรสา ช่วยบ ารุง   เกษตรอ าเภอเมืองพังงา 
9. นางอ่อนนวน หลีเกียรติ์อนันต์  เกษตรอ าเภอตะกั่วทุ่ง 
10. นายบัญชา เกิดล่อง   เกษตรอ าเภอท้ายเหมือง 
11. นางสุนิษา พลันการ   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
      รักษาการในต าแหน่งเกษตรอ าเภอทับปุด 
12. นางสาวอรวรรณ พานิกร   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
    แทน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
13. นางสาวอุไรวรรณ สุกด้วง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  เลขานุการ 
ผู้ร่วมประชุม 
 

เวลา 13.00 น.  เปิดระบบ Zoom (Meeting ID: 91677403303 และ Password: 123456)  
                      และทดสอบระบบ 
เวลา 13.30 น. นางสาววิไลวรรณ สีนา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ท าหน้าที่ประธานการประชุม 
   เปิดประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
เริ่มประชุม  เวลา 13. 30 น. 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.1 เรื่อง หัวหน้าส่วนราชการมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
   1) นายพจน์ หรูวรนันท์ ปลัดจังหวัดพังงา 
   2) นายรัฐกร กลิ่นจันทร์ พลังงานจังหวัดพังงา 
  1.2 เรื่อง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐย้ายไปด ารงต าแหน่งที่อ่ืน 
   1) พันจ่าโท อนันต์ บุญส าราญ ปลัดจังหวัดพังงา 
   2) นายนภดล อุสาหะ พลังงานจังหวัดพังงา 
  1.3 เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ทุกท่านปฏิบัติงานด้วยความ
ระมัดระวัง ปฏิบัติตนตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

 
1.4 เรื่อง... 



2 
 
  1.4 เรื่อง การจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดพังงา “บต” ส าหรับรถยนต์
กระบะบรรทุก ผ่านทางอินเตอร์เน็ต www.tabienrod.com 
  1.5 เรื่อง ผลการด าเนินงานโครงการ “พังงาเมืองแห่งความสุข น้อมน าเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมพลังปลูกผัก สร้างความม่ันคงทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม” มีบุคลากรของหน่วยงานทั้งหมด 
จ านวน 1,354 คน มีบุคลากรที่ปลูกผักฯ จ านวน 834 คน คิดเป็นร้อยละ 62 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือนมีนาคม 2565  
ที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
    - ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 

  ๔.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
    4.4.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ   
      - รับโอนทั้งหมด 6,123,419 บาท เบิกจ่าย 3,883,748.11 บาท  
คงเหลือ 2,239,670.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.42 บาท  
    4.4.2 การร้องเรียนการบริการต่อประชาชน 
      ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ได้รับแจ้งจากศูนย์ด ารงธรรมว่า ได้ตรวจสอบ
ทะเบียนข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนในรอบปีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน พบว่ามีการร้องเรียน
ร้องทุกข์เกี่ยวกับการบริการของหน่วยงานรัฐมากขึ้น ทั้งเรื่องความล่าช้า การใช้กิริยาวาจา ความเฉยชาต่อการ
บริการ ดังนั้น จังหวัดพังงา พิจารณาแล้วเห็นว่า การบริการประชาชนเป็นหัวใจส าคัญในการสร้างประโยชน์สุข
ให้กับประชาชนอีกทางหนึ่ง และจะส่งผลให้ภาพลักษณ์ของจังหวัดพังงาและราชการดีขึ้น ในการนี้ จึงขอให้
พิจารณาทบทวนปรับปรุงการบริการ การอ านวยความสะดวกต่อประชาชนให้เป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภาพด้วย 

    4.4.3 ข่าวสารความเคลื่อนไหวการด าเนินกิจการของสหกรณ์ (เอกสารแนบ 1) 
ที่ประชุม    รับทราบ 
   

                       ๔.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
  4.2.1 การด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 

1) แผนปฏิบัติงานส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ประจ าเดือนเมษายน 2565  

ล าดับ กิจกรรม วันที่ เป้าหมาย สถานที ่

1. อบรมเพิ่มทักษะ 

SF และ YSFด้านการ
บริหารจดัการกลุ่ม 

21-22 เม.ย.65 กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
การเกษตรผู้ปลูก
มังคุดต าบลล าภี 
อ าเภอท้ายเหมือง
จ านวน 10 ราย 

กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
การเกษตรผู้ปลูก
มังคุดต าบลล าภี 
อ าเภอท้ายเหมือง 
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2) ผลปฏิบัติงานส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ประจ าเดือนมีนาคม 2565  
 

ล าดับ วันที่ งานที่ปฏิบัติ สถานที ่ ผลการด าเนินงาน 
1. 8 มี.ค.65 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพ่ิมศักยภาพผู้น าในการ
ขับเคลื่อนงานกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร ระดับ
จังหวัด 

ห้องประชุมส านักงาน
เกษตรจังหวัดพังงา  
อ.เมืองพังงา จ.พังงา 

- ผู้ เข้ารับการอบรม ได้แก่ ผู้น ากลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด จ านวน 
20 ราย และผู้รับผิดชอบงานกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรระดับอ าเภอจ านวน 
8 ราย รวมทั้งสิ้น 28 ราย 

- ผลที่ได้รับจากการด าเนินกิจกรรม คือ ได้
เลื อกตั้ งคณ ะกรรมการกลุ่ มแม่บ้ าน
เกษตรกร ระดับจังหวัด ชุดใหม่ แทนชุด
เดิมที่หมดวาระในเดือน มี.ค.65 และมี
แผนพัฒนาเพ่ือก าหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรจังหวัดพังงา 

2. 10-11 มี.ค.65 กิจกรรมส่งเสริมการ
รวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้
เสริมจากการประกอบ
อาชีพในกลุ่มเกษตรสูง
วัย เวทีที่ 1 และเวทีที่ 2 

ณ ศูนย์เรียนรู้เห็ดนางฟ้า
บ้านโคกเหรียง ม.7 ต าบล
ท่าอยู่ อ าเภอ 
ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 

- ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ เกษตรกรสูงวัย 
จ านวน 10 ราย 

- ผลที่ได้รับจากการด าเนินกิจกรรม คือ  
ได้จัดตั้งกลุ่มตามความต้องการของเกษตร 
สูงวัย และพัฒนาทักษะด้านการเกษตร
และเคหกิจเกษตร เพ่ือสร้างรายได้เสริม
จากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูง
วัย 

3. 16-17 มี.ค.65 พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้
เป็น Young Smart 
Farmer เวทีที่ 2 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

โรงยิมศูนย์ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดพังงา อ าเภอ
เมืองพังงา จังหวัดพังงา 
แปลงเรียนรู้การใช้น้ าอย่าง
มีประสิทธิภาพ ศพก.
เครือข่าย อ าเภอทับปุด 
จังหวัดพังงาและเครือข่าย
ศูนย์บ่มเพาะอ าเภอทับปุด 
(สวนไผ่บุตรนาคและโรงสี
ปู่เจ้า) ต าบลทับปุด อ าเภอ
ทับปุด จังหวัดพังงา 

- เกษตรกรรุ่นใหม่ที่คัดเลือกจากอ าเภอ
ต่ าง ๆ  ในปี  2565 จ านวน  41 ราย 
เจ้าหน้าที่จากอ าเภอและผู้ด าเนินงาน
โครงการ จ านวน 10 ราย รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 51 ราย และผ่านระบบ Line 
Meeting 

- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสัญจรศึกษาดู
งานร่วมกันของเกษตรกรรุ่นใหม่ เชื่อมโยง
เครือข่ายระดับจังหวัด และให้เกษตรกรรุ่น
ใหม่วางแผนอนาคต สรุปและประเมินผล
การเรียนรู้ พร้อมทั้งประเมินคุณสมบัติของ 
Young Smart Farmer โดยการประเมิน
ตนเองหลังการเรียนรู้ ลงระบบฐานข้อมูล 
สารสนเทศ YSF 

4. 28-30 มี.ค.65 อบรมหลักสูตรพัฒนา
ผู้ประกอบการเกษตรชั้น
น า 

YSF ที่เป็น ศบพ.จ านวน2 
ราย และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ YSF ระดับ
จังหวัด 1 ราย 

Young Smart Farmer ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นน า 
มีแผนธุรกิจเกษตรที่สามารถน าไปพัฒนา
ต่อยอด และได้รับการสนับสนุนการให้ 

ค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ 
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  3) รายงานการประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอ (District Monthly Meeting : DM)                
                                (ข้อมูล  ณ วันที่ 28 มีนาคม  2565) 

ช่ืออ าเภอ ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 5 ครั้งท่ี 6 
เมืองพังงา 5 ต.ค.64 8 พ.ย. 64 3 ธ.ค. 64 10 ม.ค.65 3 ก.พ.65 2 มี.ค.65 
เกาะยาว 5 ต.ค.64 4 พ.ย. 64 2 ธ.ค. 64 7 ม.ค.65 2 ก.พ.65 28 ก.พ.65 
กะปง 4 ต.ค.64 8 พ.ย. 64 7 ธ.ค. 64 10 ม.ค.65 1 ก.พ.65 7 มี.ค.65 

ตะกั่วทุ่ง 4 ต.ค.64 5 พ.ย. 64 1 ธ.ค. 64 5 ม.ค.65 3 ก.พ.65 7 มี.ค.65 
ตะกั่วป่า 5 ต.ค.64 4 พ.ย. 64 1 ธ.ค. 64 10 ม.ค.65 3 ก.พ.65 2 มี.ค.65 
คุระบุร ี 4 ต.ค.64 4 พ.ย. 64 2 ธ.ค. 64 7 ม.ค.65 7 ก.พ.65 2 มี.ค.65 
ทับปุด 5 ต.ค.64 8 พ.ย. 64 1 ธ.ค. 64 10 ม.ค.65 3 ก.พ.65 4 มี.ค.65 

ท้ายเหมือง 4 ต.ค.64 8 พ.ย. 64 1 ธ.ค. 64 10 ม.ค.65 7 ก.พ.65 7 มี.ค.65 
  

   
  4.2.2 ผลการบันทึกข้อมูลภาวการณ์ผลิตพืชรายเดือน (รต.01,02) ปีงบประมาณ 
2565  (ข้อมูล  ณ วันที่ 28 มีนาคม 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 รายงานผลการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร 
             1. รายงานผลการรายงานข่าวตามแบบฟอร์มข่าวหน้าเดียวรายอ าเภอตาม
ตัวชี้วัด รอบที่ 1/2565 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มี.ค.65 ) 

 
 
 
 

อ าเภอ... 
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     2. รายงานผลการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรตาม
ตัวชี้วัด รอบที่ 1/2565ระดับจังหวัด 

 

ข้อมูล ณ วันที ่28 มี.ค.65 

 3. บทความประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร ประจ าเดือนมีนาคม 2565  
     1.3.1 บทความเรื่อง“มะพร้าวปากจก” อ. คุระบุรี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 
    1.3.2 บทความเรื่อง“ข้าวไร่ดอกข่า ของดีท้ายเหมือง พืช GI จังหวัดพังงา”อ.ท้ายเหมือง (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 2) 

  
 
 
 
 
 
 

4.2.4. การประกวด… 

อ ำเภอ จ ำนวนข่ำว ครบตำมเป้ำหมำย  
(6 ข่ำว/เดือน) 

หมำยเหตุ 

เมืองพังงา 30 /  

กะปง 10 /  

ตะกั่วทุง่ 12 /  

ตะกั่วป่า 24 /  

ทับปุด 9 /  

ท้ายเหมือง  15 /  

คุระบุรี 14 /  

เกาะยาว 13 /  

รวมทั้งหมด 127   

 
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 / 
รวมทั้งหมด 40 60  
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   4.2.4. การประกวดผลิตผลทางการเกษตรในงานเมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัด
พังงา ประจ าปี 2565 

    ตามทีจ่ังหวัดพังงา ได้ก าหนดจัดให้มีการประกวดผลผลิตทางการเกษตร จ านวน 2 
รายการ ได้แก่ สับปะรดภูงา และกะปิในงานงานเมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจ าปี 2565 
ในระหว่างวันที่ 1 - 10 เมษายน 2565 ณ บริเวณสนามหน้าส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา และในการจัดงาน
ดังกล่าว ก าหนดจัดให้มีการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ในวันที่ 1 เมษายน 2565 รายละเอียดตามประกาศ
จังหวัดพังงาตามเอกสารแนบ 3 ขอแจ้งเป้าหมายการส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าร่วมประกวดรายอ าเภอ ดังนี้ 

 
อ ำเภอ สับปะรดภูงำ กะปิ 

เมืองพังงา 10 5 

กะปง 5 - 

ตะกั่วทุ่ง 10 5 

ตะกั่วป่า 10 5 

ทับปุด 5 5 

ท้ายเหมือง 10 5 

คุระบุรี 10 10 

เกาะยาว - 5 

รวม 60 40 

ที่ประชุม    รับทราบ 

         
  ๔.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 

  4.3.1 ขอแจ้งการขยายระยะเวลาการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2565  
    โดยส านักงานเกษตรจังหวัดพังงาได้รับหนังสือจากกรมส่งเสริมการเกษตร
เรื่อง ขอแจ้งปรับแผนการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2565 ซึ่งจากเดิมก าหนดให้จังหวัดประกวด
วิสาหกจิชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2565 และส านักงานส่งเสริมส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 1-6 ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565 นั้น กรมฯขอขยายระยะเวลา
การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2565 โดยให้จังหวัดด าเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับ
จังหวัดให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565 และส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6 
ด าเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2565(ขณะนี้ทาง
จังหวัดรอหนังสือค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดและหนังสือสั่งการจากกรมฯหากรับหนังสือสั่งการจาก
กรมฯ ทางจังหวัดจะแจ้งแผนการด าเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดให้อ าเภอทราบต่อไป) 

   4.3.2 รายงานผลการการบันทึกในระบบตัวชี้วัดการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนา
เกษตรกร องค์กรเกษตร (3ก)  
             สู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบที่ 1) 
ตั้งแตว่ันที่ 2 มีนาคม 2565 จนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. (บันทึกครบถ้วนทุกอ าเภอ)  

ที่ประชุม    รับทราบ 
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 ๔.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
  จากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรมูลค่าสูง และ BCG 
Model จังหงวัดพังงา ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีนายเฉลิงศักดิ์ นุชประหาร รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ซึ่งได้คัดเลือกมังคุดทิพย์พังงา เป็นสินค้าในการขับเคลื่อน ภายใต้กรอบ 
BCG Model ทั้งนี้ส านักงานเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดพังงา ได้มอบหมายภารกิจให้ส านักงานเกษตร
จังหวัดพังงา ด าเนินการส่งเสริมการจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรมังคุดให้ครอบคลุมทุกอ าเภอ (กระบวนการผลิต
มังคุดคุณภาพ) โดยขอให้อ าเภอวางแผนในการก าหนดจุดจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรมังคุด อ าเภอละอย่างน้อย
ละ 1 จุด เช่น ที่ท าการแปลงใหญ่มังคุด ศพก.หลัก ศพก.เครือข่าย เป็นต้น เพ่ือรายงานให้กับส านักงาน
เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดพังงาต่อไป 

 ที่ประชุม    รับทราบ 

๔.5 กลุ่มอารักขาพืช 

      4.5.1 การระบาดศัตรูพืช 
    กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ได้จัดท าข่าวเตือนการระบาด
ศัตรูพืชส่งทางจดหมายอีเล็คทรอนิค (e-mail) ขอให้อ าเภอเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเกษตรกรให้ความรู้ในการ
จัดการศัตรูพืช ประจ าเดือนมีนาคม 2565 จ านวน 4 เรื่อง คือ 

1. โรครากขาวยางพารา 
2. โรคเส้นด า 
3. โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา 
4. แตนเบียนบราคอน ผู้พิฆาตหนอนหัวด ามะพร้าว 

ที่ประชุม    รับทราบ 

 
   

ระเบียบวาระท่ี ๕    เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  -ไม่มี- 
  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องอ่ืน ๆ  
  -ไม่มี- 
 
เลิกประชุม  เวลา  15.00 น. 
 
                                                           ลงชื่อ      อุไรวรรณ สุกด้วง       ผู้จดรายงานการประชุม 
                 (นางสาวอุไรวรรณ สุกด้วง)                                       
                                                          ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
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เอกสารแนบ 1 
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เอกสารแนบ 2 
เอกสำรแนบ บทควำมเรื่อง “มะพร้าวปากจก” อ.คุระบุรี 
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เอกสำรแนบ บทควำมเรื่อง “ข้ำวไร่ดอกข่ำ ของดีท้ำยเหมือง พืช GI จังหวัดพังงำ” อ.ท้ำยเหมือง 
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เอกสารแนบ 3 
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