
 
 

รายงานการประชมุเกษตรอําเภอประจําเดือนกันยายน 2565 
วันพุธที่ 5 ตุลาคม  2565 

หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา 
…………..…………..…………..………….. 

ผูมาประชุม 
1. นายประคอง อุสาหมัน   เกษตรจังหวัดพังงา    ประธาน 
2. นายณรงค แกวพิพัฒน   หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร   
3. นางสาววิไลวรรณ สีนา   หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 
4. นายกวีพจน มัชฉากิจ   หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 
5. นางสาวสุภิญญา ทองพัฒน  แทน หัวหนากลุมอารักขาพืช 
6. นางอุบลศรี คงเก้ือ   แทน หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป 
7. นางอุษณี เจียมรา   เกษตรอําเภอเกาะยาว 
8. นายปยะ จอมทอง   เกษตรอําเภอคุระบุรี 
9. นางออนนวน หลีเกียรติ์อนันต  เกษตรอําเภอตะก่ัวทุง 
10. นายบัญชา เกิดลอง   เกษตรอําเภอทายเหมือง 
11. นายพงศกร ชุมเปย   เกษตรอําเภอทับปุด 
12. นางสาวรุงทิวา รักษาแกว  แทน เกษตรอําเภอตะกั่วปา 
13. นางสุนิษา พลันการ   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
      แทนรักษาราชการแทนเกษตรอําเภอกะปง 
10. นางสาวกฤษณา มรรคาเขต  แทน เกษตรอําเภอเมืองพังงา 
14. นางสาวอุไรวรรณ สุกดวง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  เลขานุการ 
 
เวลา 09.30 น. นายประคอง อุสาหมัน เกษตรจังหวัดพังงาทําหนาที่ประธานการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  
  ทานเกษตรจังหวัดพังงา ขอขอบคุณเจาหนาที่สํานักงานเกษตรจังหวัดและฝากขอบคุณไปยัง
เจาหนาที่สํานักงานเกษตรอําเภอทุกคน ที่ชวยกันขับเคลื่อนงานสงเสริมการเกษตรในปที่ผานมา โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งงานตอนรับรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เม่ือวันที่ 29 กันยายน 2565 ที่ทุกคนไดรวมแรง
รวมใจกันขับเคลื่อนใหเกิดภาพที่สวยงามสงทายปงบประมาณ 

   

 ที่ประชุม  รับทราบ 
      
ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชมุประจําเดือนสิงหาคม 2565  
 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ไดสงรายงานการประชุมประจําเดือนสิงหาคม 2565  
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 จํานวน 27 หนา โดยแจงใหทราบทางเว็บไซตของสํานักงานเกษตรจังหวัด 
http://www.phangnga.doae.go.th พิจารณาลวงหนาแลว อําเภอใดที่ตองการจะแกไขหรือเพิ่มเติม ขอแกไข
ภายหลังไดที่กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ เพื่อจะไดดําเนินการตอไป จึงเสนอเพื่อโปรดรับรองรายงานการ
ประชุม 
 

มตทิี่ประชุม รับรองรายงานการประชุมระชุม 
ระเบียบ… 
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ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว  
    -ไมมี- 
 
ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่องเสนอใหที่ประชมุทราบ 
 

  ๔.๑ ฝายบริหารทั่วไป 
    ทานเกษตรจังหวัด แนะนําคุณอุบลศร ีคงเก้ือ รักษาราชการในตําแหนง หัวหนาฝาย
บริหารทั่วไป และมีเรื่องแจงใหทราบ ดังนี้ 
   1. จังหวัดพังงาไดรับจัดสรรงบลงทุนในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 2 
รายการ  คือ การจัดซื้อรถยนต 1 คัน และ การปรับปรุงบานพักขาราชการอําเภอกะปง 
สําหรับการจัดหารถยนตจังหวัดเปนผูดําเนินการ และการปรับปรุงบานพักขอใหสํานักงานเกษตรอําเภอกะปง
ดําเนินการตามกระบวนการไดเลย 
   2. มีการปรับลดคาจางเหมาบริการของนักการภารโรง จาก 6,500 บาท เหลือ 
6,130 บาท  
 

ที่ประชุม  รับทราบ  

  

                       ๔.2 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 
  4.2.1 การดําเนินงานตามระบบสงเสริมการเกษตร 

1) แผนปฏิบตัิงานสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา ประจําเดือนตุลาคม 2565  

 กิจกรรม วันที่ เปาหมาย สถานท่ี 

1. ติดตามนิเทศงานตามระบบสงเสรมิ

การเกษตร  
11 ต.ค.65  เจาหนาที่สํานักงานเกษตร

อําเภอเมืองพังงา 

ณ สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง

พังงา 

2. ติดตามนิเทศงานตามระบบสงเสรมิ

การเกษตร  
12 ต.ค.65  เจาหนาที่สํานักงานเกษตร

อําเภอตะกั่วปา 

ณ สํานักงานเกษตรอําเภอตะกั่วปา 

3. ติดตามนิเทศงานตามระบบสงเสรมิ

การเกษตร  
18 ต.ค.65  เจาหนาที่สํานักงานเกษตร

อําเภอทับปุด 

ณ สํานักงานเกษตรอําเภอทับปุด 

4. ติดตามนิเทศงานตามระบบสงเสรมิ

การเกษตร  
26 ต.ค.65  เจาหนาที่สํานักงานเกษตร

อําเภอทายเหมือง 

ณ สํานักงานเกษตรอําเภอทาย

เหมือง 

การติดตามนิเทศงาน 
1) ตองการพบปะกับเจาหนาที่ทุกคน เพ่ือสรางความเขาใจ และรับทราบปญหาการดําเนินงาน 
2) ทีมนิเทศประกอบดวย เกษตรจังหวัด และหัวหนากลุม 
3) ประเด็นนิเทศเนนเรื่อง แปลงใหญผัก  

4) รูปแบบการนิเทศ ชวงเชาพบปะเจาหนาที่ ณ สํานักงานเกษตรอําเภอ เวลา 09.30 น. ชวงบายลงพ้ืนที ่
(อําเภอตะกั่วปาที่ ไทยไลฟ) พบปะประธานแปลงใหญผักและตัวแทนประมาณ 4 คน 

2) แผนปฏิบัต…ิ 
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2) แผนปฏิบตัิงานสํานักงานเกษตรอําเภอ ประจําเดือนตุลาคม 2565  
    (เอกสารแนบ 1) 
3) ผลปฏิบัติงานสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา ประจําเดือนกันยายน 2565 

 วันที่ กิจกรรม สถานท่ี ผลการดําเนินงาน 

1 1-2 ก.ย.65 สรุปผลการสมัมนาเชิงปฏิบัติการ
พัฒนานักสงเสรมิการเกษตรมือ
อาชีพ ประจําปงบประมาณ 
2565  

ผานระบบ  
(Zoom meeting) 

ผูเขารวมโครงการ จํานวน 40 คน ไดนําเสนอ
ผลการพัฒนางานและพัฒนาตนเอง เติมเตม็
ความรูและสรุปผลการดําเนินงานโครงการ
พัฒนานักสงเสรมิการเกษตรมืออาชีพประจํา 

ปงบประมาณ 2565 
2 16 ก.ย.65 การติดตามความกาวหนา

โครงการพัฒนาระบบตลาด
ภายในสําหรับสินคาเกษตร 
(ตลาดเกษตรกร) ประจําป 
2565 

ตลาดเกษตรกรจังหวัดพังงา 
(บริเวณลานหนาวัฒนธรรม
จังหวัดพังงา) 

สํ านั กส งเสริมและ จัดการสินค า เกษตร  
กรมสงเสริมการเกษตร พรอมดวยเจาหนาที่
กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงาน
เกษตรจังหวัดพั งงา ไดลงพ้ืนที่ ติ ดตาม
ความกาวหนาการดําเนินงานโครงการพัฒนา
ระบบตลาดภายในสําหรับสินคาเกษตร 
(ตลาดเกษตรกร) ประจําป 2565 พรอมท้ัง
ส งมอบสื่ อประชาสัม พันธและป จจัยที่
เก่ียวของกับการพัฒนาตลาดเกษตรกร 

3 22 ก.ย.65 การประชุมคณะกรรมการให 
ความชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติจังหวัดพังงา ( ก.ช.ภ.จ) 

หองประชุมท่ีทําการปกครอง
จังหวัดพังงา  
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวดั
พังงา 

ต า ม ท่ี จั ง ห วั ด พั ง ง า  ไ ด จั ด ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติจังหวัดพังงา (ก.ช.ภ.จ.พง.) ครั้งที่ ๔/
2565เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 
13.30 น. ณ หองประชุมที่ทําการปกครอง
จังหวัดพังงา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดานการเกษตร
(ดานพืช) ในพ้ืนที่อําเภอคุระบุรีจํานวน 22 
ราย งบประมาณ 36,938บาท (สามหมื่น
หกพันเการอยสามสิบแปดบาทถวน) โดยเบิก
จ าย เงินทดรองราชการ ใน อํ านาจของ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตามมติท่ี
ประชุมก.ช.ภ.จ. จังหวัดพังงานั้น  

4 23 ก.ย. 65 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเวที

แลกเปลีย่นเรยีนรูระดับอําเภอ 

(District Workshop :DW) 

ครั้งที่ 3 ประจําป 2565 

ณ โรงแรม เลอ เอราวัณ

พังงา ตําบลถํ้าน้ําผุด  

อําเภอเมืองพังงา  

จังหวัดพังงา 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู

ระดับอําเภอ (District Workshop :DW)  

ครั้งที่ 3 ประจําป 2565 มีผูเขารวมสัมมนา

จํานวน 73 คน 

5 27-28 ก.ย.65 สัมมนาเพ่ิมประสิทธิภาพผูนํา
กลุมแมบานเกษตรกรเพ่ือการ
ยกระดับคุณภาพชีวติและ
เศรษฐกิจชุมชนป 2565  

โรงแรมทีเค พาเลซ  
แอนด คอนเวนช่ัน 
กรุงเทพมหานคร 

ผูนํากลุมแมบานเกษตรกรและเจาหนาที่ไดรบั
ทราบนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา
บทบาทของสตรีในภาคการเกษตรของ
ประเทศไทย เสริมสรางศักยภาพของผูนํา
กลุมแมบานเกษตรกรใหมีความพรอมในการ
เขาสูตลาดออนไลนและตลาดโมเดรินเทรด 
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ไดมาพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนองคความเรียนรู 
ประสบการณ การเชื่อมโยงเครือขาย และ
ศึกษาดูงานผลสําเร็จของกลุมแมบาน
เกษตรกรท่ัวประเทศ ตลอดจนเพ่ือยกยอง 
เชิดชูเกียรติ และสรางขวัญกําลังใจใหแกผูนํา
กลุมแมบานเกษตรกรเพ่ือนําความรูและ
ประสบการณไปประยุกตใชในการประกอบ
อาชีพการเกษตร และการปฏิบัติงานในพ้ืนที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน อันจะสงผลให
เกิดการพัฒนาอยางยั่งยนืในภาคเกษตร
ตอไป 

     
     4) รายงานการประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอ (District Monthly 
Meeting : DM)   (ขอมูล  ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2565) 

 
ชื่ออําเภอ ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 ครั้งท่ี 10 ครั้งท่ี 11 ครั้งท่ี 12 

เมืองพังงา 18 เม.ย.65 6 พ.ค. 65 7 มิ.ย. 65 1 ก.ค. 65 1 ส.ค. 65 1 ก.ย. 65 

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

กะปง 7 เม.ย.65 10 พ.ค. 65 7 มิ.ย. 65 4 ก.ค. 65 2 ส.ค. 65 1 ก.ย. 65 

ตะกั่วทุง 11 เม.ย.65 9 พ.ค. 65 13 มิ.ย. 65 8 ก.ค. 65 2 ส.ค. 65 5 ก.ย. 65 

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

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

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

ทายเหมือง 8 เม.ย.65 9 พ.ค. 65 6 มิ.ย. 65 8 ก.ค. 65 2 ส.ค. 65 5 ก.ย. 65 
  

ที่ประชุม รับทราบ 
  4.2.2 ผลการบนัทึกขอมูลภาวการณผลิตพืชรายเดือน (รต.01,02) ปงบประมาณ 
2565  (ขอมูล  ณ วันที่ 27 สิงหาคม  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             

ตะกั่วทุง             

ตะกั่วปา             

คุระบุร ี             

ทับปุด             

ทายเหมือง             

ที่ประชุม  รับทราบ  

   4.2.3 รายงาน... 
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4.2.3 รายงานผลการเผยแพรและประชาสัมพันธงานสงเสริมการเกษตร 
              1. รายงานผลการรายงานขาวตามแบบฟอรมขาวหนาเดยีวรายอําเภอ 

ตามตัวชี้วัด รอบที่ 2/2565 ประจําเดือนกันยายน 2565 (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 
 

     2. รายงานผลการเผยแพรและประชาสัมพันธงานสงเสริมการเกษตรตาม

ตัวชี้วัด รอบที่ 2/2565 ระดับจังหวัด  
 

 

ขอมูล ณ วันที่ 30ก.ย.65 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.2.5 รายงาน… 

อําเภอ จํานวนขาว ครบตามเปาหมาย  
(6 ขาว/เดือน) 

หมายเหตุ 

เมืองพังงา 13 /  

กะปง 6 /  

ตะกั่วทุง 7 /  

ตะกั่วปา 26 /  

ทับปุด 8 /  

ทายเหมือง  15 /  

คุระบุรี 9 /  

เกาะยาว 6 /  

รวมทั้งหมด 90   

 

เดือน 

จํานวนขาวท่ีเผยแพร

ผานสื่อมวลชน 

จํานวนขาวท่ีเผยแพร

ผานสื่ออื่น ๆ 

ครบตามเปาหมาย 

สื่อมวลชน 7 ขาว/เดือน 

สื่ออื่น ๆ 10 ขาว/เดือน 

พฤษภาคม 65 12 20 / 

มิถุนายน 2565 8 15 / 

กรกฎาคม 2565 8 12 / 

สิงหาคม 2565 7 15 / 

กันยายน 2565 7 10 / 

รวมทั้งหมด 42 72 5 คะแนน 
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    4.2.5 รายงานผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร  
ป 2565 ตามตัวชี้วัดรอบ 2 

      จังหวัดพังงาดําเนินการไปแลวรอยละ 96.06 จํานวน 30,740 ครัวเรือน 
(ขอมูล ณ วันที่ 30ก.ย.65) จากเปาหมาย 32,000 ครัวเรือนเกณฑตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด 5 คะแนน ไมนอย
กวา รอยละ 70 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม  รับทราบ    
  
  ๔.3 กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
    4.3.1 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

   ตามหนังสือที่ พง 009/1227 ลงวันที่ 21 เมษายน 2565 จังหวัดพังงา 
ไดอนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุนใหม และทายาทเกษตรกร เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ
ภาคการเกษตรในจังหวัดพังงาโดยแบงออกเปน 2 กิจกรรมหลัก รายละเอียดดังนี้ 
 1. กิจกรรมพฒันาศักยภาพเกษตรกรรุนใหม ใหเปน Young Smart 
Farmer ตนแบบจังหวัดพงังา 
  1.1 ศึกษาดูงานเกษตรกรรุนใหม (Young Smart Farmer) ตนแบบ 
เปาหมาย เกษตรกรรุนใหม จํานวน 80 คน อําเภอละ 10 คนและเจาหนาท่ีระดับจังหวัดและอําเภอ  20 คน  
โดยจะดําเนินการในชวงไตรมาสท่ี 2 (มกราคม – มีนาคม 2566) 
หลักเกณฑการคัดเลือก 
- เปนเกษตรกรรุนใหมหรือเปน Young Smart Farmer ของจังหวัดพังงา โดยมีอายุระหวาง 17 – 45 ป 
- มีความมุงมั่นตั้งใจในการทําการเกษตร สมัครใจเขารวมโครงการและตองเขารวมกิจกรรมตลอดระยะเวลา
โครงการ 
- ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมสงเสริมการเกษตรแลว 
 
สําหรับเปาหมายเกษตรกร ขอใหทุกอําเภอรับสมัครผูที่สนใจมากอน แลวนํามาแจงในที่ประชุมทุกๆ เดือน  
เพ่ือปรับเปาหมายของแตละอําเภอใหเหมาะสมตอไป 

 

 

2. กิจกรรม... 
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 2. กิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของยุวเกษตรกรในโรงเรียนโดยจะ
ดําเนินการในชวงไตรมาสท่ี 1 (พฤศจิกายน–ธันวาคม 2565) 

   2.1 จัดชุมนุมยุวเกษตรกรระดับจังหวัด เปาหมายกลุมยุวเกษตรกร พื้นที่ 8 
อําเภอๆ ละ 1 กลุมๆ ละ 10 คน จํานวน 80 คน,ที่ปรึกษากลุมยุวเกษตรกร กลุมละ 2 คน 

 หลักเกณฑการคัดเลือก 
 - เปนกลุมยุวเกษตรกรที่จัดตั้งกับกรมสงเสริมการเกษตรเรียบรอยแลว 
 - เปนกลุมยุวเกษตรกรที่มีความสนใจ มีศักยภาพ และเปนกลุมยุวเกษตรกรตนแบบที่มีผลงานเดนระดับอําเภอ
หรือพรอมที่จะพัฒนาเปนกลุมยุวเกษตรกรตนแบบ 

     2.2 สงเสริมการทําอาชีพการเกษตรในกลุมยุวเกษตรกรที่มีผลงานเดน
เปาหมาย กลุมยุวเกษตรกร พ้ืนที ่8 อําเภอๆ ละ 1 กลุมๆ จํานวน 8 กลุม (เปนกลุมในขอ 2.1) 

******  สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา ขอความรวมมือสํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอดําเนินการคัดเลือก
เกษตรกรรุนใหม (Young Smart Farmer) และกลุมยุวเกษตรกร ตามรายละเอียดดังกลาวขางตน (โดยรายชื่อ
สมาชิกกลุมยุวเกษตรกรขอใหสํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอสงแบบตอบรับเขารวมกิจกรรมภายในวันที่ 
20 ตุลาคม 2565 ตามแบบตอบรับ เอกสารแนบ 2) หากมีขอสงสัยติดตอผูรับผิดชอบโครงการ คือ  
นางสาวอรวรรณ พานิกร (นอง) นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร  
โทร. 080-5356239 ******* 

สําหรับการจัดชุมนุมยุวเกษตรกรระดับจังหวัด กําหนดสถานทีจ่ัด ณ ศูนยพืชสวนกระบี่ ซึ่งมีกิจกรรมการเกษตร
ที่หลากหลาย ใหนักเรียนไดศึกษา จากนั้นมีการสนับสนุนงบประมาณโรงเรียนละ 20,000 บาท สําหรับให
กลับมาทํากิจกรรมการเกษตร  

ที่ประชุม  รับทราบ 

  4.3.2 ภัยธรรมชาต ิ

   1. สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา ไดขอขยายระยะเวลาการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดานการเกษตร (ดานพืช) ของอําเภอคุระบุรี (ของวันที่ 9 กรกฎาคม 2565) ไปอีก 
60 วัน นับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการใหความชวยเหลือ จากวันที่ 8 ตุลาคม 2565 เปนวันที่ 7 ธันวาคม 
2565 โดยประสงคขอรับการชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑวิธีปฏิบัติปลีกยอยเก่ียวกับการใหความชวยเหลือดาน
การเกษตรผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

   2. ขอใหสํานักงานเกษตรอําเภอเรงรัดดําเนินการสํารวจความเสียหาย บันทึก
ขอมูลความเสียหายในระบบขอมูลเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติดานพืช จัดประชุมคณะกรรมการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) 

   3. เรียน ผูรับผิดชอบภัยธรรมชาติระดับอําเภอ หากในพื้นที่อําเภอใด ไดเกิด
ภัยขึ้นและสงผลใหเกิดความเสียหายตอพ้ืนที่การเกษตร รบกวนขอใหอําเภอ ดําเนินการดังตอไปนี ้

      3.1 สงรูปภาพความเสียหาย หรือภาพขณะลงพ้ืนที่สํารวจความเสียหาย
เบื้องตน หรือวิดีโอ (ถายแนวนอน) สั้นๆ ประมาณ 2-3 นาท ี

      3.2 ถาจังหวัดไดประกาศเขตใหความชวยเหลือ ขอใหอําเภอสงประกาศ
ดังกลาว และคชภ.1 ใหจังหวัดทางไลนกลุม “ภัยธรรมชาติจังหวัดพังงา” เพ่ือรายงาน สสก.5 ตอไป 
ที่ประชุม  รับทราบ  

๔.4 กลุมสงเสริม… 
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   ๔.4 กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 
  4.4.1 ปาลมน้ํามัน 
  1. แนวทางการพัฒนาปาลมน้ํามันคุณภาพจังหวัดพังงา 
              ตามที่สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา ไดรับงบยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด ป 
2566 เพ่ือพัฒนาคุณภาพปาลมน้ํามันจังหวัดพังงา โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามันในกิจกรรม
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการสวนปาลมน้ํามันตามระบบ RSPO ผานกิจกรรมยอย 3 
กิจกรรม ดังนี้ 

1) สัมมนาและศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตปาลมน้ํามัน ตามระบบ RSPO 
เกษตรกรตนแบบและเจาหนาท่ี จํานวน 50 ราย 

2) สัมมนาเทคนิคการบริหารจัดการสวนปาลมน้ํามัน เกษตรกรทั่วไป จํานวน 350 คน 
3) สัมมนาเทคนิคการเก็บเก่ียวผลผลิตปาลมน้ํามัน ผูตัดปาลม จํานวน 100 คน      

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา ขอความรวมมือสํานักงานเกษตรอําเภอเรงรัดการรับสมัคร
เกษตรกรเขารวมโครงการฯ และแจงยอดเกษตรกรท่ีรับการสมัครภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 จํานวน
เปาหมายเกษตรกรรายละเอียดดังตาราง 

 ตารางแสดงจํานวนเปาหมายเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 
 

กลุมเปาหมาย จํานวนเปาหมายแตละอําเภอ (ราย) 
เมืองพังงา ทับปุด ตะกั่วทุง ทายเหมือง คุระบุรี ตะกั่วปา กะปง 

(1) เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันท่ัวไป 
(350 ราย) 

60 50 40 50 70 50 30 

(2) เกษตรกรตนแบบผูปลูกปาลมน้ํามัน
(50 ราย) 

7 8 7 7 7 7 7 

(3) ผูตัดปาลมน้ํามัน (100 ราย) 15 20 10 15 20 10 10 
    

 2. มาตรการลักขโมยปาลมน้ํามัน 
 จังหวัดพังงา ไดมีประกาศ เรื่อง การยืนยันตัวตนในการจําหนายผลปาลมน้ํามัน เพื่อปองกันปญหาการลักขโมย
ผลปาลมน้ํามันของมิจฉาชีพนําไปจําหนาย อันนํามาซึ่งความเดือดรอนแกเกษตรกร  

 จังหวัดพังงา ไดมีคําสั่งจังหวัดพังงา ท่ี 200/2565 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565  เรื่อง แตงตั้งคณะทํางาน
ตรวจสอบการจําหนายผลปาลมน้ํามัน มีปลัดพังงา เปนประธานคณะทํางาน และไดมีประชุมคณะทํางานฯ เมื่อ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดยมีการสรุปความคิดเห็นของที่ประชุม ดังนี ้

1) ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ติดตาม ตรวจสอบ กํากับ และแนะนําใหโรงงานสกัดน้ํามันปาลม 
และผูประกอบการรับซื้อผลปาลมน้ํามัน (ลานเท) รับซื้อผลปาลมน้ํามันจากผูท่ีสามารถยืนยันตัวตนและระบุ
แหลงท่ีมาได 

2) ใหหนวยงานปกครองทองที่ กํานัน ผูใหญบาน และตํารวจทองที่ ติดตามตรวจสอบ และ
กํากับดูแล การรับซื้อผลปาลมน้ํามันของผูประกอบการรับซื้อ (ลานเท) อยางเขมงวด ในชวง 3 เดือนแรก หาก
พบการกระทําผิดใหดําเนินคดีตามกฎหมายอยางเครงครัด 

3) ใหมีการทําบันทึกขอตกลงระหวางโรงงานสกัดน้ํามันปาลม ผูประกอบการรับซื้อ       
ผลปาลมน้ํามัน (ลานเท) กับหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือซื้อขายผลปาลมน้ํามัน ใหเปนไปตามประกาศจังหวัด
พังงา เรื่อง การยืนยันตัวตนในการจําหนายผลปาลมน้ํามัน ลงวันที ่13 มกราคม 2565 

ทีป่ระชุม  รับทราบ 
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   4.4.2 รายละเอียดการสงมอบ กลองบรรจุภัณฑ + ตะกราหูเหล็ก โครงการสงเสริมการ
สรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตร 

 สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา ไดจัดทําโครงการสงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิมสินคา
เกษตร  เพ่ือสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการสนับสนุนวัสดุอุปกรณในการบริหาร
จัดการผลผลิตของเกษตรกรที่สงเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ ไดแก ตะกราพลาสติกแบบหูเหล็ก กลอง
บรรจุภัณฑในการบรรจุผลผลิต และผลิตภัณฑสินคาเกษตรใหกับเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ สําหรับใสผลผลิตและ
ผลิตภัณฑสินคาเกษตร  ซึ่งมีเปาหมายกลุมแปลงใหญที่ผลิตดานพืช (มังคุด) ที่อยูในระบบสงเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ         ป 2562 (ป 2559--ป2565) จํานวน 6 กลุมแปลงใหญ ดังนี ้

   
หมายเหตุ : ตะกราหูเหล็ก สนง.เกษตรจังหวัดพังงา ขอเก็บไวเพ่ือใชในภารกิจงานตาง  ๆจํานวน 30 ใบ ดังนี้ 
  1. แปลงใหญมังคุด ม..1,2,4 ตําบลเหมาะ อําเภอกะปง จังหวัดพังงา จํานวน 10 ใบ 
  2. แปลงใหญมังคุดตําบลบางวัน อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา  จํานวน 20 ใบ 
 
    4.4.3 โครงการยกระดับคุณภาพมาตฐานสินคาเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(พัฒนาคุณภาพการผลิตสินคาเกษตรสูมาตรฐาน GAP) 
        ตามที่กรมสงเสริมการเกษตรแจงสํารวจเกษตรกร ผูสนใจเขารวมโครงการยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานสินคาเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 พัฒนาคุณภาพการผลิตสินคาเกษตรสูมาตรฐาน GAP 
แลวสํานักงานเกษตรอําเภอแจงเปาหมายใหสํานักงานเกษตรจังหวัดทราบ เพ่ือดําเนินการตอไปนั้น  บัดนี้กรม
สงเสริมการเกษตรไดแจงเปาหมายดําเนินการ เรียบรอยแลว ดังนี้ 

 

อําเภอ 
เปาหมายรวม
(ราย/แปลง) 

ชนิดแปลง ชนิดพชื 
ที่อยู 

เกษตรกร 
(ราย) 

ตําบล อาํเภอ จังหวัด  

ทับปุด 30 แปลงใหญ ป2566 พืชผัก ทุกตําบล ทับปุด พังงา 30 

ทายเหมือง 44 

แปลงใหญ ป2566 พืชผัก ทุกตําบล ทายเหมือง พังงา 39 

แปลงท่ัวไป ไมผล (ทุเรียน/มังคุด) ลําแกน ทายเหมือง พังงา 2 

แปลงท่ัวไป มะพราวน้ําหวาน บางทอง ทายเหมือง พังงา 1 

แปลงท่ัวไป พริกไทย/แกวมังกร นาเตย ทายเหมือง พังงา 1 

ที ่ ชื่อแปลงใหญ แปลงป อําเภอ จํานวน 
กลองบรรจุภัณฑ ตะกราหูเหล็ก 

1. แปลงใหญมังคุด ม..1,2,4 ตําบลเหมาะ อําเภอกะปง จังหวัดพังงา 2559 กะปง 250 250 
2. แปลงใหญมังคุด ตําบลลําภี อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา 2563 ทายเหมือง 250 200 
3. แปลงใหญมังคุด ตําบลถํ้า อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา 2564 ตะก่ัวทุง 250 200 
4. แปลงใหญมังคุด ตําบลบางนายสี อําเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา 2564 ตะก่ัวปา 250 200 
5. แปลงใหญมังคุดตําบลบางวัน อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 2565 คุระบุร ี 250 250 
6. แปลงใหญมังคุดตําบลบางทอง อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา 2565 ทายเหมือง 250 200 

รวม 1,500 1,300 
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แปลงท่ัวไป ฝรั่งกิมจู ทุงมะพราว ทายเหมือง พังงา 1 

ตะกั่วปา 7 

แปลงใหญ ป2566 ผักเหมียง บางมวง ตะก่ัวปา พังงา 3 

แปลงท่ัวไป พืชผัก บางไทร ตะก่ัวปา พังงา 2 

แปลงท่ัวไป พืชผัก โคกเคียน ตะกั่วปา พังงา 1 

แปลงท่ัวไป พืชผัก บางนายส ี ตะก่ัวปา พังงา 1 

เกาะยาว 15 
แปลงท่ัวไป ทุเรียน เกาะยาวนอย เกาะยาว พังงา 5 

แปลงท่ัวไป ผักเหมียง ทุกตําบล เกาะยาว พังงา 10 

กะปง 10 
แปลงท่ัวไป มังคุด เหมาะ,ทานา กะปง พังงา 5 

แปลงท่ัวไป ทุเรียน 
เหล,ทานา, 

กะปง 
กะปง พังงา 5 

    - - - เมืองพังงา พังงา - 

    - - - คุระบุรี พังงา - 

    - - - ตะกั่วทุง พังงา - 

รวม 106 

ทั้งนี้ ขอใหสํานักงานเกษตรอําเภอเตรียมความพรอมเกษตรกรตามเปาหมายที่ไดรับ เพ่ือดําเนินการตอไป 
 
ทีป่ระชุม  รับทราบ 
  

               ๔.5 กลุมอารักขาพืช 
   4.5.1 การระบาดศัตรูพืช 

                   กลุมอารักขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา ไดจัดทําขาวเตือนการระบาด
ศัตรูพืชสงทางจดหมายอีเล็คทรอนิค (e-mail)ขอใหอําเภอเฝาระวังและแจงเตือนเกษตรกรใหความรูในการจัดการ
ศัตรูพืช ประจําเดือนกันยายน2565 จํานวน 4 เรื่อง คือ 
1. โรครากขาวยางพารา 
2. หนอนเจาะผลมะเขือ 
3. หนอนดวงหนวดยาวในทุเรียน 
4. หอยเชอรี่ 

 

    4.5.2 เรื่องอื่นๆ 
     แจงสํานักงานเกษตรอําเภอสามารถมารับหัวเชื้อไดที่กลุมอารักขาพืช 
สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

 
เกษตรจังหวัด เพ่ิมเติมเรื่องการพบการระบาดของโรคลําตนเนาของปาลมน้ํามัน (โรคกาโนเดอรมา) ลาสุดพบที่
ตําบลบางเตย อําเภอเมืองพังงา ขอใหทุกอําเภอติดตามเก็บขอมูลการระบาดของ โรคกาโนเดอรมา ในพ้ืนที่ดวย 

 
ทีป่ระชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๕    เรื่องเสนอใหที่ประชมุพิจารณา 
   
  - ไมม-ี  
 
ระเบียบวาระที่ ๖    เรื่องอื่น ๆ  
 
  - ไมม-ี 
 
 เลิกประชุม  เวลา 11.45  น. 
 
 
                                                   ลงชื่อ      อุไรวรรณ สุกดวง            ผูจดรายงานการประชุม 
              (นางสาวอุไรวรรณ สุกดวง)                                      
                                                      นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  
 
                                                   ลงชื่อ     วินัย อินทอง               ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นายกวีพจน มัชฉากิจ)                                      
                                                      หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 
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เอกสารแนบ 1 
แผนปฏิบตัิงานสํานักงานเกษตรอําเภอ ประจําเดือนตุลาคม 2565 

 
ที ่ วันที่ โครงการ/กิจกรรม สถานท่ี เวลา บุคคล 

เปาหมาย 
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพังงา 

1 4 เยี่ยมเยียนเกษตรกรกลุมแปลงใหญผักม.1 ต.บางเตย 10.00 น. 3 ราย 
2 6 เยี่ยมเยียนเกษตรกรและรวมประชุม

หมูบาน 
ม.2 ต.บางเตย 13.00 น. 20 ราย 

3 7 เยี่ยมเยียนเกษตรกรผูปลูกผัก ม.6 ต.บางเตย 13.00 น. 2 ราย 
4 11 เยี่ยมเยียนเกษตรกรกลุมแปลงใหญผักม.2 ต.ถ้ําน้ําผุด 13.00 น.  5 ราย 
5 12 เยี่ยมเยียนเกษตรกรกลุมแปลงใหญผักม.4 ต.ถ้ําน้ําผุด 13.00 น.  3 ราย 
6 18 เยี่ยมเยียนและติดงามการดําเนินงาน

กลุมแมบานเกษตรกร 
ม.3 ต.ตากแดด 13.00 น. 10 ราย 

7 19 เยี่ยมเยียนและติดงามการดําเนินงาน
กลุมยุวเกษตรกร 

รร.บานเขาเฒา 
ต.บางเตย 

13.00 น.  30 ราย 

8 20 เยี่ยมเยียนและติดงามการดําเนินงาน 
YFS และ ศพก 

ม.2 ต.ปากอ 13.00 น.  2 ราย 

9 25 เยี่ยมเยียนเกษตรกรกลุมแปลงใหญผักต.ทายชาง 13.00 น.  1 ราย 
10 26 เยี่ยมเยียนเกษตรกรกลุมแปลงใหญผัก     

และเกษตรกรผูปลูกขาวไร 
ม.2 ต.ตากแดด 13.00 น. 5 ราย 

11 27 เยี่ยมเยียนและติดงามการดําเนินงาน 
ศพกแปลงใหญ และYFS 

ม.1 ต.ทุงคาโงก        
ม.7 นบปริง 

13.00 น.  25 ราย 

สํานักงานเกษตรอําเภอกะปง 
1. 5  จัดการเรียนการสอนรายวิชาเกษตร 

 
โรงเรียนเยาววทิย  
ม.1 ต.เหมาะ อ.กะปง 

14.30 - 16.30 
น. 

กลุมยุวเกษตรกร
โรงเรียน 
เยาววทิย 

2. 12 จัดการเรียนการสอนรายวิชาเกษตร 
 

โรงเรียนเยาววทิย  
ม.1 ต.เหมาะ อ.กะปง 
 

14.30 - 16.30 
น. 
 

กลุมยุวเกษตรกร
โรงเรียน 
เยาววทิย 

3. 19 จัดการเรียนการสอนรายวิชาเกษตร 
 

โรงเรียนเยาววทิย  
ม.1 ต.เหมาะ อ.กะปง 

14.30 - 16.30 
น. 
 

กลุมยุว
เกษตรกร
โรงเรียน 
เยาววิทย 

4. 21 รวมประชุมวิสาหกิจชุมชนไรนาสวนผสม
และเกษตร 
ผสมผสานตําบลเหมาะ 

 

ที่ทําการกลุม 
วิสาหกิจชุมชนกลุมไรนา 
สวนผสมและเกษตร 
ผสมผสานตําบลเหมาะ 
ม.4 ต.เหมาะ อ.กะปง 

13.00 - 15.00 
น. 
 

สมาชิกกลุม
วิสาหกิจชุมชน 
ไรนาสวนผสมและ
เกษตร 
ผสมผสานตําบล
เหมาะ 

5. 26 จัดการเรียนการสอนรายวิชาเกษตร โรงเรียนเยาววิทย  14.30 - 16.30 กลุมยุวเกษตรกร
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 ม.1 ต.เหมาะ อ.กะปง 

 
น. 

 
โรงเรียน 
เยาววทิย 

6. 28 รวมประชุมกลุมแมบานเกษตรกรบานปาก
พูรวมใจ 

ที่ทําการกลุมแมบาน 
เกษตรกรบานปากพู 
รวมใจ ม.3  
ต.ทานา อ.กะปง 

09.00 - 11.00 
น. 

สมาชิกกลุม
แมบาน 
เกษตรกรบานปาก
พูรวมใจ 

สํานักงานเกษตรอําเภอตะก่ัวทุง 
1. 5 เยี่ยมเยียนศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลโคก

กลอย  
ม.9 ต.โคกกลอย 
 

 
09.00 - 12.00 น. 
 

 

2 5 เยี่ยมเยียนศูนยเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
บานนากลาง 

ม.9 ต.โคกกลอย 
 

13.00 - 16.00 น. 
 

 

3. 6 เยี่ยมเยยีนวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตร
บานโตนดินใน 

ม.9 ต.ถ้ํา 
 

09.00 - 16.00 น. 
 

 

4. 11 เยี่ยมเยยีนเกษตรกรผูปลูกขาวไรดอกขา ม.2 ต.หลอยูง 
 

09.00 - 16.00 น. 
 

 

5. 18 เยี่ยมเยยีนศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลถํ้า  ม.5 ต.ถ้ํา 
 

09.00 - 16.00 น. 

 
 

6. 18 เยี่ยมเยยีนศพก.เครือขายไมผลตําบลถ้ํา ม.9 ต.ถํ้า 
 

09.00 - 16.00 น. 

 
 

7. 19 เยี่ยมเยยีนศพก.อําเภอตะกั่วทุง ม.9 ต.โคกกลอย 

 
09.00 - 16.00 น. 

 
 

8. 20 เยี่ยมเยยีนกลุมแปลงใหญมังคดุตาํบลถ้ํา ม.9 ต.ถํ้า 
 

09.00 - 16.00 น. 

 
 

9. 20 เยี่ยมเยยีนวิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะเห็ด
นางฟาบานโคกเหรยีง 

ม.7 ต.ทาอยู 

 
09.00 - 16.00 น. 

 
 

10. 26 เยี่ยมเยยีนศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลถํ้า ม.9 ต.ถ้ํา 

 
09.00 - 16.00 น. 

 
 

11. 26 เยี่ยมเยยีนกลุมสงเสรมิอาชีพเกษตรกรผูปลูก
ขาวไรดอกขาบานหินสามกอน 

ม.6 ต.กระโสม 

 
09.00 - 16.00 น. 

 
 

12. 27 1. เยี่ยมเยียนวสิาหกิจชุมชนกลุมมะละกอ
เรดเลดีตํ้าบลกระโสม 

ม.1 ต.กระโสม 

 
09.00 - 12.00 น. 

 
 

13. 27 2. เยี่ยมเยียนกลุมเกษตรกรท่ีเขารวม
โครงการปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมการใชสารเคม ี

ม.3 ต.คลองเคียน 13.00 - 16.00 น.  

สํานักงานเกษตรอําเภอตะก่ัวปา 
1 4 ติดตาม ศพก.เครือขายติดตามให

คําแนะนําเรื่องทุเรียน 
ม.3,ม.4 ต.คึกคัก 08.30-16.30 

น. 
3  ราย 

2 7 เยี่ยมเยียนเกษตรกรสมาชิกแปลง
ใหญผัก 

ม.2 ต.บางนายส ี 13.30 น. 2  ราย 

3 16 ประชุมแปลงใหญผัก ม.2 ต.บางมวง 13.30 น. 20  ราย 
4 19 ติดตามเยี่ยมเยียนกลุมยุวเกษตรกร ม.2 ต.บางมวง 13.30 น. 1  กลุม 
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โรงเรียนบานน้ําเค็ม 
1 4 ติดตาม ศพก.เครือขายติดตามให

คําแนะนําเรื่องทุเรียน 
ม.3,ม.4 ต.คึกคัก 08.30-16.30 

น. 
3  ราย 

สํานักงานเกษตรอําเภอทับปุด 
1. 4 เยี่ยมเยียนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุม

ปลูกขาวทับปุด 

ม.4 ต.ทับปดุ 
 

09.00 น. 
 

10 ราย 

2. 6 เยี่ยมเยียน ศพก. อําเภอทับปุด ม.5 ต.บางเหรียง 09.00 น. 20 ราย 

3. 11 เยี่ยมเยยีนสมาชิกแปลงใหญผ้ึง ม.3 ต.บอแสน 10.00 น. 18 ราย 

4. 18 เยี่ยมเยยีนศูนยจัดการดินปุยชุมชน ม.7 ต.มะรุย 10.00 น. 7 ราย 

5. 18 เยี่ยมเยยีนกลุมแมบานเกษตรกรบานโคก
ไคร 

ม. 7 ต.มะรุย 13.00 น. 10 ราย 

6. 25 เยี่ยมเยยีนกลุมแมบานเกษตรกรบานสวน
พล ู

ม.8 ต.โคกเจริญ 09.00 น. 20 ราย 

สํานักงานเกษตรอําเภอทายเหมือง 
1. 4 ติดตามการติดตั้งระบบน้ําในแปลง

เรียนรูการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 
หมูที่ 1 ต.ทายเหมือง   

2. 5 รวมประเมินเทียบระดับการศึกษามิติ
ประสบการณ ครั้งที่ 1/2565  

หมูที่ 2,5,7 ต.ทุง
มะพราว  
และ หมูที่ 7 ต.บาง
ทอง 

  

3. 6 ประชาสัมพันธและรับสมัครเกษตรกร
เขารวมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตปาลมน้ํามัน จ.พังงา 

หมูที่ 3, 7 ต.ลําภ ี   

4. 7 ประชาสัมพันธและรับสมัครเกษตรกร
เขารวมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตปาลมน้ํามัน จ.พังงา 

หมูที่ 1 – 11 ต.ทุง
มะพราว 

  

5. 11 ติดตามโครงการสงเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชนบานตีนเปด  
(งบกรมการปกครอง) 

หมูที่ 2 ต.ลําภ ี   

6. 11-12 ตรวจสอบพ้ืนท่ีเกษตรกรผูปลูกขาวไร หมูที่ 7 และ หมูที่ 1  
ต.บางทอง 

  

7. 18 ตรวจสอบพ้ืนท่ีเกษตรกรผูปลูกขาวไร หมูที่ 9 ต.ทุงมะพราว   
8. 18-21 ใหบริการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและ

ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผูปลูก
ปาลมนํามัน 

หมูที่ 1 –  7 ต.บาง
ทอง 

  

9. 20 ติดตามการดําเนินงานของศูนยจัดการ
ดินปุยชุมชน 

หมูที่ 3 ต.นาเตย   

10. 20-21 ใหบริการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผูปลูก
ปาลมนํามัน 

หมูที่ 1 – 11 ต.ทุง
มะพราว 
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สํานักงานเกษตรอําเภอครุะบุร ี

1. 11 
 

ติดตามงานจัดตั้งกลุมเครือขาย 
วิสาหกิจชุมชน 

ม.5 ต.บางวัน 09.00 น. สมาชิกกลุม 

2. 18 ติดตามงานจัดตั้งกลุมแปลงใหญผึ้ง ม.5 ต.บางวัน 10.00 น. สมาชิกกลุม 
3. 20 ติดตามงานจัดตั้งกลุมแปลงใหญมังคุด ม.12 ต.คุระ 13.00 น. สมาชิกกลุม   
4. 26 เยี่ยมเยียนและติดตามการดําเนินงาน 

ยุวเกษตร 
ม.3 ต.บางวัน 13.00 น. สมาชิกกลุม 

สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะยาว 
1. 6 เยี่ยมเยียนที่วิสาหกิจชุมชน 

แปรรูปทําขนมอบ 
(ซาลาเปาสอดใส) 

ณ ที่ทําการวิสาหกิจ
ชุมชน 

แปรรูปทําขนมอบ 
(ซาลาเปาสอดใส) 
ม.4 ตําบลเกาะยาว
นอยอําเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา 

 สมาชิกกลุม
วิสาหกิจชุมชน 

จํานวน 20 ราย 

2. 11 ติดตามการดําเนินงานแปลงใหญ
มะพราว 

 

 ณ หมูที่ 6 ตําบลพรุ
ในอําเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา 

 สมาชิกกลุมแปลง
ใหญมะพราว 

จํานวน 50 ราย 
3. 18  เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนแมบาน

เกษตรกรบานโละโปะ 
ณ ที่ทําการวิสาหกิจ
ชุมชนแมบาน
เกษตรกรบานโละโปะ

ม.1 ตําบลพรุใน 
อําเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา 

 สมาชิกกลุม
วิสาหกิจชุมชน  

จํานวน 20 ราย 

4. 20  ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรผูปลูกขาว 

 

ณ เทศบาลตําบลพรุใน 
หมูที่ 2 ตําบลพรุใน 
อําเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา 

 เกษตรกรผูปลูก
ขาว  

จํานวน 50 ราย 
 

5. 26  เยี่ยมเยียนและติดตามการดําเนินงาน
ของ Young Smart Farmer  

 

 ณ หมูที่ 4 ตําบลเกาะ
ยาวใหญ  

อําเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา 

 Young Smart 
Farmer  

จํานวน 5ราย 
 

6. 27 ติดตามการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน
กลุมผูเลี้ยงผึ้ง ตําบลพรุใน 

 

ณ หมูที่ 2 ตําบลพรุใน 
อําเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา 

 สมาชิกกลุมผู
เลี้ยงผึ้ง 

จํานวน 30 ราย 
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