
รายงานการประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือนเมษายน 2565 
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting 
ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

 
ผู้มาประชุม 
1. นายณรงค์ แก้วพิพัฒน์   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  ประธาน 
2. นางสาววิไลวรรณ สีนา   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
3. นายกวีพจน์ มัชฉากิจ   หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 
4. นางอุบลศรี คงเก้ือ   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
     แทน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
5. นายวีระ สังข์ทอง   เกษตรอ าเภอกะปง 
6. นางอุษณี เจียมรา   เกษตรอ าเภอเกาะยาว 
7. นางสาวอัจฉรา นพรัตน์  เกษตรอ าเภอตะกั่วป่า 
8. นางสาวอรสา ช่วยบ ารุง  เกษตรอ าเภอเมืองพังงา 
9. นางอ่อนนวน หลีเกียรติอนันต์  เกษตรอ าเภอตะกั่วทุ่ง 
10. นายบัญชา เกิดล่อง   เกษตรอ าเภอท้ายเหมือง 
11. นางสุนิสา พลันการ   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
     รักษาราชการในต าแหน่งเกษตรอ าเภอทับปุด 
12. นางสาวอรวรรณ พานิกร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
13. นางสาวชลลดา หอมรักษ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
14. นางสาวอรอุมา ชูชีพ   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
15. นางสาวพรเพ็ญ จักรพงศ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  เลขานุการ 
 
เวลา 09.00 น. เปิดระบบ Zoom Meetingหมายเลขห้องประชุม Zoom (Meeting id) : 97273091361 

รหัสผ่าน (Password) : 123456และทดสอบระบบ 

เวลา 09.30 น. นายณรงค์ แก้วพิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ท าหน้าที่ประธาน 
การประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    1.1 หวัหน้าส่วนราชการด ารงต าแหน่งใหม่ 
   1) นางสาวบานชื่น วิจิตรการต์วงศ์ ท้องถินจังหวัด 
   2) นางสาวศริญญา ใจเย็น พัฒนาการจังหวัด 
   3) นายทรงชัย ชูทิพย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา 

4) นายสุทธวัชร… 
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   4) นายสุทธวัชร นาคสวาทดิ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา 
   5) ว่าที่ พันตรี อภิญญา ศักดิ์นันท์ นายอ าเภอเกาะยาว 
    1.2 หวัหน้าส่วนราชการย้ายไปด ารงต าแหน่งที่อ่ืน 
   1) พันเอก เผดิม เสวิกุล สัสดีจังหวัดพังงา ลาออกจากราชการ 
   2) นายวินิจ เทพนิต นายอ าเภอเกาะยาว ย้ายไปด ารงต าแหน่งนายอ าเภอควนเนียง 
จังหวัดสงขลา 
    1.3 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตร
มงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 และของทุกปี 
   1) จัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณอาคารส านักงาน ตลอดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 
   ๒) จัดตกแต่งสถานที่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พรอ้มทั้งประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบาย 
สีขาวบริเวณรั้วอาคารส านักงาน ตลอดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ และประดับไฟบริเวณอาคารส านักงาน 
ให้สวยงามในระยะเวลาที่เห็นสมควร 
   ๓) จัดท าค าถวายพระพรชัยมงคลพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ และสมุดลงนามถวาย 
พระพรรัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์บนหน้าหลักของเว็บไซร์ของหน่วยงาน รวมทั้งเชิญชวนบุคลากรในสังกัดร่วมลง
นามถวายพระพรชัยมงคล ตลอดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ จังหวัดพังงาขอเชิญชวนหน่วยงานร่วมลงนาม 
ถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.phangngago.thตลอดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือนมีนาคม 2565  
 ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
-ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 

 ๔.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
   4.4.1การเบิกจ่ายงบประมาณ  
     1) การเบิกจ่ายในภาพรวมของจังหวัดพังงา65.65% ตัดยอด ณ วันที่ 18 
เมษายน 2565และยอดการเบิกจ่ายงบโครงการของจังหวัดพังงาล่าสุด 39.02% อยู่ในล าดับที่ 14 ของเขต 
5 จาก 21 หน่วยงาน 

 
 

2) ขณะนี้ 
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     2)ขณะนี้ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ด าเนินการจัดสรรงบประมาณของไตร
มาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ให้อ าเภอเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 

      - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
      -ค่าวัสดุส านักงาน อ าเภอละ 2,500 บาท 
      -ค่าสาธารณูปโภค อ าเภอละ 4,500 บาท  
ขอความร่วมมือท่านเกษตรอ าเภอบริหารจัดการค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่ายให้อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรรด้วย 
   

    3) ขอให้ทุกกลุ่มและทุกอ าเภอเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ตรงตามเป้าหมายที่
กรมฯ ก าหนด 
 ที่ประชุมรับทราบ 
๔.2กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

  4.2.1 การด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 

1) แผนปฏิบัติงานส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 

 กิจกรรม วันที่ เป้าหมาย สถานที ่

1. จัดการถ่ายทอดความรู้การป้อง 
กันและก าจัดศัตรูพืชโดยวิธี
ผสมผสานและการใช้สารเคมี
อย่างถูกต้องและปลอดภัย  
ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 

 เกษตรกรผู้เข้าร่วมการ
อบรม จ านวน 30 ราย  

ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเจ้าขรัว 
หมู่ที่ 3 ต าบลคลองเคียน อ าเภอ
ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 

2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตและจัด
อบรมท าแปลงสาธิตตามโครงการ
เกษตรเพ่ืออาหารกลางวันใน
โรงเรียนพระราชด าริ 

2-3 พ.ค. นักเรียนและบุคลากร
โรงเรียนชุมชนมอร์แกน 
เกาะสุรินทร์  

ณ โรงเรียนชุมชนมอร์แกน เกาะ
สุรินทร์ อ าเภอคุระบุรี 

3. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
จัดกิจกรรมย่อยบริหารงานตาม
ยุทธศาสตร์ผลไม้ จัดท า Focus 
group เพ่ือสรุปข้อมูลการ
ประเมินสถานการณ์ผลผลิตใน
แปลงพยากรณ์ ระดับจังหวัด  
ครั้งที่ 2 

3 พ.ค. ประกอบด้วยเกษตรกร
เจ้าของแปลงพยากรณ์ 
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
จ านวน 30 คน 

 

ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตร
จังหวัดพังงา ต าบลท้ายช้าง 
อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา  

 
 

4. สสก.5... 
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 กิจกรรม วันที่ เป้าหมาย สถานที ่

4. สสก.5 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เชื่อมโยงเครือข่ายชาวสวนทุเรียน
ภาคใต้ 

19-20 พ.ค. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม้ผล
ระดับจังหวัด และตัวแทน
เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน 
ขอให้อ าเภอคัดเลือก
เกษตรกรทุเรียนที่โดดเด่น
เข้าร่วม 1 ราย  

ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค  
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

5. อบรมหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพการ
ด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกร
รุ่นใหม่ 

24-25พ.ค. เจ้าของศูนย์บ่มเพาะ
เกษตรกรรุ่นใหม่ เครือข่าย
ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่น
ใหม่ และคณะท างานผู้
ประสานงานเครือข่าย 
Young Smart Farmer 
ระดับจังหวัด  

จ านวน 10 ราย 

ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัด
พังงา 

6. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
ก าหนดจัดงานประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้
ไทย ปี 2565 

24 พ.ค. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลิต ก าหนดจัดงาน
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
สร้างอัตลักษณ์ผลไม้ไทย ปี 
2565 ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตรตามอัตลักษณ์
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภายใต้ชื่องานงานตัดทุเรียน
สาลิกาลูกแรกของภาคใต้ 
ประจ าปี 2565โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดพังงาเป็น
ประธาน และ ผู้อ านวยการ 
สสก.5 เข้าร่วมเป็นเกียรติ
ภายในงาน 

 

ณ สวนเย็นจิตกะปง หมู่ที่ 4 ต าบล
ท่านา อ าเภอกะปง จังหวัดพังงา 

 
 
 
 

 

2) ผลปฏิบัติงาน… 
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2) ผลปฏิบัติงานส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ประจ าเดือนเมษายน 2565 

 วันที่ กิจกรรม สถานที ่ ผลการด าเนินงาน 
1. 5 เม.ย. ลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือ (MOU) "การ
ผลิตมังคุดทิพย์พังงา 
คุณภาพ : มังคุดซื่อสัตย์" 

ณ ศาลาอเนกประสงค์
เทศบาลต าบลท่านา 
อ าเภอกะปง จังหวัดพังงา 

นายประคอง อุสาหม์ัน เกษตรจังหวัดพังงา ในฐานะ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรมลูค่าสูง 
และ BCG Model จังหวัดพังงา พร้อมด้วยเกษตร
อ าเภอ ที่มีมังคุดเป็นสินค้าหลักของอ าเภอ เข้าร่วม
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) "การ
ผลิตมังคุดทิพย์พังงา คุณภาพ : มงัคุดซื่อสัตย์" 
ภายใต้การขับเคลื่อนการพัฒนา เศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และ เศรษฐกจิสีเขียว (BCG 
Model) ระหวา่งจังหวัดพังงากับเกษตรกรผู้ปลูก
มังคุด จังหวัดพังงา โดยมีนายจ าเริญ ทิพญพงศ์
ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เปน็ประธาน จัดโดย
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา  

2. 20เม.ย. จัดกิจกรรมบริหารงาน
ตามยุทธศาสตร์ผลไม้ 
ติดตามคาดคะเน
สถานการณ์ผลไม้ ระดับ
จังหวัด ครั้งที่ 2 

ณ สวนเย็นจิตกะปง หมู่ที่ 
4 ต าบลท่านา อ าเภอกะ
ปง จังหวัดพังงา 

กลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาการผลติ จดักิจกรรม
บริหารงานตามยุทธศาสตร์ผลไม้ ติดตาม
คาดคะเนสถานการณผ์ลไม้ ระดับจังหวัด ครั้งท่ี 
2 ภายใตโ้ครงการส่งเสริมอาชีพดา้นการเกษตร
ตามอัตลักษณ์และภมูิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
คาดคะเนสถานการณผ์ลไม้ ในการบริหารจัดการ
ผลไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบงานไม้ผลระดับ
อ าเภอและเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง ผา่นการศึกษาดู
งานด้าน "การจัดการสวนทุเรียนดว้ยระบบเกษตร
อัจฉริยะ" โดยมีนายฐติิกร เอี๋ยวสกุล เกษตรกร
ต้นแบบ แปลงเรยีนรู้การผลิตไม้ผลที่มีอัตลักษณ์ที่
ได้มาตรฐาน (ทุเรียนสาลิกา) ประจ าปี 2565 
เป็นผู้บรรยาย  

3. 21-22 เม.ย. อบรมเพ่ิมทักษะ Smart 
Farmer และ Young 
Smart Farmer ด้านการ
บริหารจัดการกลุ่ม 

ต าบลล าภีอ าเภอ            
ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 

กลุ่มส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้ปลูกมังคุดต าบลล าภี 
จ านวน 10 ราย ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้
ด้านการพัฒนากระบวนการกลุ่มทั้ง 5 ด้าน 

4. 26-27 เม.ย. อบรมพัฒนาศักยภาพ 
Smart Farmer สู่การ
เป็น Smart Farmer 
ต้นแบบ และสร้าง
เครือข่าย ระดับจังหวัด 

ต าบลเหมาะ อ าเภอกะปง  
จังหวัดพังงา 

เกษตรกรทีผ่่านคุณสมบัติเป็น Smart Farmer 
(SF)หรือเกษตรกรท่ัวไปท่ีผ่านการประเมินเป็น SF
จ านวน 20ราย ได้รับการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ 
Smart Farmer ต้นแบบ มีความโดดเด่นและสามารถ
เป็นต้นแบบ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรท่ัวไป 
รวมท้ังปรับแนวคิดสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร
เบื้องต้น เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันของ 
SmartFarmer ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 
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    3) รายงานการประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอ (District Monthly 
Meeting : DM)(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2565) 

 
ช่ืออ าเภอ ครั้งท่ี 7 ครั้งท่ี 8 ครั้งท่ี 9 ครั้งท่ี 10 ครั้งท่ี 11 ครั้งท่ี 12 
เมืองพังงา 18 เม.ย.65      

เกาะยาว 5 เม.ย.65      

กะปง 7 เม.ย.65      

ตะกั่วทุ่ง 11 เม.ย.65      

ตะกั่วป่า 4 เม.ย.65      

คุระบุร ี 31 มี.ค.65      

ทับปุด 8 เม.ย.65      

ท้ายเหมือง 8 เม.ย.65      
  

 ที่ประชุม รับทราบ  
   4.2.2 ผลการบันทึกข้อมูลภาวการณ์ผลิตพืชรายเดือน (รต.01,02) ปีงบประมาณ 
2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 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 
 
 
 
 
 
 

4.2.3รายงานผล… 
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4.2.3รายงานผลการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร 
             1) รายงานผลการรายงานข่าวตามแบบฟอร์มข่าวหน้าเดียวรายอ าเภอตาม
ตัวชี้วัด รอบที่ 2/2565ประจ าเดือนเมษายน 2565(ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     2)รายงานผลการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรตาม
ตัวชี้วัด รอบที่ 2/2565ระดับจังหวัด 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เม.ย.65 

  ที่ประชุม รับทราบ 
 

 
4.2.4 รายงานผล… 

อ ำเภอ จ ำนวนข่ำว ครบตำมเป้ำหมำย  
(6 ข่ำว/เดือน) 

หมำยเหตุ 

เมืองพังงา 19 /  

กะปง 15 /  

ตะกั่วทุ่ง 12 /  

ตะกั่วป่า 13 /  

ทับปุด 9 /  

ท้ายเหมือง  15 /  

คุระบุรี 8 /  

เกาะยาว 7 /  

รวมทั้งหมด 98   

 
เดือน 

จ านวนข่าวท่ีเผยแพร่
ผ่านสื่อมวลชน 

จ านวนข่าวท่ีเผยแพร่
ผ่านสื่ออ่ืน ๆ 

ครบตามเป้าหมาย 
สื่อมวลชน 3 ข่าว/เดือน 
สื่ออ่ืน ๆ 6 ข่าว/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 / 

รวมทั้งหมด 50 75  
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    4.2.4 รายงานผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2565
ตามตัวช้ีวัดรอบ 2ขณะนี้ด าเนินการไปแล้วร้อยละ 19.49 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย.65) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    1) ขอให้ทุกอ าเภอเร่งรัดการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 
2565 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ ได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดในรอบ
ที่ 2/2565 ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
    2) เร่งรัดให้ทุกอ าเภอด าเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร ปาล์มน้ ามัน ปี 2565 โดยขอให้เร่งรัดการจัดชุดประชาคมให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือประโยชน์ของ
เกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามัน ปี 64/65  
 ที่ประชุม รับทราบ 

   4.2.5ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระ
ราชก าหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2565 
    ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับ
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ เพ่ิมเติม  พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 
6/2565 โดยมีโครงการที่ เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 8 โครงการตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ได้
พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการฯ แล้ว โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยง
ตลาด ระยะที่ 2 เห็นควรให้กรมส่งเสริมการเกษตรทบทวนโครงการฯ เนื่องจากโครงการมีลักษณะเป็นการ
สนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกร พบว่ายังไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการกระตุ้นการบริโภคหรือการ
ลงทุนอย่างชัดเจน จึงไม่สอดคล้องกับเป้าหมายขอการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 
และกรอบแผนหรือโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษกิจและสังคมได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และ
แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
 ที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 

 
๔.3 กลุ่มส่งเสริม… 
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๔.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
  4.3.1 ขอความร่วมมือส านักงานเกษตรอ าเภอทุกแห่งด าเนินการเพิกถอนทะเบียน

วิสาหกิจชุมชน 
   ตามตัวชี้วัดเกษตรอ าเภอ รอบที่ 2 ซึ่งมีเป้าหมายในการเพิกถอนทะเบียน

ทั้งสิ้น 56 แห่ง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โดยขอให้ทุกอ าเภอด าเนินการตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และ
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ว่าด้วยการรับจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด และรายงานผลการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนตามเป้าหมายให้จังหวัด
ทราบภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 
 ที่ประชุม รับทราบ 

   4.3.2 ขอความร่วมมืออ าเภอด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้วิสาหกิจชุมชนที่
ด าเนินกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพและมีความสมัครใจ เข้าร่วมการประกวดแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรดีเด่น ปี 2565 โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
    1) ประเภทที่ 1 การประกวดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีเด่น ปี 2565 
ภายใต้หัวข้อ “เที่ยวเกษตรวิถีใหม่ ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” (การคัดเลือกโดยดูจากเอกสาร) 
    2) ประเภทที่ 2 การประกวดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรยอดวิว YouTube 
สูงสุด 
** วิสาหกิจชุมชน 1 กลุ่ม สามารถเข้าร่วมประกวดได้ทั้ง 2 ประเภท หรือเลือกเข้าร่วมประกวดประเภทใด
ประเภทหนึ่งโดยให้อ าเภอคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตรงตามที่กรมฯ ก าหนดเข้าร่วม
โครงการฯ อย่างน้อยอ าเภอละ 1 แห่ง โดยจัดส่งเอกสารและหลักฐานให้จังหวัด ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 
2565 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 

4.3.3 ขอให้ด าเนินการ... 

อ าเภอ จ านวน (แห่ง) 
เมืองพังงา 4 
กะปง 18 
ท้ายเหมือง 5 
ทับปุด 5 
ตะกั่วทุ่ง - 
ตะกั่วป่า  4 
คุระบุรี 13 
เกาะยาว 7 

รวม 56 
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   4.3.3 ขอให้ด าเนินการคัดเลือกคณะท างานผู้ประสานงานเครือข่าย Young 
Smart Farmer ระดับอ าเภอ  
    ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานผู้ประสานงาน
เครือข่าย Young Smart Farmer ระดับประเทศ โดยก าหนดให้คณะท างานผู้ประสานงานเครือข่าย Young 
Smart Farmer ระดับประเทศ ด ารงต าแหน่งวาระไม่เกิน 2 ปี และเป็นคณะท างานฯ ติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 
วาระ ส าหรับโครงสร้างการบริหารงานคณะท างานผู้ประสานงานเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับเขต 
และระดับจังหวัด ให้เป็นไปตามมติการบริหารงานของเครือข่ายแต่ละระดับ โดยค านึงถึงความเหมาะสมในแต่
ละพ้ืนที่ที่ตอบสนองต่อความต้องการของเครือข่าย Young Smart Farmer เป็นหลัก 
    เพ่ือให้การด าเนินงานของเครือข่าย Young Smart Farmer จังหวัดพังงา 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ส านักงานเกษตรอ าเภอร่วมกับเครือข่าย Young Smart Farmerระดับ
อ าเภอ คัดเลือกและแต่งตั้งคณะท างานผู้ประสานงานเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับอ าเภอ โดยมี
กรอบการคัดเลือกและรายชื่อ Young Smart Farmer ตามเอกสารที่แนบ ส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัด
ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๔.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 

  4.4.1 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาศ 3 ประจ าปี 2565 อ.ตะกั่วป่า 
     การด าเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาส 3/2565 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลต าบลบางนายสี อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา นางสาววิไลวรรณ สีนาหัวหน้า
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุก ๆ คน ที่ช่วยกันการจัดงานครั้งนี้ จนผ่านไปได้ด้วยดี 
โดยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งถัดไปจัดที่อ าเภอเมืองพังงา ขอให้ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมในการจัดงานฯ ครั้ง
ต่อไปด้วย โดยครั้งถัดไปเป็นคลินิกใหญ่ คลินิกเฉลิมพระเกียรติฯ 

 ที่ประชุม รับทราบ 

   4.4.2 โครงการพืชทางเลือกที่มีศักยภาพในจังหวัดพังงา 
     ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงาได้ด าเนินการตามโครงการทุกกิจกรรม เสร็จ
สิ้นเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทางส านักงานเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานของ
โครงการฯ โดยเฉพาะแปลงต้นแบบด้านพืช จ าปาดะ อ.กะปง, มะละกอ อ.ตะกั่วป่า, สละ อ.เมืองพังงา และ
กาแฟ อ.คุระบุรี 

 ที่ประชุม รับทราบ 

 

4.4.3 งานตัดทุเรียน... 
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   4.4.3 งานตัดทุเรียนสาลิกาลูกแรกของภาคใต้ ประจ าปี 2565 
     กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ก าหนดจัดงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
สร้างอัตลักษณ์ผลไม้ไทย ปี 2565 ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภายใต้ชื่องานตัดทุเรียนสาลิกาลูกแรกของภาคใต้ ประจ าปี 2565 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ 
สวนเย็นจิตร ต.ท่านา อ.กะปงโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานและผู้อ านวยการ สสก.5 เข้าร่วมเป็น
เกียรติภายในงานฯ 
 ที่ประชุม รับทราบ 

  ๔.5 กลุ่มอารักขาพืช 

   4.5.1 การระบาดศัตรูพืช 
    1)กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ได้จัดท าข่าวเตือนการ
ระบาดศัตรูพืชส่งทางจดหมายอีเล็คทรอนิค (e-mail) ขอให้อ าเภอเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเกษตรกรให้ความรู้ใน
การจัดการศัตรูพืช ประจ าเดือนเมษายน 2565 จ านวน 4 เรื่อง คือหนอนเจาะฝักข้าวโพด, เพลี้ยหอยเกล็ด
ทุเรียน, ไรสี่ขามะพร้าว, ด้วงงวงเจาะล าต้นกล้วย 
      2)มีการสนับสนุนหัวเชื้อสารชีวภัณฑ์  ขอให้ส านักงานเกษตรอ าเภอติดต่อ
ขอรับได้ที่กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

 ที่ประชุม รับทราบ 
    4.5.2 การประกวด ศจช. และ ศดปช. 
     ขอให้อ าเภอที่มีความพร้อมในการประกวด ศจช. และ ศดปช. ระดับ
จังหวัด เตรียมความพร้อมและเล่มเอกสารข้อมูล โดยจะเริ่มประกวดในเดือนพฤษภาคม 

 ที่ประชุม รับทราบ 
   

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
  -ไม่มี-  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
   6.1 งานเทศกาลวันทุเรียนสาลิกาไม้ผลอัตลักษณ์ท้องถิ่นของดีอ าเภอกะปง 
          เกษตรอ าเภอกะปง :แจ้งเพ่ือทราบอย่างไม่เป็นทางการเบื้องต้น ส านักงานเกษตร
อ าเภอกะปงร่วมกับคาราวานสินค้า ก าหนดจัดงานเทศกาลวันทุเรียนสาลิกาไม้ผลอัตลักษณ์ท้องถิ่นของดีอ าเภอ
กะปงระหว่างวันที่ 22-31 พฤษภาคม 2565 โดยมีกิจกรรมการประกวดผลิตผลทางการเกษตร ในวันที่ 28-
29 พฤษภาคม 2565 จ านวน 7 ชนิด ได้แก่ ทุเรียนสาลิกา, ทุเรียนพ้ืนเมือง, มังคุดทิพย์, จ าปาดะ, เงาะ
โรงเรียน และสะตอ ทางส านักงานเกษตรอ าเภอกะปง ได้ขอให้ส านักงานเกษตรจังหวัดช่วยเป็นที่ปรึกษาและขอ
รายลายเอียดหลักเกณฑ์การประกวดผลิตผลทางการเกษตรในวันประกวดดังกล่าวข้างต้น และเชิญชวนทุกท่าน
เที่ยวมางานฯ 

 ที่ประชุมรับทราบ  
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6.2 โครงการเกษตร... 
  6.2 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน อ.คุระบุรี 
     เกษตรอ าเภอคุระบุรี :สอบถามการขนวัสดุทางการเกษตรที่จะลงเกาะสุรินทร์ โดย
ทางกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตได้ประสานงานกับฐานทัพเรือทับละมุ ในการขนของไปกับเรือทหารไปยัง
เกาะสุรินทร์ เรียบร้อยแล้ว 

 ที่ประชุมรับทราบ  
  6.3 การเลี้ยงผึ้งโพรงใน จ.พังงา 
  เกษตรอ าเภอท้ายเหมือง :ได้เสนอการพัฒนาขับเคลื่อนการเลี้ยงผึ้งโพรงในจังหวัดพังงาให้
มีคุณภาพมากขึ้น เนื่องจากเกษตรกรในจังหวัดพังงา ได้มีการเลี้ยงผึ้งโพรงในสวนปาล์มน้ ามันสวนยางพาราและ
สวนไม้ผลเป็นจ านวนมาก ได้เสนอให้ทางส านักงานเกษตรจังหวัดประสานงานกับศูนย์ผึ้ง และหน่วยงานภาคีท่ี
เกี่ยวข้องร่วมกันช่วยกันพัฒนาและขับเคลื่อนการเลี้ยงผึ้งโพรงในจังหวัดพังงาให้มีคุณภาพ 

      หวัหน้ากลุ่มอารักขาพืช : เรื่องแมลงเศรษฐกิจเป็นความรับผิดชอบของกลุ่มอารักขา
พืช โดยทางกลุ่มอารักพืชได้ประสานงานกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในเรื่องของการพัฒนาขับเคลื่อนการเลี้ยงผึ้ง
โพรงในจังหวัดพังงา โดยจะมีการจัดสัมมนาการเลี้ยงผึ้งโพรงขึ้น ให้น าข้อเสนอของเกษตรอ าเภอท้ายเหมืองในที่
สัมมนาอีกครั้ง 

     เกษตรอ าเภอเกาะยาว : การเลี้ยงผึ้งได้รับความสนใจจากเกษตรกรมาก และในปีนี้
ปริมาณผลผลิตออกมามาก ได้เสนออยากให้มีการตรวจรับรองคุณภาพของน้ าผึ้งให้ได้รับมาตรฐาน 

     เกษตรอ าเภอคุระบุรี : ผึ้งโพรงสามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร ทางอ าเภอคุ
ระบุรีได้ด าเนินการส่งเสริมให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ โดยจะด าเนินการรวมกลุ่มเพ่ือตั้งเป็นแปลงใหญ่ผึ้งเพ่ิมอีก 1 
แปลง ในปี 2566 ต่อยอดจากโครงการพืชทางเลือกฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจากงบจังหวัด 

     เกษตรอ าเภอเกาะยาว : จะด าเนินการรวมกลุ่มเพ่ือตั้งเป็นแปลงใหญ่ผึ้งเพิ่มอีก 1 
แปลง ในปี 2566 ต่อยอดจากโครงการพืชทางเลือกฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจากงบจังหวัด เช่นกัน 

     หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช : ทางกลุ่มอารักขาพืชจะประสานงานในเรื่องของการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานของน้ าผึ้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ แต่หากรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่การด าเนินการดังกล่าวจะ
ง่ายกว่ารายเดี่ยว ๆ 

 ที่ประชุมรับทราบ  
  
เลิกประชุม เวลา 10.15 น. 
 
 
 
 
 
 


