
 
 

รายงานการประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือนสิงหาคม 2565 
วันพุธที่ 31 สิงหาคม  2565 

ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา 
…………..…………..…………..………….. 

ผู้มาประชุม 
1. นายประคอง อุสาห์มัน   เกษตรจังหวัดพังงา    ประธาน 
2. นางสาวอรณิชชา ประทีป ณ ถลาง       แทน หัวหน้ากลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาเกษตรกร   
3. นางสาววิไลวรรณ สีนา   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
4. นายกวีพจน์ มัชฉากิจ   หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 
5. นางเลขา  ก าลังกล้า   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
6. นายวีระ สังข์ทอง   เกษตรอ าเภอกะปง 
7. นางสุดใจ  ดวงนามล   แทน เกษตรอ าเภอคุระบุรี 
8. นางสาวพนิดา แก้วมณ ี  แทน เกษตรอ าเภอเกาะยาว 
9. นางสาวรุ่งทิวา รักษาแก้ว  แทน เกษตรอ าเภอตะกั่วป่า 
10. นางสาวอรสา ช่วยบ ารุง  เกษตรอ าเภอเมืองพังงา 
11. นางอ่อนนวน หลีเกียรติ์อนันต์  เกษตรอ าเภอตะกั่วทุ่ง 
12. นายบัญชา เกิดล่อง   เกษตรอ าเภอท้ายเหมือง 
13. นางสุนิษา พลันการ   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
      แทนเกษตรอ าเภอทับปุด 
14. นางสาวอุไรวรรณ สุกด้วง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  เลขานุการ 
 
เวลา 09.30 น. นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงาท าหน้าที่ประธานการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบยีบวาระที่ 1   เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ  
  -ไม่มี-      
 

ระเบยีบวาระที่ ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนมิถุนายน 2565  
 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้ส่งรายงานการประชุมประจ าเดือนกรกฎาคม 2565  
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 จ านวน 26 หน้า โดยแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของส านักงานเกษตรจังหวัด 
http://www.phangnga.doae.go.th พิจารณาล่วงหน้าแล้ว อ าเภอใดที่ต้องการจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ขอแก้ไข
ภายหลังได้ที่กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศ เพื่อจะได้ด าเนินการต่อไป จึงเสนอเพื่อโปรดรับรองรายงานการ
ประชุม 
 

มตทิีป่ระชุม รับรองรายงานการประชุม 
านการประชุม 

ระเบยีบวาระที่ ๓    เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งทีแ่ล้ว  
    -ไม่มี- 



 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔    เรื่องเสนอใหท้ีป่ระชุมทราบ 
 

  ๔.๑ ฝ่ายบรหิารทั่วไป 
    4.4.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ    
     ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ส านักงานจังหวัด
พังงา เบิกจ่ายได้ 95.82 % 

   

ทีป่ระชุม  รับทราบ 
                       ๔.2 กลุ่มยทุธศาสตร์และสารสนเทศ 
  4.2.1 การด าเนนิงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 

1) แผนปฏบิตัิงานส านักงานเกษตรจงัหวดัพงังา ประจ าเดอืนกันยายน 2565  
 กิจกรรม วันที ่ เป้าหมาย สถานที ่

1. ก าหนดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอ าเภอ (District 

Workshop :DW) ครั้งที่ 3 ประจ าปี 
2565  

23 ก.ย. 65  เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตร
จังหวัดและส านักงานเกษตร
อ าเภอ ทุกคน 

ณ โรงแรม เลอ เอราวัณพังงา 
ต าบลถ้ าน้ าผุด อ าเภอเมืองพังงา 
จังหวัดพังงา 

 
2) แผนปฏบิตัิงานส านักงานเกษตรอ าเภอ ประจ าเดือนกันยายน 2565  
    (เอกสารแนบ 1) 
3) ผลปฏิบตังิานส านกังานเกษตรจังหวัดพังงา ประจ าเดือนสิงหาคม 2565 

 วันที ่ กิจกรรม สถานที ่ ผลการด าเนนิงาน 

1 1-2 ส.ค.65 สัมมนาเชิงปฏิบัติกาพัฒนานัก
ส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 
เวที 4 

ผ่านระบบ (Zoom meeting) ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 40 คน ได้
น าเสนอผลการพัฒนางานและพัฒนาตนเอง 
เติมเต็มความรู้และสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมือ
อาชีพประจ าปีงบประมาณ 2565 

2 2-3 ส.ค.65 ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น
ระดับจังหวัด ประจ าปี 2565 

อ.เกาะยาว (ผ่านระบบ 
Zoom meeting)  
อ.ทับปุด และอ.ตะกั่วป่า  
จ.พังงา 

มติที่ประชุมคณะท างานการประกวด
วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 
2565พิจารณาคัดเลือกดังนี้ 

1. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปท าขนมอบ 
(ซาลาเปาสอดไส้) 17/14 หมู่ท่ี 4 ต.เกาะ
ยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา ได้รับรางวัล
ชนะเลิศระดับจังหวัด 

2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้าน
บ่อแสน  16/3 หมู่ท่ี 3 ต.บ่อแสน  อ.ทับ
ปุด จ.พังงา ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตดินปลูก
คุณภาพสูงบ้านในปิ 18/3 หมู่ท่ี 6 ต.บาง
ไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 
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3 4-5 ส.ค.65 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เครือข่ายผู้น าการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการสร้าง
รายได้เสริมจากการประกอบ
อาชีพของกลุ่มเกษตรสูงวัย
ระดับประเทศ 

(ผ่านระบบ Zoom Meeting) 

ที่ท าการกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
เกษตรสูงวัยต าบลท่าอยู่ ต.
ท่าอยู่  
อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 

เกษตรกรสูงวัย จ านวน 5 ราย ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือน
เกษตรสูงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่
สังคมเกษตรสูงวัย พัฒนาศักยภาพและ
สร้างโอกาสการประกอบอาชีพเพื่อสร้าง
รายได้เสริมและส่งเสริม 

การสร้างเครือข่ายเกษตรกรสูงวัยเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างรายได้ 

4 8-9 ส.ค.65 การสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ
และเชื่อมโยงเครือข่ายผู้น ากลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศ 

ห้องประชุมส านักงานเกษตร
จังหวัดพังงา  

อ.เมืองพังงา จ.พังงา 

คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับ
จังหวัด จ านวน 5 ราย ได้รับการเพิ่ม
ศักยภาพด้านผู้น า ด้านการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่ม ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม และ
เสริมสร้ า งภาวะผู้ น า  มีการ เชื่ อมโยง
เ ค รื อ ข่ า ย ก ลุ่ ม แ ม่ บ้ า น เ ก ษ ต ร ก ร
ระดับประเทศ  

5 9-11 ส.ค.65 การสัมมนาเวทีเครือข่าย YSF 
ระดับประเทศ 

โรงแรม TK Palace 
Bangkok เขตหลักสี่ กทม. 

YSF จังหวัดพังงา จ านวน 2 ราย ได้เชื่อมโยง
เครือข่าย Young Smart Farmer และจัด
แสดงผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และสินค้า
เกษตรของ YSF เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์
ความรู้และเทคโนโลยีด้านเกษตรและ
อาหาร ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของคณะท างานผู้ประสานงาน
เ ค รื อ ข่ า ย  Young Smart Farmer
ระดับประเทศ รวมถึงมีการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมจัด
แสดงผลงานวิชาการและเทคโนโลยี 

6 22 ส.ค.65 การสัมมนาเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนระดับประเทศ 

Zoom meeting ในปีนี้ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา 
ด าเนินการสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน จ านวน 1 เครือข่ายซ่ึง
ด าเนินการเมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 
2565  และจังหวัดพังงาได้พิจารณา
ขับเคลื่อนการพัฒนา มังคุดทิพย์พังงา เป็น
สินค้าส าคัญที่พฒันาภายใต้กรอบแนวคิด 
BCG Model ดังนั้น เพื่อให้เกิดการตอบ
โจทย์นโยบายการพัฒนาสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญในจังหวัดพังงา จึงมี
แนวคิดในการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิต รวบรวม และแปรรูป
ผลผลิตมังคุดในจังหวัดพังงา โดยคัดเลือก
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพังงาที่ประกอบ
กิจการ ผลิต รวบรวม และแปรรูปมังคุดใน
จังหวัดพังงา ในพื้นที่ 5 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอกะปง อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอ
ตะกั่วป่า อ าเภอตะกั่วทุ่งและอ าเภอคุระบุรี 
โดยมีวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมจ านวน 9 
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แห่ง ปีนี้ก็อยู่ในระยะเตรียมการ และในปี 
2566 จะด าเนินการจัดตั้งเครือข่ายตาม 
พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 
โดยมีแผนในการพัฒนาและขับเคลื่อน
เครือข่ายนี้เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อหา
แนวทางในการพัฒนามังคุดคุณภาพใน
จังหวัดพังงาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
แก้ปัญหาด้านการตลาด และพัฒนาเป็น
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต้นแบบของจังหวัด  

7 29 ส.ค.65 การประชุมกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรระดับเขต ครั้งที่ 
2/2565 

ผ่านระบบ (Zoom meeting) คณะกรรมการและผู้น ากลุ่มแม่บ้าน จ านวน 
2 ราย ได้เข้าร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรภาคใต้ 

8 ส.ค.65 สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์หรือ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ตลาดเกษตรกร 

ตลาดเกษตรกร บริเวณลาน
หน้าวัฒนธรรม  

จ.พังงา 

ผู้ขายในตลาดเกษตรกรจังหวัดพังงา ได้รับ
การสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์หรือปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการตลาดเกษตรกร 
ได้แก่  
1. Standy sticker on plaswood (หนา 
10 มิล )diecut+ ขาตั้งเหล็กกล่อง 1x1 
นิ้ว ขนาด 120x160 ซม. จ านวน 2 ชุด 
2. Standy sticker on pp board 
diecut+ พร้อมฐานตั้งได้ ขนาด 
115x150 ซม. (หนา 5 มิล)  1 ชุด 
3. ป้ายตลาดเกษตรกรจังหวัดพังงา ขนาด 
40 x 90 ซม. (หนา 5 มิล) จ านวน 2 ชุด 
4. ไวนิลคลุมโต๊ะ กันน้ าได้ ขนาด 180 x 
180 ซม. (หนา 40 แกรม) จ านวน  
10 แผ่น 

     
     4) รายงานการประชุมส านกังานเกษตรอ าเภอ (District Monthly 
Meeting : DM)   (ข้อมูล  ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2565) 

 
ชื่ออ าเภอ ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 ครั้งที่ 10 ครั้งที่ 11 ครั้งที่ 12 
เมืองพังงา 18 เม.ย.65 6 พ.ค. 65 7 มิ.ย. 65 1 ก.ค. 65 1 ส.ค. 65  

เกาะยาว 5 เม.ย.65 5 พ.ค. 65 6 มิ.ย. 65 6 ก.ค. 65 3 ส.ค. 65  

กะปง 7 เม.ย.65 10 พ.ค. 65 7 มิ.ย. 65 4 ก.ค. 65 2 ส.ค. 65  

ตะก่ัวทุ่ง 11 เม.ย.65 9 พ.ค. 65 13 มิ.ย. 65 8 ก.ค. 65 2 ส.ค. 65  

ตะกั่วป่า 4 เม.ย.65 6 พ.ค. 65 7 มิ.ย. 65 5 ก.ค. 65 2 ส.ค. 65  

คุระบุรี 31 มี.ค.65 6 พ.ค. 65 1 มิ.ย. 65 1 ก.ค. 65 1 ส.ค. 65  

ทับปุด 8 เม.ย.65 5 พ.ค. 65 1 มิ.ย. 65 7 ก.ค. 65 4 ส.ค. 65  

ท้ายเหมือง 8 เม.ย.65 9 พ.ค. 65 6 มิ.ย. 65 8 ก.ค. 65 2 ส.ค. 65  
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  4.2.2 ผลการบนัทึกข้อมลูภาวการณผ์ลติพชืรายเดือน (รต.01,02) ปงีบประมาณ 
2565  (ข้อมูล  ณ วันที่ 27 สิงหาคม  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 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
ตะก่ัวทุ่ง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
ตะกั่วป่า ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
คุระบุรี ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
ทับปุด ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
ท้ายเหมือง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

 
ทีป่ระชุม  รับทราบ 

  

    4.2.3 ผลการประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลติสินค้าเกษตร 
(ศพก.) ดีเด่นระดับจังหวัดประจ าปี 2565 

     ตามที่จังหวัดพังงา ได้ด าเนินการประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2565 ขึ้น เพื่อยกระดับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรยีนรู้ด้าน
การผลิตสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพ และได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการตัดสินการประกวดแล้ว 
น้ัน  บัดน้ี คณะกรรมการตามค าสั่งดังกล่าว ได้ด าเนินการตัดสินการประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่นจังหวัดพังงา ประจ าปี 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผล ดังนี้ 

  1) รางวัลศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรดีเด่น (ศูนย์หลัก) 
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอกะปง จังหวัด
พังงา    
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 

 

  2) รางวัลเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรดีเด่น (ศูนย์เครือข่าย) 
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 
ต าบลล าภี อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา (ศูนย์เครือข่าย) 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร หมู่ที่ 4 ต าบลคึกคัก อ าเภอตะกั่วป่า (ศูนย์เครือขา่ย)    
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร หมู่ที่ 1 ต าบลตากแดด อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา (ศูนย์เครือข่าย) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ2) 

 
 ทีป่ระชุม รับทราบ 
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4.2.4 รายงานผลการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานสง่เสริมการเกษตร 
             1. รายงานผลการรายงานข่าวตามแบบฟอร์มข่าวหน้าเดียวรายอ าเภอ 
ตามตัวช้ีวัด รอบที่ 2/2565 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทีป่ระชุม รับทราบ 

 
     2. รายงานผลการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรตาม
ตัวชี้วัด รอบที่ 2/2565 ระดับจังหวัด  

 

ข้อมูล ณ วันที ่23 ส.ค.65 

     3. บทความข่าวส่งเสริมการเกษตรประจ าเดือนสิงหาคม 
     3.1 เรื่องข่าเหลืองพืชทางเลือกเสริมเพิ่มรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามัน
และยางพารา อ.ท้ายเหมือง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ3) 

     3.2 เรื่อง งานประจ าสู่งานวิจัย R2R อ.คุระบุรี (รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ3) เผยแพร่ทางเว็บไซต์ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา http://www.phangnga.doae.go.th/  

 ทีป่ระชุม รับทราบ 

อ ำเภอ จ ำนวนข่ำว ครบตำมเป้ำหมำย  
(6 ข่ำว/เดือน) 

หมำยเหต ุ

เมืองพังงา 22 /  

กะปง 12 /  

ตะกั่วทุ่ง 7 /  

ตะกั่วป่า 24 /  

ทับปุด 8 /  

ท้ายเหมือง  18 /  

คุระบุร ี 11 /  

เกาะยาว 20 /  

รวมทั้งหมด 122   

 
เดือน 

จ ำนวนข่ำวทีเ่ผยแพร่
ผ่ำนสื่อมวลชน 

จ ำนวนข่ำวทีเ่ผยแพร่
ผ่ำนสื่ออื่น ๆ 

ครบตำมเป้ำหมำย 

สื่อมวลชน 7 ข่ำว/เดือน 

สื่ออื่น ๆ 10 ข่ำว/เดือน 
พฤษภาคม 65 12 20 / 
มิถุนายน 2565 8 15 / 
กรกฎาคม 2565 8 12 / 

สิงหาคม 2565 7 15 / 
รวมทั้งหมด 35 62 5 คะแนน 
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    4.2.5 รายงานผลการขึ้นทะเบียนและปรบัปรุงข้อมลูทะเบียนเกษตรกร  
ปี 2565 ตามตัวชี้วัดรอบ 2 

      จังหวัดพังงาด าเนินการไปแล้วร้อยละ 94.92 จ านวน 30,374 ครัวเรือน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 29ส.ค.65) จากเป้าหมาย 32,000 ครัวเรือนเกณฑ์ตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด 5 คะแนน ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 ทีป่ระชุม รับทราบ 

       
   
   4.2.6 การสัมมนาเชิงปฏิบตักิารเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้ระดบัอ าเภอ (District 
Workshop : DW) ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2565 

     ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ก าหนดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลีย่น
เรียนรู้ระดับอ าเภอ (District Workshop :DW) ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2565 ในวันที ่23 กันยายน 2565 ณ 
โรงแรม เลอ เอราวัณพังงา ต าบลถ้ าน้ าผุด อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา และแปลงเรียนรู้ ฟาร์มผักมือเปื้อนดิน 
บ้านบางท้อน หมู่ที่ 7 ต าบลนบปริง อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา มีวัตถุประสงค ์เพื่อสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และโครงการตามนโยบายที่ส าคัญ โดย
บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของส านักงานเกษตรจังหวัดและเจ้าหน้าที่ของส านักงานเกษตรอ าเภอทุก
คน รวมทั้งพนกังานราชการ จ านวนทั้งสิ้น 74 คน  

  

ทีป่ระชุม  รับทราบ 

 

  ๔.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
    4.3.1 ตัวชี้วัดการขบัเคลื่อนนโยบายพฒันาเกษตรกร องค์กรเกษตร (3ก) สู่การ
ปฏิบัติในระดบัพืน้ที่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565(รอบที่ 2) 

   จังหวัดพังงาได้ท าการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และข้อมูลกลุ่มยุวเกษตรกร ลงในระบบ
สารสนเทศเกษตรกรปราดเปรื่อง (SF/YSF/3ก) : https://ffgdev.doae.go.th ครบตามจ านวนเป้าหมาย ภายในเวลาที่
ก าหนด (เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ) เรียบร้อยแล้ว 

ทีป่ระชุม  รับทราบ 

 
 
 

 

https://ffgdev.doae.go.th/
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    4.3.2 โครงการตามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

   ตามหนังสือที่ พง 009/1227 ลงวันที่ 21 เมษายน 2565 จังหวัดพังงา 
ไดอ้นุมัติงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ และทายาทเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ภาคการเกษตรในจังหวัดพังงาโดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมหลัก รายละเอียดดังนี้ 
    1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็น Young Smart 
Farmer ต้นแบบจังหวัดพังงา 

 1.1 ศึกษาดูงานเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ต้นแบบ 
งบประมาณ 500,400 บาท เป้าหมาย เกษตรกรรุ่นใหม ่จ านวน 80 คน อ าเภอละ 10 คนและเจ้าหน้าที่
ระดับจังหวัดและอ าเภอ  20 คน รวม 100 คนโดยจะด าเนนิการในชว่งไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 
2566) 

เกษตรอ ำเภอตะกั่วทุ่ง เสนอให้จังหวัดก ำหนดหลักเกณฑก์ำรคัดเลือก Young Smart Farmer ส ำหรบัเข้ำร่วม
โครงกำร เพื่ออ ำเภอจะได้ด ำเนินกำรได้ถูกต้อง 

เกษตรจังหวัดพังงำ ขอให้ทำงผู้รับผิดชอบประสำนแกนน ำ Young Smart Farmer เพือ่หำควำมต้องกำรจุดดู
งำน เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของของกำร 

 
   2. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของยุวเกษตรกรในโรงเรียน 

(งบประมาณ 411,500บาท) โดยจะด าเนินการในช่วงไตรมาสที่ 1 (พฤศจิกายน–ธันวาคม 2565) 
 2.1 จัดชุมนุมยุวเกษตรกรระดับจังหวัด เป้าหมาย กลุ่มยุวเกษตรกร พื้นที่ 

8 อ าเภอๆ ละ 1 กลุ่มๆ ละ 10 คน จ านวน 80 คน,ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร จ านวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 100 
คน (งบประมาณ 251,500 บาท) 

เกษตรจังหวัดพังงำ ขอให้ทำงผู้รับผิดชอบประสำนทำง สพฐ ดูระเบียบ หลักเกณฑ์ของกำรน ำนักเรียนออกนอก
พื้นที่ ทุกอย่ำงต้องอยู่บนพื้นฐำนควำมปลอดภัย ทั้งสถำนที่จัด และกำรเดินทำง 

 2.2 ส่งเสรมิการท าอาชีพการเกษตรในกลุม่ยุวเกษตรกรที่มีผลงานเด่น
เป้าหมาย กลุ่มยุวเกษตรกร พื้นที8่ อ าเภอๆ ละ 1 กลุ่มๆ จ านวน8 กลุ่ม (งบประมาณ กลุ่มละ 20,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 160,000 บาท) 

เกษตรอ ำเภอตะกั่วทุ่ง เสนอให้จังหวัดก ำหนดหลักเกณฑก์ำรคัดเลือก กลุ่มยุวเกษตรกร ส ำหรับเข้ำรว่มโครงกำร 
เพื่ออ ำเภอจะได้ด ำเนินกำรได้ถูกต้อง 

 

 ******  ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ขอความร่วมมือส านักงานเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอเตรียม
ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) และกลุม่ยุวเกษตรกร ตามรายละเอียดดังกล่าว
ข้างต้น หากมีข้อสงสัยติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการ คือ นางสาวอรวรรณ พานิกร (น้อง) นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มสง่เสริมและพัฒนาเกษตรกร โทร. 080-5356239  

 

ทีป่ระชุม  รับทราบ 
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   ๔.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
   4.4.1 ส ารวจความต้องการจัดท าแปลงใหญท่ีพ่ร้อมรบัรองแปลงใน ปี 2566 จังหวดั
พังงา 

   ตามที่ กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งจังหวัดพังงาด าเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบ       
http://co-farm.doae.go.th ให้ถูกต้อง (งานแปลงใหญ)่ และส ารวจข้อมูลแปลงทีม่ีความพร้อมรับการรับรอง
แปลงใหญ่ปี 2566 เพื่อใช้ในการรับการสนับสนุนงบประมาณในปี 2566 ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ได้
ท าหนังสือแจ้งส านักงานเกษตรอ าเภอทั้ง 8 อ าเภอ ให้ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบฯ และส ารวจข้อมูล
แปลงที่มีความพร้อมรับการรับรองแปลงใหญ่ปี 2566  เพื่อใช้ในการรับการสนับสนนุงบประมาณในปี 2566  

        ซึ่งจากการตรวจสอบ ส านักงานเกษตรอ าเภอที่มีแปลงใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบ  
ได้ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบ http://co-farm.doae.go.th เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งแบบ
ส ารวจข้อมูลแปลงที่มีความพร้อมรับการรับรองแปลงใหญ่ปี 2566 เพื่อใช้ในการรับการสนับสนุนงบประมาณใน
ปี 2566 จ านวน 10 แปลงใหญ่  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 4)  

  

ทีป่ระชุม  รับทราบ 
  4.4.2 โครงกำรที่ได้รับงบประมำณสนบัสนุนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2566  
   นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา แจ้งที่ประชุมรับทราบโครงการที่
ได้รับงบประมาณสนับสนุนตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ านวน 3 โครงการ  
    1. โครงกำรยกระดับกำรผลติและกำรตลำดไม้ผลเศรษฐกิจจังหวัดพังงำ 
เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนรำยได้ งบประมำณ 1,359,300 บำท 

     กิจกรรมหลักที่ 1 สัมมนาและฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผล
คุณภาพ  

      1.1 สัมมนาและฝึกอบรมการด าเนินงานรูปแบบกลุ่มผู้น ากลุ่ม จ านวน 100 ราย 
กิจกรรมนี้เป็นการติวเข้มแกนน า จ านวน 43 กลุ่มๆ ละ 2 คน และเจ้าหน้าที ่เรื่องกระบวนการผลิตมังคุด
คุณภาพ ก าหนดอบรมในช่วงเดือนตุลาคม ขอให้อ าเภอด าเนินการคัดเลือกแกนน าที่มศีักยภาพ เพื่อเข้าร่วม 
การอบรบ 

      1.2 สัมมนาและฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร 
จ านวน 43 กลุ่ม (กลุ่มละ 30 ราย รวม 1,290 ราย) จ านวน 2 ครั้ง (7 อ าเภอ ยกเว้นเกาะยาว) 
ส าหรับกิจกรรมนี้เป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่เราได้รับสมัครไว้ในระบบแล้วเมื่อปี 2565 จ านวน 
2,866 ราย เปน็การรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อรับความรู้และการรณรงค์การผลิตมังคุดคณุภาพก่อน (ภายหลังอาจจะ
ด าเนินการกระบวนการกลุ่ม) ขอให้อ าเภอด าเนินการประสานกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการด าเนิน
โครงการ 
     กิจกรรมหลักที่ 2 สร้างนักการตลาดรุ่นใหม่สู่ตลาดไม้ผลออนไลน์ จ านวน 50 ราย  
กิจกรรมนี้เป็นการพัฒนาเกษตรกรเพื่อรองรับการขายออนไลน์ กลุ่มเป้าหมายอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกับ Yong 
Smart Farmer ที่ไปศึกษาดูงานและเกษตรกรทั่วไปที่สนใจ ขอให้อ าเภอด าเนินการประสานกลุ่มเปา้หมาย  
เพื่อเตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการ   

http://co-farm.doae.go.th/
http://co-farm.doae.go.th/
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    กิจกรรมหลักที่ 3 จัดงานประชาสัมพันธ์การบริโภคไม้ผลคุณภาพจังหวัดพังงา  
กิจกรรมนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ผลไม้ของจังหวัดพังงา ทั้ง มังคุด ทุเรียน และจ าปาดะ ทั้งนี้ ต้องการให้เป็นการ
คัดสรรจ าปาดะที่เป็นสุดยอดของจังหวัดพังงาด้วย โดยก าหนดจัดงานอย่างน้อย 1 ครั้ง งบประมาณ 200,000 
บาท ก าหนดจัดในช่วง พฤษภาคม - กรกฎาคม 2566 

   2. โครงกำรผักชุมชนสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำร งบประมำณ 2,275,000 บำท 
 กิจกรรมหลักที่ 1 ฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชผักปลอดภัย  

เกษตรกร 3 กลุ่มๆ ละ 30 ราย รวม 90 ราย (เมืองพังงา เกาะยาว และตะกั่วป่า) 
    กิจกรรมหลักที่ 2 สนับสนุนโรงเรือนปลูกผักแบบยกพ้ืนและปัจจัยการผลิต

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผัก จ านวน 3 กลุ่ม (เมืองพังงา เกาะยาว และตะกั่วป่า) 
    กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าทาง

การตลาดพืชผักปลอดภัย จ านวน 1 รูปแบบ 
    กิจกรรมหลักที่ 4 แปลงต้นแบบการปลูกผักระบบเกษตร Smart Farm  

ยุคดิจิทัล จ านวน 3 แปลง (เมืองพังงา เกาะยาว และตะกั่วป่า) 
ปัจจัยความส าเร็จของโครงการนี้อยู่ที่ขั้นตอนการคัดเลือกเกษตรกรเป็นส าคัญ ขอใหท้างอ าเภอคัดเลือกเกษตรกร
ที่มีความตั้งใจที่จะปลูกผัก และสามารถขยายท าเป็นธุรกิจต่อไปในอนาคตได้  

  3. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตปำล์มน้ ำมนัในจงัหวัดพังงำอยำ่งยั่งยืน 
   งบประมำณ 673,700 บำท 

    กิจกรรมหลักที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการสวน
ปาล์มน้ ามัน ตามระบบ RSPO (หน่วยงานด าเนินการ : ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา) 

    1.สัมมนาและศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามัน ตาม
ระบบ RSPO เกษตรกรต้นแบบ และเจ้าหน้าที่ จ านวน 50 ราย 

    2.สัมมนาเทคนิคการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ ามันเกษตรกรทั่วไป จ านวน 350 คน 
    3.สัมมนาเทคนิคการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ ามันผู้ตัดปาล์ม จ านวน 100 คน 
    การท า RSPO ของจังหวัดพังงามีความร่วมกับ 2 บริษทั  

    1. บริษัท เอเชียนน้ ามันปาล์ม จ ากัด ต าบลอ่าวลึกใต้ อ าเภออ่าวลึก จังหวัด
กระบี ่อ าเภอที่เข้าร่วมโซนนี้ ได้แก่ เมือง ตะกั่วทุ่ง ท้ายเหมือง และกะปง 
    2. บริษัท สุขสมบูรณ์น้ ามันปาล์ม จ ากัด พังงา อ าเภอที่เข้าร่วมโซนนี้ ได้แก่ 
ตะกั่วป่าและคุระบุรี 

               ๔.5 กลุ่มอารักขาพืช 
   4.5.1 การระบาดศัตรพูืช 

          กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ได้จัดท าข่าวเตือนการระบาด
ศัตรูพืชส่งทางจดหมายอีเล็คทรอนิค (e-mail) ขอให้อ าเภอเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเกษตรกรให้ความรู้ในการ
จัดการศัตรูพืชประจ าเดือนสิงหาคม2565 จ านวน 4 เรื่อง 

1. โรคไหม้ข้าว (ระยะกล้า) 
2. หนอนห่อใบข้าว 
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3. หนอนเจาะฝัก ถั่วฝักข้าว 
4. โรครากเน่าโคนเน่าผลเน่า ในพริกไทย 

    4.5.3 เรื่องอื่นๆ 
     แจ้งส านักงานเกษตรอ าเภอสามารถมารับหัวเชื้อได้ที่กลุ่มอารักขาพืช 
ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

 

ทีป่ระชุม  รับทราบ 

  

ระเบยีบวาระที่ ๕    เรื่องเสนอใหท้ีป่ระชุมพิจารณา 
  กำรจัดท ำโครงกำรเพื่อขอรบังบประมำณสนับสนุนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2567  

 

 มตทิีป่ระชุม  เสนอ 

  1. โครงการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ GI มังคุดทิพย์พังงา  
  2. โครงการเพื่อสนับสนุนองค์กรเกษตรกร (การพัฒนาบรรจุภัณฑ์) 
  3. โครงการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (พัฒนาศกัยภาพบุคลากร การศึกษาดูงาน) 
 
ระเบยีบวาระที่ ๖    เรื่องอื่น ๆ  
-ไม่มี- 

 

เลิกประชุม  เวลา  12.00  น. 
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เอกสารแนบ 1 
แผนปฏบิตัิงานส านักงานเกษตรอ าเภอ ประจ าเดือนกันยายน 2565 

 
ที่ วันที ่ โครงกำร/กิจกรรม สถำนที ่ เวลำ บคุคล 

เป้าหมาย 
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองพังงา 

1. 6 ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร 

ม.2 ต.ตากแดด 13.00 น. 30 ราย 

2. 7 ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร 

ม.5 ต.ทุ่งคาโงก 13.00 น. 20 ราย 

3. 8 ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร 

ม.2 ต.ป่ากอ 13.00 น. 35 ราย 

4. 9 ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร 

ม.7 ต.นบปริง 13.00 น.  35 ราย 

5. 13 ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร 

ม.7 ต.บางเตย 13.00 น.  30 ราย 

6. 14 เยี่ยมเยียนและติดงามการด าเนินงานกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร 

ม.3 ต.ตากแดด 13.00 น.  20 ราย 

7. 15 เยี่ยมเยียนและติดงามการด าเนินงานกลุ่ม
ยุวเกษตรกร 

รร.บ้านเขาเฒ่า 
ต.บางเตย 

13.00 น.  30 ราย 

8. 20 เยี่ยมเยียนและติดงามการด าเนินงาน 
YFS  

ม.1 ต.ถ่ าน้ าผุด 13.00 น.  20 ราย 

9. 21 เยี่ยมเยียนและติดงามการด าเนินงาน 
อกม 

ม.1 ต.บางเตย 13.00 น.  1 ราย 

10. 22 เยี่ยมเยียนและติดงามการด าเนินงาน 
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ 

ม.6 ต.บางเตย 13.00 น.  7 ราย 

11. 27 เยี่ยมเยียนและติดงามการด าเนินงาน 
ศพกแปลงใหญ่ 

ม.1 ต.ทุ่งคาโงก 13.00 น.  25 ราย 

ส านักงานเกษตรอ าเภอกะปง 
1. 7 จัดการเรียนการสอนรายวิชาเกษตร โรงเรียนเยาววิทย์  

ม.1 ต.เหมาะ  
14.30 น.  กลุ่มยุวเกษตรกร

โรงเรียนเยาววิทย ์
2. 14 จัดการเรียนการสอนรายวิชาเกษตร โรงเรียนเยาววิทย์  

ม.1 ต.เหมาะ  
14.30 น. กลุ่มยุวเกษตรกร

โรงเรียนเยาววิทย ์
3. 21 ร่วมประชุมวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสม

และเกษตรผสมผสานต าบลเหมาะ 
ที่ท าการกลุ่ม 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไร่นา 
สวนผสมและเกษตร 
ผสมผสานต าบลเหมาะ 
ม.4 ต.เหมาะ อ.กะปง 

13.00 น. สมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 
ไร่นาสวนผสมและ
เกษตรผสมผสาน
ต าบลเหมาะ 

4. 21 จัดการเรียนการสอนรายวิชาเกษตร โรงเรียนเยาววิทย์  
ม.1 ต.เหมาะ  

14.30 น.  กลุ่มยุวเกษตรกร
โรงเรียนเยาววิทย ์

5. 28 ร่วมประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปาก
พู่ร่วมใจ 

ที่ท าการกลุ่มแม่บ้าน 
เกษตรกรบ้านปากพู่ 
ร่วมใจ ม.3  
ต.ท่านา อ.กะปง 

09.00 น. สมาชิกกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร
บ้านปากพู่ร่วมใจ 



12 
 

6. 28 จัดการเรียนการสอนรายวิชาเกษตร โรงเรียนเยาววิทย์  
ม.1 ต.เหมาะ  

14.30 น. กลุ่มยุวเกษตรกร
โรงเรียนเยาววิทย ์

ส านักงานเกษตรอ าเภอตะกั่วทุ่ง 
1. 7 อ าเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ม.1 ต.คลองเคียน 09.00 น.  
2. 8 เยี่ยมเยียนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลโคก

กลอย 
ม.9 ต.โคกกลอย 09.00 น.  

3. 9 แข่งกีฬาอ าเภอ ม.1 ต.กระโสม 09.00 น.  
4. 14 เยี่ยมเยียน ศพก.เครือข่ายไม้ผลต าบลถ้ า ม.9 ต.ถ้ า 09.00 น.  
  เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มภูตาล ม.5 ต.โคกกลอย 09.00 น.  
  เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรก้าวหน้า

บ้านนากลาง 
ม.9 ต.โคกกลอย 09.00 น.  

5. 15 เยี่ยมเยียนกลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราต าบลถ้ า ม.9 ต.ถ้ า 09.00 น.  
6. 20 เยี่ยมเยียน ศพก.เครือข่ายสวนลุงนัย  ม.6 ต.กะไหล 09.00 น.  
7. 21 เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพร

เบญญารัญ 
 ม.5 ต.คลองเคียน 09.30 น.  

  เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะขุน
เนื้อบ้านติเต๊ะ 

 ม.5 ต.คลองเคียน 12.00 น.  

8. 23 เยี่ยมเยียน ศพก.อ าเภอตะกั่วทุ่ง  ม.9 ต.โคกกลอย 09.30 น.  
9. 24 เยี่ยมเยียน ศพก.เครือข่ายปลูกสับปะรดแซม

ในสวนยาง 
 ม.4 ต.หล่อยูง 12.00 น.  

10. 27 เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด
นางฟ้าบ้านโคกเหรียง 

 ม.7 ต.ท่าอยู่ 09.30 น.  

  เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ท่า
อยู่ 

 ม.7 ต.ท่าอยู่ 13.00 น.  

11. 28 เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่
ปาล์มน้ ามันต าบลถ้ า 

 ม.7 ต.ถ้ า 09.30 น.  

  เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ท า
สวนผลไม้บ้านโตนดินใน 

 ม.9 ต.ถ้ า 13.00 น.  

12. 29 เยี่ยมเยียนกลุ่มผู้ปลูกพืชผักและสมุนไพรบ้าน
เจ้าขรัว 

 ม.3 ต.คลองเคียน 09.00 น.  

  เยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมี 

 ม.3 ต.คลองเคียน 13.00 น.  

ส านักงานเกษตรอ าเภอตะกั่วป่า 
4. 2 เยี่ยมเยียนครัวเรือนตามโครงการขจัด

ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั่งยืน 

ม.6 ต.บางนายสี   

5. 7 ติดตามเกษตรกรผู้ปลูกผัก ม.7 ต.บางนายสี   
6. 14 ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มยุวเกษตรกร

โรงเรียนบ้านน้ าเค็ม 
ม.2 ต.บางม่วง   

7. 15 เยี่ยมเยียนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน                
ต าบลโคกเคียน 

ม.6 ต.โคกเคียน   

8. 20 ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ ม.1 ,5 ต.บางม่วง   
ส านักงานเกษตรอ าเภอทับปุด 
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1. 7 เยี่ยมเยียนสมาชิกแปลงใหญ่ผัก  ม.3 ,ม.5 ,ม.6  
ต. บ่อแสน 

13.00 น. 7 ราย 

2. 8 เยี่ยมเยียนสมาชิกแปลงใหญ่ผัก  ม.1, ม.2 ต.ทับปุด 13.00 น. 8 ราย 
3. 14 เยี่ยมเยียนสมาชิกแปลงใหญ่ผัก  ม.2, ม.6 ต.โคกเจริญ 13.00 น. 12 ราย 
4. 15 เยี่ยมเยียนสมาชิกแปลงใหญ่ผัก  ม.2, ม.6 ต.บางเหรียง 13.00 น. 3 ราย 
5. 20 เยี่ยมเยียนสมาชิกแปลงใหญ่ผัก  ม.2 ต.ถ้ าทองหลาง 13.00 น. 5 ราย 
6. 22 เยี่ยมเยียนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ม.7 ต.มะรุ่ย 13.00 น. 20 ราย 
7. 27 เยี่ยมเยียน ศพก. อ าเภอทับปุด ม.5 ต.บางเหรียง 13.00 น. 20 ราย 

ส านักงานเกษตรอ าเภอท้ายเหมือง 
1. 6 ร่วมส่งมอบโรงเรือนปลูกผักยกแคร่ให้แก่

กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  
งบกรมการปกครอง 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านตีนเป็ด      
ม.2 ต.ล าภี 

  

2. 9 เข้าร่วมประชุมจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว
ไร่ดอกข่า 

ศาลาเอนกประสงค์ ม.
1 ต.บางทอง 

  

4. 13 ประชุม พร้อมรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการแปลงใหญ่ผึ้งโพรงบ้านเก้าเจ้า 

ม.6 ต.ล าภี   

5. 14  เยี่ยมเยียนติดตามครัวเรือนยากจน 
TPMAP 

ม.7 ต.ทุ่งมะพร้าว   

6. 20  เยี่ยมเยียนติดตามครัวเรือนยากจน 
TPMAP 

ม.9 ต.นาเตย   

7. 21 ประชาคม เกษตรกรผู้แจ้งขึ้นทะเบียนข้าวไร่ 
พร้อมตรวสอบพื้นที่ปลูกข้าวไร่  

ม.2 ต.บางทอง   

8. 23 เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด 

กระทะทอง รีสอร์ทแอนด์
สปา 

  

9. 27 ประชุมคณะกรรมการแปลงใหญ่ผักอ าเภอ
ท้ายเหมือง 

ห้องประชุม ส านักงาน
เกษตรอ าเภอท้ายเหมือง 

  

ส านักงานเกษตรอ าเภอคุระบุรี 
1. 6 

 
เยี่ยมเยียนและติดตามการด าเนินงานการ
จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

 ม.12 ต.คุระ  10.00 น. สมาชิกกลุ่ม 

2. 8 เยี่ยมเยียนและติดตามการด าเนินงานศพก.
เครือข่าย 

ม.2 ต.บางวัน 09.00 น. - 

3. 13 เยี่ยมเยียนและติดตามการด าเนินงาน     
แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน 

ม.4 ต.แม่นางขาว 13.00 น. สมาชิกกลุ่ม 

4. 14 เยี่ยมเยียนและติดตามการด าเนินงานกลุ่ม
ยุวเกษตรกร 

ม.3 ต.บางวัน 13.00 น. สมาชิกกลุ่มยุว
เกษตรกร 

5. 20 เยี่ยมเยียนและติดตามการด าเนินงานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 

ม.7 ต.คุระ 13.00 น. สมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 

6. 22 เยี่ยมเยียนและติดตามงานYSF ม.6 ต.คุระ 10.00 น. - 
 
 

ส านักงานเกษตรอ าเภอเกาะยาว 
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1.  เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านโล๊ะโป๊ะ 

ณ ที่ท าการวิสาหกิจชุมชน
แม่บ้านเกษตรกรบ้าน
โล๊ะโป๊ะ 

ม.1 ต าบลพรุใน 
อ าเภอเกาะยาว จังหวัด
พังงา 

 

 สมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 

จ านวน 20 ราย 

2.  ติดตามการด าเนินงานแปลงใหญ่มะพร้าว 
 

 ณ หมู่ที่ 6 ต าบลพรุใน 
อ าเภอเกาะยาว จังหวัด
พังงา 

 สมาชิกกลุ่มแปลง
ใหญ่มะพร้าว 

จ านวน 50 ราย 
3.  เยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมาย ตามโครงการ

ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
 

ณ ต าบลเกาะยาวน้อย 
อ าเภอเกาะยาว จังหวัด
พังงา 

 ครัวเรือนเป้าหมาย 
ต าบลเกาะยาวน้อย 

4.  เยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมาย ตามโครงการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 

 

ณ ต าบลเกาะยาวใหญ่ 
อ าเภอเกาะยาว จังหวัด
พังงา 

 ครัวเรือนเป้าหมาย 
ต าบลเกาะยาวใหญ่ 

5.  เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปขนม
อบ  

(ซาลาเปาสอดไส้) 
 

ณ หมู่ท่ี 4 ต าบลเกาะยาว
น้อย  

อ าเภอเกาะยาว จังหวัด
พังงา 

 สมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน  

จ านวน 20 ราย 

6.  เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้ามัดย้อม
ปากแดง 

บ้านอ่าวกะพ้อ 
 

ณ หมู่ท่ี 3 ต าบลพรุใน 
อ าเภอเกาะยาว จังหวัด
พังงา 

 สมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน  

จ านวน 10 ราย 

7.  เยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมาย ตามโครงการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 

 

ณ ต าบลพรุใน 
อ าเภอเกาะยาว จังหวัด
พังงา 

 ครัวเรือนเป้าหมาย 
ต าบลพรุใน 

8.  เยี่ยมเยียนและติดตามการด าเนินงานของ 
Young Smart Farmer  

 

 ณ หมู่ที่ 4 ต าบลเกาะ
ยาวใหญ่  

อ าเภอเกาะยาว จังหวัด
พังงา 

 Young Smart 
Farmer 1 ราย 
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เอกสำรแนบบทควำมส่งเสรมิกำรเกษตร 

ข่าเหลือง พชืทางเลือกเสริมเพิ่มรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามันและยางพารา อ.ท้ายเหมือง 
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