
 
 

รายงานการประชมุเกษตรอําเภอประจําเดือนมกราคม 2565 
วันศุกรที่ 28 มกราคม 2565 

ผานระบบออนไลน Application Zoom  
ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

…………..…………..…………..………….. 
ผูมาประชุม 
๑. นายประคอง  อุสาหมัน   เกษตรจังหวัดพังงา               ประธาน 
2. นายณรงค  แกวพิพัฒน   หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร  
3. นางสาววิไลวรรณ สีนา   หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต  
4. นายกวีพจน  มัชฉากิจ   หัวหนากลุมอารักขาพืช  
5. นายวีระ สังขทอง   เกษตรอําเภอกะปง 
6. นางอุษณี เจียมรา    เกษตรอําเภอเกาะยาว 
7. นายปยะ  จอมทอง   เกษตรอําเภอคุระบุร ี
8. นางสาวอัจฉรา นพรัตน   เกษตรอําเภอตะกั่วปา 
9. นางสาวอรสา ชวยบํารุง   เกษตรอําเภอเมืองพังงา 
10. นางสาวชวนคนึง วรัจฉรียกุล  เกษตรอําเภอตะกั่วทุง 
11. นางสุนิษา พลันการ   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
      รักษาการในตําแหนงเกษตรอําเภอทับปุด 
12. นางมลติชา ชวยขาว   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
    แทน เกษตรอําเภอทายเหมือง 
13. นายวินัย อินทอง   หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ  เลขานุการ 
ผูไมมาประชุม 
1. นางเลขา  กําลังกลา   หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป   (ติดภารกิจ) 
ผูรวมประชุม 
1. นางสาวอุไรวรรณ สุกดวง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
 

เวลา 09.00 น.  เปดระบบ Zoom (Meeting ID: 93938577560 และ Password:123456)  
                      และทดสอบระบบ 
เวลา 09.30 น. เกษตรจังหวัดพังงา เปดประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้  
       
ระเบียบวาระที่ ๑     เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

1. ผูวาราชการจังหวัดพังงากําชับใหทุกหนวยงานดูแลเรื่องการระบาดของ COVID-19  
   ใหมีการบริหารจัดการมีแผนรับมือของแตละหนวยงาน ขอใหทุกอําเภอชวยกันดูแล 
เจาหนาที่ออกปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ใหมีความระมัดระวัง ใหมีการตรวจ ATK 

2. แนวทางปฏิบตัิรองรับการดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นท่ีในระดับอาํเภอและตําบล พ.ศ. 2562 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 มาตรา 53/1 กําหนดใหจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาใหสอดคลอง  

 1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
2) ความตองการ… 
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 2) ความตองการของประชาชนในทองถิ่น 
- กําหนดใหคณะกรรมการหมูบาน (กม.) คณะกรรมการหมูบาน อพป. เปนองคกรหลักใน

การบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน เพราะเปนผูรูขอมูล รูปญหา รูความตองการของประชาชน “ประเทศ
ตองมีรัฐบาล หมูบานตองมี กม.” 

- มีหนายงานเขาไปสงเสริมใหหมูบานจัดทําแผนเฉพาะของแตละหนวยงานจนทําให
หมูบาน นั้นๆ มีแผนพัฒนามากกวา 1 แผน ซึ่งทําใหเกิดความซ้ําซอน และขาดความเชื่อมโยงกัน และทําให
ประชาชนในหมูบานเกิดความสับสน เกิดความไมแนใจในการปฏิบัติตาม 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ไดกําหนดกลไกการจัดทําและประสานแผนพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพของแผนในระดับพ้ืนที่ใหมีลักษณะเปนแผนเดียว One Plan 

- ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสวนราชการ/หนวยงานตางๆ ที่มีแผนงานในพื้นที่
รวมบูรณาการ และทบทวนแผนพัฒนาหมูบาน ภายในเดือนกุมภาพันธ 2565 

ขอใหทุกอําเภอนําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล/อําเภอ ไปประสานกับ
คณะกรรมการหมูบาน (กม.) ใหบรรจุในแผนพัฒนาหมูบาน One Plan ซึ่งจะมีการทบทวนแผนพัฒนาหมูบาน
ภายในเดือนกุมภาพันธ นี้ 

3. มาตรการปองกันการลักขโมยปาลมน้ํามัน 
    - ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง การยืนยันตัวตนในการจําหนายผลปาลมน้ํามัน 
      ตามที่สถานการณราคาผลปาลมน้ํามันไดปรับราคาสูงข้ึนอยางตอเนื่อง เปนเหตุให

เกิดมิจฉาชีพลักขโมยตัดปาลมของเกษตรกร ทําใหเกษตรกรไดรับความเดือดรอน 
   เพ่ือเปนการปองกันปญหาการลักขโมยผลปาลมของมิจฉาชีพนําไปจําหนายในอันที่

จะสรางความเดือดรอนแกเกษตรกร จังหวัดพังงาจึงขอความรวมมือผูประกอบการรับซื้อผลปาลมน้ํามัน ทั้ง
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมและผูประกอบการลานเทในพ้ืนที่จังหวัดพังงา ใหผูประสงคที่จําหนายผลปาลมน้ํามัน ณ 
สถานที่รับซื้อของทานตองแจงยืนยันตัวตน โดยยื่นสําเนาบัตรประชาชนของผูนําผลปาลมไปจําหนายดวยทุกครั้ง
และหามรับซื้อผลปาลมน้ํามันที่ไมปรากฏแหลงที่มาได โดยจังหวัดพังงาจะจัดสงเจาหนาที่ตรวจสอบและจับกุม
ดําเนินคดีผูกระทําความผิด จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2565 

 - ขอใหทุกอําเภอ ทําหนังสือแจงประกาศใหผูประกอบการในพื้นที่ไดรับทราบประกาศ
อยางทั่วถึง สําหรับการติดตามตรวจสอบไดมีการแตงตั้งคณะทํางานเรียบรอยแลว และจะแจงใหอําเภอ
ดําเนินการในข้ันตอนตอไป 

 4. โครงการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ป 2565 
     สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา เสนอโครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรเพ่ือสราง

รายไดแกครัวเรือนยากจน ผูไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเกษตรราย
ยอยในจังหวัดพังงา งบประมาณ 1,338,400 บาท 

 - เริ่มดําเนินการ มีนาคม - เมษายน 2565 
 - คัดเลือกเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 ครัวเรือนยากจนจากบัญชีครวัเรือนตามระบบ TPMAP : (Thai People Management 
Analysis Platform) และเกษตรกรรายยอยในอําเภอ ๆ ละ 30 ราย เพ่ือเขารับการอบรมในการพัฒนาอาชีพ
ดานการเกษตร  โดยสนับสนุนปจจัยการผลิต ตามแผนการผลิตรายบุคคลของเกษตรกร คนละไมเกิน 5,000 
บาท 

ขอใหอําเภอ… 
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ขอใหอําเภอดําเนินการคดัเลือกเกษตรกรเปาหมาย และรวมวางแผนการผลิตของแตละ
รายเตรียมไว อยางนอยตําบลละ 4-5 ราย เมื่อคัดเลือกแลวตองมีการลงพ้ืนที่ตรวจสอบวาแผนการผลิตสามารถ
ดําเนินการไดหรือไม เพ่ือความรวดเร็วในกระบวนการจัดซื้อจัดจางตอไป 

5. การพัฒนาคุณภาพมังคุด 
   1) นํารองขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพมังคุด อําเภอกะปง เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 

2565 รองผูวาราชการจังหวัดพังงา (นายเถลิงศักดิ ์นุชประหาร) เกษตรจังหวัดพังงา และหัวหนาสวนราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ลงพ้ืนที่ตําบลเหมาะ อําเภอกะปง จังหวัดพังงา พบปะเกษตรกรผูปลูกมังคุด โดยมี
นายวีระ สังขทอง เกษตรอําเภอกะปง ใหการตอนรับ เพ่ือวางแผนการบริหารจัดการมังคุดคุณภาพ จังหวัดพังงา 
โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพมังคุดผลสด การจัดทําปฏิทินการจัดการสวน การเก็บเก่ียว การจัดการหลังการเก็บ
เก่ียว การจัดชั้นคุณภาพ การขนสงผลผลิตเพ่ือปองกันเสียหาย ตลอดจนการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคา ชองทางการ
กระจายผลผลิตสูผูบริโภค และการประชาสัมพันธ เปนการเตรียมความพรอมกอนผลผลิตมังคุดออกสูตลาด  
พรอมกันนี้ ไดลงพ้ืนท่ีสวนมังคุดของเกษตรกรในพ้ืนท่ี หมูที่ 4 ตําบลเหมาะ อําเภอกะปง จังหวัดพังงา เปนการ
สรางขวัญกําลังใจและรับฟงปญหาของเกษตรกร เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการมังคุดคุณภาพ จังหวัด
พังงา ทั้งนี้มีแผนการลงพ้ืนที่ครั้งถัดไปในวันท่ี 4-5 กุมภาพันธ 2565 ในพ้ืนที่อําเภอกะปง จังหวัดพังงา 
   2) ในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2565 มีกําหนดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร 
ขอใหทุกอําเภอรายงานขอมูลการขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนามังคุดคุณภาพของแตละอําเภอ 
   3) ขอใหทุกอําเภอดําเนินการสื่อสารกับเกษตรกร ในชวง เดือน กุมภาพันธ - มีนาคม 
ถึงวิธีการปฏิบัติดูแลมังคุดในชวงนี้ ขอควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติ โดยวิธีการ โรงเรียนเกษตรกร วิธีการสราง
กลุม หรือ การใช Social media ตามวิธีถนัดของแตละอําเภอ 
 6. หลาดริมคลองงา ศาลากลางจังหวัดพังงา 
   ดวยจังหวัดพังงา บูรณาการกับทุกภาคสวนจัดงาน “หลาดริมคลองงา ศาลากลาง
จังหวัดพังงา” ชวยเหลือเกษตรกรและประชาชนมีท่ีจําหนายสินคา ดีเดยเปดงานในวันแหงความรัก ๑๔ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เพ่ือสรางโอกาสและเพ่ิมชองทางการตลาดใหกับสินคาเกษตร และสินคาอุปโภค-บริโภค 
ใหกับเกษตรกร สถาบันการเกษตร กลุมเกษตรกร และประชาชนในจังหวัดพังงา มีที่จําหนายสินคา เปนการ
ประชาสัมพันธสินคาเกษตรของดีของจังหวัดพังงาใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย  
   ขอความรวมมืออําเภอในการคัดเลือก สินคา ผลผลิตหรือผลิตภัณฑจากเกษตรทั่วไป 
กลุมเกษตรกร กลุมแมบานเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Smart Farmer และYoung Smart Farmer ทีม่ีคุณภาพดี 
มีความโดดเดน นาสนใจ เขารวมจําหนายทุกอําเภอ 

 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชมุเกษตรอาํเภอประจําเดือนธันวาคม 2564  
ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมรองรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว -ไมมี- 
ที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่องเสนอใหที่ประชมุทราบ 
 

  ๔.๑ ฝายบริหารทั่วไป 
    4.4.1 การเบิกจายงบประมาณ - 

๔.2 กลุมยุทธศาสตร... 
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                       ๔.2 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 
  4.2.1 การดําเนินงานตามระบบสงเสริมการเกษตร 

  1) แผนปฏิบัติงานสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา ประจําเดือนกุมภาพันธ 2565 
  
 ที่ วันที่ กิจกรรม      สถานที่ บุคคลเปาหมาย 

(ราย) 
งบประมาณ 

1. 8 อบรม Focus Groupsและคาดคะเนผลผลิตไมผลครั้งท่ีสนง.เกษตรจังหวัด 30  12,500 
2. 11 จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพตลาดเกษตรกร สนง.เกษตรจังหวัด 10 2,000 

3. 12 พัฒนา ศจช.ตน แบบ  ณ กินดีฟารม 
อําเภอเมืองพังงา 

10 1,500 

4. 17 อบรมหลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพน้ําในไรนา อ. ทายเหมือง 50 12,500 
5. 17-18 อบรมสงเสรมิการรวมกลุมเพ่ือสรางรายไดเสริมจาก

การประกอบอาชีพในกลุมเกษตรสูงวัย 

อ.ตะกั่วทุง 10 6,000 

6. กพ-มีค ประกวดวสิาหกิจชุมชนระดับจังหวัด ทุกอําเภอ - - 
7. 22 อบรมเกษตรกรเขาสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย 

 (รายใหม)  

อําเภอเกาะยาว 10 2,000 

8. 23 ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด สนง.เกษตรจังหวัด 12 2,400 

     
  2) แผนปฏิบัติงานสํานักงานเกษตรเกษตรอําเภอ (เอกสารแนบ 1) 
 

  3) ผลปฏิบัติงานสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา ประจําเดือนมกราคม 2565 

 
ที ่ วันที่ กิจกรรม      สถานที่ ผลการดําเนินงาน 
1. 13 โครงการพัฒนาผลติภณัฑและ

มาตรฐานสนิคาเกษตรแปรรูป 
 

ผานโปรแกรม Zoom 
Meeting 

- ถายทอดความรู “การควบคมุ
คุณภาพตามมาตรฐาน อย.” ฯ 

กลุมละ 10 ราย รวมทั้งสิ้น 20 ราย 
2. 17 FD & ประชาสัมพันธพืชทางเลือก ศพก.กะปง ผูเขารวมงาน 100 คน 
3. 14 FD & ประชาสัมพันธพืชทางเลือก ศูนยเครือขาย ศพก.ทับปดุ ผูเขารวมงาน 100 คน 
4. 20 FD & ประชาสัมพันธพืชทางเลือก ศูนยเครือขาย ศพก.ทายเหมอืง ผูเขารวมงาน 150 คน 

5. 27 FD & ประชาสัมพันธพืชทางเลือก วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตร ผูเขารวมงาน ..........คน 

6. 17  โครงการสงเสริมการทองเที่ยวชุมชน วิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวโดย
ชุมชนทาจูดแคนนู หมูที่ 3 
ตําบลบางนายสี  

อําเภอตะกั่วปา จังหวดัพังงา 

- ถายทอดความรู “การพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรดานการ

ทองเที่ยว” และ “การบริหาร

จัดการการทองเท่ียวใหได

มาตรฐาน 

- สนับสนุนตามแผนการพัฒนากลุม 

ไดแก ปายเช็คอิน 1 จุดปายช่ือ

ตนไมพรอมบอกสรรพคณุ จํานวน 

10 แผนปาย ปายแผนท่ี/เสนทาง

ทองเที่ยว จํานวน 1 แผนปาย 

และ คลิปวดีิโอประชาสัมพันธกลุม
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จํานวน 1 เรื่อง วงเงนิ 30,000 

บาท ขณะนี้ดําเนินการเสรจ็สิ้น

แลว 

7. 21  โครงการ สงเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน 

กิจกรรมยอยประชุมคณะกรรมการ
สงเสริมวสิาหกิจชุมชนจังหวัด 

ณ หองประชุมสํานักงาน
เกษตรจังหวัดพังงา และ
ออนไลนผานโปรแกรม 
Zoom meeting 

- คณะกรรมการสงเสริมวสิาหกิจ

ชุมชนจังหวัดพังงา ทั้งสิ้น 20 คน

โดยมรีองผูวาราชการจังหวัดพังงา

เปนประธาน 

8. 26-27  อบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุน
ใหมใหเปน Young Smart Farmer

ศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม 
อ.กะปง จ.พังงา  

(สวนลุงเอนก) 

- ผูเขารับการอบรม ไดแก เกษตรกร
รุนใหม ป 65 จํานวน 42 ราย 

- พี่เลี้ยง Young Smart Farmer  
ป 2557-2564จํานวน 5 คน 
- เจาหนาที่จากสํานักงานเกษตร
อําเภอและจังหวัด จํานวน 10 ราย 

รวมทั้งสิ้น 57 ราย 
9. 28  จัดกระบวนการเรียนรูระยะที่ 2 

เพ่ือพัฒนาทักษะการเปนวิทยากร
แหลงเรียนรูตนแบบดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน

ที่ทําการกลุมแมบานเกษตรกร
บานคลองหาง ต.ลําภี  

อ.ทายเหมือง จ.พังงา 

- ผูเขารับการอบรม ไดแก กลุม
แมบานเกษตรกรบานคลองหาง 
จํานวน 15 ราย 

 

ที่ประชุม รับทราบ 

  4) รายงานการประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอ (District Monthly Meeting : DM)                
                                (ขอมูล  ณ วันที่ 25 มกราคม 2565) 

ชื่ออําเภอ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 5 ครั้งท่ี 6 

เมืองพังงา 5 ต.ค.64 8 พ.ย. 64 3 ธ.ค. 64 10 ม.ค.65   

เกาะยาว 5 ต.ค.64 4 พ.ย. 64 2 ธ.ค. 64 7 ม.ค.65   

กะปง 4 ต.ค.64 8 พ.ย. 64 7 ธ.ค. 64 10 ม.ค.65   

ตะกั่วทุง 4 ต.ค.64 5 พ.ย. 64 1 ธ.ค. 64 5 ม.ค.65   

ตะกั่วปา 5 ต.ค.64 4 พ.ย. 64 1 ธ.ค. 64 10 ม.ค.65   

คุระบุร ี 4 ต.ค.64 4 พ.ย. 64 2 ธ.ค. 64 7 ม.ค.65   

ทับปุด 5 ต.ค.64 8 พ.ย. 64 1 ธ.ค. 64 10 ม.ค.65   

ทายเหมือง 4 ต.ค.64 8 พ.ย. 64 1 ธ.ค. 64 10 ม.ค.65   

ที่ประชุม รับทราบ 

  

   4.2.2 ผลการบันทึกขอมูลภาวการณผลิตพืชรายเดือน (รต.01,02) ปงบประมาณ 
2565  (ขอมูล  ณ วันที่ 25 มกราคม 2565) 
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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 รับการติดตามนิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2565 

    ดวยสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา ไดรับแจงจากสํานักงานสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กําหนดติดตามนิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2565 ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา เวลา 
08.30 น. และลงพ้ืนที่ เวลา 10.00 น. ณ กลุมดินปุยชุมชน ตําบลมะรุย อําเภอทับปุด โครงการ One Stop 
service 

ที่ประชุม รับทราบ 

   
    4.2.4 ตัวชี้วัดงานระบบสงเสริมการเกษตร ปงบประมาณ 2565 รอบท่ี 1 
     ตามที่กรมสงเสริมการเกษตรไดแจงกรอบตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2565) และจังหวัดพังงาไดกําหนด
ตัวชี้วัดของเกษตรอําเภอ สําหรับงานระบบสงเสริมการเกษตร ดังนี้ 

     1.1 ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามระบบสงเสริม
การเกษตรใหดําเนินการตามแนวทางการดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯ (เอกสารแนบ 2) 

     1.2 ตัวชีว้ัด ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับ
อําเภอ ป 2566 - 2570 (เอกสารแนบ 2) 

    4.2.5 ตัวชี้วัดงานศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)
ปงบประมาณ 2565 รอบที่ 1 (เอกสารแนบ 2) 

ขอใหทุกอําเภอดําเนินการและจัดสงหลักฐานประกอบตัวชี้วัด สงใหจังหวัดภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 
ที่ประชุม รับทราบ 

    4.2.5 โครงการสงเสริมตลาดเกษตรกรออนไลน 
      เกษตรกรที่ เขารวมโครงการ "ตลาดเกษตรกรออนไลน " ของจังหวัดพังงา 
ทั้งหมด 14 ราย โดยมีสินคาทั้งหมด 20 รายการ ยอดจําหนายรวมเดือนธันวาคม (ขอมูล ณ วันที่25ม.ค. 2565) 
169,800 บาท รายละเอียดดังนี ้
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ท่ี สินคา ยอดจําหนาย(บาท) ช่ือเกษตรกร

1 มะนาวแปนพวงพังงา -                     นายวินัย รัตนไทรแกว

2 เตาสอผักเหมียง 12,000                

3 ขนมดอกพิงงา 6,000                  

4 นํ้าพริกกุงเสียบ 18,750                

5 เซตของฝากจากพังงา -                     

6 ขิงผง 17,500                

7 พริกแกง 15,000                

8 ขม้ินผง 5,000                  

9 มังคุด (สวนบานแม) -                     นายธนวัตน มโนวชิรสรรค

10 มังคุด (สวนสองแสง) -                     นางสาวจุฑามาศ สองแสง

11 มังคุด(สวนแมนา) -                     นางรัตนา สัจจารักษ

12 ทุเรียนสาลิกา (สวนวัชราภรณ) -                     นายธีรพงษ  ตันติเพชราภรณ

13 ผาบาติก 81,000                นางสาวิตรี เบ็นอาหมาด

14 ทุเรียนสาลิกา (สวนลุงอํานวย) -                     นายอํานวย วัยวัฒน

15 ทุเรียนพ้ืนบาน -                     นายกฤษฎา ณ นคร

16 มังคุดอินทรีย สวนลุงแดง -                     นางสาวกมลนัทธ สรีธนสาร

17 มังคุด (สวนกง) -                     

18 จําปาดํา (สวนกง) -                     

19 มังคุด (สวนสุขใจ) -                     นางสาวรุงอรุณ แกวประเสริฐ

20 ขนมบาบิ่น 14,550                นางมนธิรา ดํานาดี

รวม 169,800             

นางขวัญใจ แสงไทย

นางปรีดา ทวีรส

นางโสภา จริยเลอพงษ

 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

4.2.6 รายงานผลการเผยแพรและประชาสัมพันธงานสงเสริมการเกษตร 
             1. รายงานผลการรายงานขาวตามแบบฟอรมขาวหนาเดียวรายอําเภอตาม

ตัวชี้วัด รอบที่ 1/2565 ประจําเดือนมกราคม 2565 (ขอมูล ณ วันที่ 24ม.ค.65 เวลา 11.15 น.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

อําเภอ จํานวนขาว ครบตามเปาหมาย  
(6 ขาว/เดือน) 

หมายเหตุ 

เมืองพังงา 17 /  

กะปง 12 /  

ตะกั่วทุง 11 /  

ตะกั่วปา 10 /  

ทับปุด 8 /  

ทายเหมือง  11 /  

คุระบุรี 8 /  

เกาะยาว 13 /  

รวมทั้งหมด 90   
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   2. รายงานผลการเผยแพรและประชาสัมพันธงานสงเสริมการเกษตรตามตัวชี้วัด รอบ
ที่ 1/2565ระดับจังหวัด 

 

เดือน 

จํานวนขาวท่ีเผยแพร

ผานสื่อมวลชน 

จํานวนขาวท่ีเผยแพร

ผานสื่ออื่น ๆ 

ครบตามเปาหมาย 

สื่อมวลชน 3 ขาว/เดือน 

สื่ออื่น ๆ 6 ขาว/เดือน 

ตุลาคม 64 3 7 / 

พฤศจิกายน 64 3 8 / 

ธันวาคม 64 5 10 / 

มกราคม 7 8 / 

รวมทั้งหมด 18 33  
ขอมูล ณ วันที ่24ม.ค.65 

  3. บทความประชาสัมพันธงานสงเสริมการเกษตร ประจําเดือนมกราคม 2565  

        3.1 บทความเรื่อง“มังคดุทิพยพังงา” อ.กะปง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) 
  3.2 บทความเรื่อง“พืชทางเลือก : เกษตรตะกั่วทุงสงเสริมการปลูกผัก
ปลอดภัยเปนรายไดเสริม”อ.ตะก่ัวทุง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) 

   4.2.7 แจงเปาหมายวาดแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลจังหวัดพังงา ป 2565  

ตามตัวชี้วัดรอบท่ี 1/65 

  อําเภอ 
เปาหมายรวม 

(แปลง) 

เปาหมาย 

น.ส.4 

(แปลง) 

วาดแลว_

น.ส.4 

(แปลง) 

เปาหมายไมใช

น.ส.4 (แปลง)

วาดแลว_ไมใช

น.ส.4 (แปลง)

วาดแลวรวม 

(แปลง) 

วาดแลวรอย

ละ 

 

คะแนนตัวชี้วัด 

1 เมืองพังงา 340 68 95 272 16 111 32.65 1 

2 กะปง 315 63 0 252 0 0 0.00 1 

3 ตะกั่วทุง 490 98 47 392 58 105 21.43 1 

4 ตะกั่วปา 370 74 114 296 1 115 31.08 1 

5 ทับปุด 350 70 7 280 0 7 2.00 1 

6 ทายเหมือง 615 123 27 492 148 175 28.46 1 

7 คุระบุรี 340 68 0 272 0 0 0.00 1 

8 เกาะยาว 180 36 47 144 107 154 85.56 3 

  จ.พังงา 3,000 600 337 2,400 330 667 22.23 1 

นับยอด ณ วันที่ 23 ม.ค.65 

หมายเหตุ 1. กําหนดเปนตัวชี้วัดรอบที ่1/2565 ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 1 มีนาคม 2565 

  2. สามารถวาดแปลงไดทั้งระบบ geoplotsFammisQgisGisagroแตระบบ geoplots จะประมวลผลได

ทันที แตระบบอ่ืนๆ ตองนําเขาแปลงและรอประมวลผล  

   

    4.2.8 การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเดนระดับจังหวัด ประจําป 2565 
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   ดวยกรมสงเสริมการเกษตรและสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัด 
สงขลาใหจังหวัดพังงาดําเนินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเดนระดับจังหวัด ประจําป 
2565โดยใชหลักเกณฑตามประกาศของกรมสงเสริมการเกษตรป 2563 รายละเอียดตามคิวอารโคดท่ีปรากฎ 
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน ใหมีความถูกตองเปนไปดวยความยุติธรรม บรรล ุ
วัตถุประสงค เปนตนแบบแกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรอ่ืนได และสงผลการคัดเลือกใหสํานักงานสงเสริม 
และพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 จังหวัดสงขลา เพื่อคัดเลือกเปนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเดนระดับเขต 
ตอไปประเภทการคัดเลือก แบงเปน 3 ประเภท ดังตอไปนี้ 

  3.1 ประเภทเกษตรกรดีเดน ไดแก 
    3.1.1 สาขาอาชีพทําสวน 
    3.1.2 สาขาอาชีพทําไร 
    3.1.3 สาขาอาชีพไรนาสวนผสม 
  3.2 ประเภทบุคคลทางการเกษตรดีเดน ไดแก  
    3.2.1 สมาชิกกลุมยุวเกษตรกร 
    3.2.2 ที่ปรึกษากลุมยุวเกษตรกร 

   3.3 ประเภทสถาบันเกษตรกรดีเดน ไดแก 
    3.3.1 กลุมแมบานเกษตรกร 

     3.3.2 กลุมยุวเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 

 จังหวัดพังงา ไดแจงหลักเกณฑการคัดเลือกฯ และแจงใหอําเภอดําเนินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรดีเดนระดับอําเภอ กิจกรรมละ 1 ราย/กลุม พรอมทั้งจัดทําเอกสารผลงานเปนรูปเลม ประเภทละ 5 
เลม พรอมไฟล สงใหสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา ภายในวันที่ 17 มกราคม 2565 เพ่ือคัดเลือกเปนเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกรดีเดนระดับจังหวัด ประจําป 2565แลว นั้น 

  เพ่ือใหการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเดนระดับจังหวัดประจําป 2565เปนไปดวยความ

เรียบรอยจึงขอแจงแผนการลงพ้ืนที่เพ่ือจัดเก็บขอมูลประกอบการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเดน

ระดับจังหวัด ประจําป 2565 ทั้งนี้ ขอใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของประสานงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพื่อ

เตรียมความพรอมในการเก็บขอมูลของคณะกรรมการระดับจังหวัด ในการคดัเลือกครั้งนี้ ตามวันและเวลาที่

กําหนด รายละเอียดตามตารางที่แนบมาพรอมนี้ 
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ที่ประชุม รับทราบ 

     
   ๔.3 กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
   4.3.1 ตัวชี้วัดการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาเกษตรกร องคกรเกษตร (3ก) สูการ
ปฏิบัติในระดับพื้นท่ี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบท่ี 1) 
 ดวยกรมสงเสริมการเกษตร ไดกําหนดกรอบตัวชี้วัดและเกณฑการใหคะแนน

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเกษตรจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 1) โดยไดกําหนดระดับ

ความสําเร็จของการดําเนินงานขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาเกษตรกรและองคกรเกษตรกร (3ก) สูการปฏิบัติใน

ระดับพื้นที่ ใหมีการติดตามเยี่ยมเยียนใหคําแนะนํา/ปรึกษาในการพัฒนาเกษตรกรและองคกรเกษตรกร (3ก)  

ใหทุกอําเภอพัฒนา Smart Farmer ตนแบบ และ Young Smart Farmer อยางนอยประเภทละ 1 คน  

ทุกอําเภอดําเนินการพัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกร กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร และกลุมยุวเกษตรกร  

ใหมีศักยภาพ เพ่ิมข้ึนอยางนอย 1 ระดับ ประเภทละ 1 กลุม โดยไมซ้ํากับกลุมเปาหมายเดิมในตัวชี้วัดประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 1 และ รอบ 2) และมีการบันทึกขอมูลในระบบรายงานตัวชี้วัดการขับเคลื่อน 

นโยบาย... 

วันที ช่วง เวลา อําเภอ สาขาอาชีพ ชือบุคคล/ชือกลุ่ม หมายเลขรถยนต์ราชการ

10.00 - 12.00 น. คุระบุรี กลุ่มแมบ่า้นเกษตรกร บา้นทุง่รัก กค 1034

09.30 - 11.30 น. เมืองพังงา ทาํสวน นายสุทศัน ์กาละสังข์ กค 1035 

14.00 - 16.00 น. ตะกวัป่า กลุ่มแมบ่า้นเกษตรกร ตะโกลาชุมชนราษฎร์บาํรุง กค 1034

13.30 - 15.30 น. ตะกวัทุง่ ทาํสวน นายกฤษดา ณ นคร กค 1035 

10.00 - 12.00 น. กะปง ทาํสวน นายวุฒิชัย วัยวัฒน์ กค 1035 

10.30 - 12.30 น. เกาะยาว กลุ่มแมบ่า้นเกษตรกร บา้นโล๊ะโป๊ะ กค 1034

เช้า 09.30 - 11.30 น. ตะกวัทุง่ กลุ่มแมบ่า้นเกษตรกร บา้นบางปลา กค 1034 

บา่ย 13.30-15.30 น. เมืองพังงา กลุ่มแมบ่า้นเกษตรกร บา้นบางยวน กค 1034 

เช้า 09.30 - 11.30 น. ทา้ยเหมือง กลุ่มแมบ่า้นเกษตรกร บา้นคลองห้าง กค 1034 

บา่ย 13.30 - 15.30 น. กะปง กลุ่มแมบ่า้นเกษตรกร บา้นทา่กะได กค 1034 

09.30 - 11.30 น. ทา้ยเหมือง กลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนพระราชทานทบัละมุ  นข 1196

09.30 - 11.30 น. เมืองพังงา ไร่นาสวนผสม นายวินยั รัตนไ์ทรแกว้ กค 1034

13.30 - 15.30 น. ตะกวัป่า กลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35  นข 1196

13.30 - 15.30 น. ทบัปุด ไร่นาสวนผสม นายปรีชา พลันการ กค 1034

10.00 - 12.00 น. ตะกวัทุง่ กลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนบา้นบางหลาม  นข 1196

09.30 - 11.30 น. เกาะยาว ไร่นาสวนผสม นายปรีชา นาวีว่อง กค 1034

10.00 - 12.00 น. คุระบุรี ทาํสวน นายศิริพงษ ์ศรีธนวาร กค 1035 

บา่ย 14.00 - 16.00 น. ตะกวัป่า ทาํสวน นายบุญเรือง ลือแทน กค 1035 

เช้า 10.00 - 12.00 น. ทบัปุด กลุ่มแมบ่า้นเกษตรกร บา้นสวนพลู กค 1035 

บา่ย 13.30 - 15.30 น. ตะกวัป่า ไร่นาสวนผสม นายภีมากร นพฤทธิ กค 1034

10.00 - 12.00 น. คุระบุรี กลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนบา้นทุง่รักชัยพัฒน์  นข 1196

09.30 - 11.30 น. ตะกวัทุง่ ไร่นาสวนผสม นายุรเมธ ประทุมรัตน์ กค 1034

09.00 -12.00 น. เกาะยาว ทาํสวน นางกลัยานี อ่อนทอง กค 1035 

14-ก.พ. เช้า 10.00 - 12.00 น. กะปง กลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนบา้นกะปง  นข 1196

เช้า

แผนการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเดน ระดับจังหวัด ประจําป 2565

10-ก.พ.

เช้า

บา่ย

เช้า

เช้า

เช้า

บา่ย

2-ก.พ.

7-ก.พ.

4-ก.พ.

3-ก.พ.

8-ก.พ.

9-ก.พ.

11-ก.พ.
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นโยบายพัฒนาเกษตรกร องคกรเกษตรกร (3ก) สูการปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จังหวัดพังงา จึงขอใหทุกอําเภอดําเนินการจัดทําแผนการติดตามเยี่ยมเยียน ใหคําแนะนํา/ปรึกษาในการพัฒนา

เกษตรกร และองคกรเกษตรกร (3ก) สงใหจังหวัดภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2565 และรายงานผลการ

ดําเนินงานฯ สงใหจังหวัดภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2565 รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย ทาง E-mail : 

phangnga@doae.go.thหรือ Line กลุม จนท. SF YSF 3ก (ท้ังนี้ไดสงหนังสือแจงอําเภอเรียบรอยแลว  

ที่ พง 0009/ว154 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565) 

ที่ประชุม รับทราบ 

 4.3.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกลุมแมบานระดับตําบลอําเภอ และจังหวัดชดุใหม 

    ดวยกรมสงเสริมการเกษตรไดขอความรวมมือใหทุกจังหวัดดําเนินการเลือกตั้ง

ประธาน และคณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกรระดับตําบล อําเภอ และจังหวัดชุดใหม แทนชุดเดิมที่กําลังจะ

ครบวาระ โดยใชเวทีประชุมการขับเคลื่อนงานกลุมแมบานเกษตร ระดับอําเภอ ที่จัดสรรงบประมาณลงอําเภอทั้ง  

8 อําเภอๆละ 1,000 บาท 

    จังหวัดพังงา จึงขอใหอําเภอดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการกลุมแมบาน

ระดับตําบล อําเภอ และจังหวัดชุดใหม พรอมท้ังสงสําเนาประกาศแตงตั้งคณะกรรมการกลุมแมบานระดับตําบล 

อําเภอ ชุดใหม และแบบรายงาน กมบ.ระดับอําเภอ ใหจังหวัดภายในเดือนกุมภาพันธ 2565 เพ่ือจังหวัดจะได

แตงตั้งคณะกรรมการกลุมแมบานระดับจังหวัด และรายงานกรมสงเสริมการเกษตรในเดือน มีนาคม ตอไป 

(รายละเอียดตามQR code ที่แนบไปพรอมหนังสือแจงอําเภอ ท่ี พง 009/ว 6079/977 ลงวันที่  

9 ธันวาคม 2565 หรือ Line กลุม จนท. SF YSF 3ก) 

  - อําเภอที่ดําเนินการสงสําเนาประกาศแตงตั้งคณะกรรมการกลุมแมบานระดับตําบล อําเภอ 

ชุดใหม เรียบรอยแลวมี 3 อําเภอ คือ อําเภอทายเหมือง, อําเภอทับปุด, ตะกั่วปา 

  - ยังไมมีอําเภอไหนสงแบบรายงาน กมบ. ระดับอําเภอ 

ที่ประชุม รับทราบ 

 4.3.3  งานวิสาหกิจชุมชน 

1. ขอใหสํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอดําเนินการเรงรัดการตอทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจําป 2565 
สําหรับวิสาหกิจชุมชนที่ประสงคจะตอทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ใหดําเนินการ ภายในวันที่ 30 มกราคม 2565 

2. ขอใหสํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอดําเนินการจัดเก็บขอมูลรายไดวิสาหกิจชมุชนและเครือขายวิสาหกิจ
ชุมชนที่ดําเนินการในป 2564 และสงรายงานใหจังหวัดทราบภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 สําหรับ
อําเภอที่ดําเนินการจัดสงรายงานเรียบรอยแลว มี 1 อําเภอ คือ อําเภอเมืองพังงา 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

  4.3.4 งานหลาดริมคลองงา ศาลากลางจังหวัดพังงา 14 – 16 ก.พ. 65 และทุกวันศุกร 
เวลา 15.00 – 19.00 น. 
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 ดวยจังหวัดพังงา บูรณาการกับทุกภาคสวนจัดงานชวยเหลือเกษตรกรและประชาชนมีที่จําหนายสินคา 
ดีเดยเปดงานในวันแหงความรัก ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เพ่ือสรางโอกาสและเพ่ิมชองทางการตลาดใหกับสินคา
เกษตร และสินคาอุปโภค-บริโภค ใหกับเกษตรกร สถาบันการเกษตร กลุมเกษตรกร และประชาชนในจังหวัด
พังงา มีที่จําหนายสินคา เปนการประชาสัมพันธสินคาเกษตรของดีของจังหวัดพังงาใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย  
 สําหรับสถานที่จัดงานกําหนดจัดที่ศูนยราชการจังหวัดพังงา (บริเวณริมคลองพังงา) โดยจะจัดพิธีเปด
งานในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ สวนงานจะมีขึ้นระหวางวันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ – 
๑๙.๐๐ น. จากนั้นจะจัดขึ้นทุกวันศุกรของสัปดาห เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ภายในงานจะมีการจําหนาย
สินคาอุปโภค-บริโภค ผลิตภณัฑ OTOP ของดีของจังหวัดพงังา สินคาเกษตรและเกษตรแปรรูป สินคาวัฒนธรรม 
อาหารประจําถ่ิน การประกวดสินคาเกษตร การแสดงของเด็กนักเรียนและศิลปนพ้ืนบาน ซึ่งจะทําใหเกษตรกร
และประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น นักทองเที่ยวและประชาชนรูจักสินคาเกษตรที่โดดเดนและมีคุณภาพของจังหวัด
พังงา 
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 ขอความรวมมืออําเภอในการคัดเลือก สินคา ผลผลิตหรือผลิตภัณฑจากเกษตรทั่วไป กลุมเกษตรกร 
กลุมแมบานเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Smart Farmer และYoung Smart Farmer ที่มีคุณภาพดี มีความโดด
เดน นาสนใจ เขารวมจําหนายทุกอําเภอ หลังจากวันที่ 14 – 16 ก.พ. 65 ไมจําเปนตองมาขายดวยตัวเอง 
อาจจะเปนในรูปแบบการฝากจําหนายสินคาแทน 
 *** วางขายสินคา บนแครไมไผ ขนาด 1.8 X 1.0 X 0.45 เมตร 

ที่ประชุม รับทราบ 

 4.3.5 สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอาํเภอ ดําเนินการเตรียมการปองกันและแกไขปญหาภัยแลงที่อาจ
เกิดขึ้นในพื้นที่ในสวนของการเกษตร พรอมท้ังสรางการรับรู แจงเตือนและประชาสัมพันธไปยังอาสาสมัคร
เกษตรหมูบานและเครือขายตางๆ ในพื้นท่ีใหทราบ ดังนี้   
  1. บูรณาการรวมกับหนวยงานราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ใน
พ้ืนที่ คณะกรรมการขับเคลื่อนงานดานการเกษตรระดับจังหวัด และคณะทํางานขับเคลื่อนงานดานการเกษตรระดับ
อําเภอ เพ่ือซักซอมแนวปฏิบัติกระบวนการแจงเตือนการติดตามและรายงานสถานการณภัยพิบัติตลอดจนจัดทํา
แผนงานโครงการที่มีความพรอมสอดคลองกับพ้ืนที่เฝาระวังหรือพ้ืนที่เสี่ยงภัยแลง และหากมีความจําเปนเรงดวน ให
ดําเนินการตามแนวทางการจัดทําขอเสนอโครงการดานการบริหารจัดการน้ํา เพื่อรองรับสถานการณภัยแลงและฝนทิ้ง
ชวง ตามแนวทางท่ีสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติกําหนด 
  2. สรางการรับรูใหกับเกษตรกร ประชาชนภาคสวนตางๆ มีความเขาใจถึงสถานการณน้ําในพ้ืนที่ 
ตลอดจนมาตรการการบริหารจัดการน้ําของภาครัฐที่เกษตรกรสามารถเขาใจ และเขาถึงไดงาย รวมถึงการมีสวนรวม
ในการใชน้ําอยางประหยัด โดยเชิญชวนประชาชนจิตอาสาในพื้นที่มีสวนรวมในการซอมสราง บํารุงรักษาแหลงกักเก็บ
น้ําขนาดเล็ก เพื่อใหชุมชนไดใชอยางมีประสิทธิภาพ การประชาสัมพันธชองทางการขอรับความชวยเหลือจากทาง
ราชการ พรอมทั้งเนนย้ําใหเกษตรกรติดตามขอมูลขาวสารจากทางราชการอยางตอเนื่อง   
  3. กรณีเกิดภัย/แนวโนมคาดวาจะเกิดภัย/รายงานขาว ซึ่งระบุวาเกิดผลกระทบ/ความเสียหายดาน
การเกษตร ใหเรงตรวจสอบขอเท็จจริง มอบหมายเจาหนาที่ลงพ้ืนที่เพื่อชี้แจงทําความเขาใจและใหการชวยเหลือ 
รายงานการดําเนินการภายใน 24 ชั่วโมง ใหศูนยติดตามและแกไขปญหาภัยพิบัติดานการเกษตรจังหวัด และกรม
สงเสริมการเกษตร 
  4. เมื่อจังหวัดประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยแลงของจังหวัด ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 แลว ขอใหเรง
สํารวจความเสียหาย และพิจารณาใหความชวยเหลือผูประสบภัยแลงตามระเบียบ หลักเกณฑและแนวทางที่กําหนด
อยางเครงครัด โดยใหดําเนินการอยางรวดเร็วท่ังถึงและเปนธรรม 

ที่ประชุม รับทราบ 

  4.3.6 ผลการเบกิจายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 2 (วันท่ี 28 มกราคม 2564) 
   - งบประมาณ 151,050 บาท 
   - เบิกไปแลว 91,705 บาท 
   คดิเปน 60.72 % 

ที่ประชุม รับทราบ 

 ๔.4 กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 
  4.4.1  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีในพระราชานุเคราะห สมเด็จพระบรม

โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กําหนดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ในพระราชานุเคราะหฯ  ไตรมาส 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ศาลา



14 
 

อเนกประสงคเทศบาลตําบลทับปุด หมูที ่4 ตําบลทับปุด อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยจัดประชุมเตรียมความ

พรอมการดําเนินงานระดับจังหวัด  ในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2565 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสํานักงาน

เกษตรจังหวัดพังงา 

ที่ประชุม รับทราบ 

  4.4.2 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิ

ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนยการเรียนรูชุมชนชาวไทยมอแกน

อุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร หมูที่ 4 บานอาวบอนใหญ ตําบลเกาะพระทอง อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา สํานักงานเกษตรอําเภอคุระบุรี กําหนดลงพ้ืนที่เพ่ือพิจารณาและวางแผนการ

สงเสริมจัดทําแปลงผลิตพืชในโรงเรียน รวมกับองคการบริหารสวนตําบลเกาะพระทอง และสํานักงานปศสุัตว

อําเภอคุระบุรี  ในระหวางวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ 2565 

ที่ประชุม รับทราบ 

   4.4.3 โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  

 3.1 กลุมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ระยะที่ 3  บานตีนเปด  ตําบลลําภี 
อําเภอทายเหมือง 
 3.2 กลุมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ระยะที่ 4  บานนากลาง ตําบลโคก
กลอย  อําเภอตะกั่วทุง 
 3.3 กลุมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ระยะที่ 5 หมูที่ 2 ตําบลกะปง อําเภอ
กะปง โดยไดรับการประสานงานเรื่องการเขียนโครงการเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมจาก
กรมการปกครอง ขอใหสํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการและจัดสงใหผูรับผิดชอบระดับจังหวัด 
ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2565 เพื่อจัดสงผูรับผิดชอบระดับเขตตอไป   ทั้งนี้ไดประสานเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบระดับอําเภอ เรียบรอยแลว 
  4.4.4 โครงการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร  

   โดยกลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิตรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอตะกั่วทุง 

จัดกิจกรรมบริหารจัดการถายทอดความรูดานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร ดังนี้ 

    1. วันที่ 22 มกราคม 2565  จัดเวทีวิเคราะหศกัยภาพพ้ืนที่ ณ ศาลา

เอนกประสงค หมูที่ 3 ตําบลคลองเคียน อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะห

ศักยภาพพื้นที่ พืชสมุนไพร ปจจัยแวดลอมอ่ืน ๆ และกําหนดเปาหมายการสงเสริมการปลูก เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของเกษตรกรใหสามารถผลิตพืชสมุนไพรที่มีคณุภาพ และมีปริมาสอดคลองกับความตองการของ

ตลาด ผูเขารวมกิจกรรมประกอบดวย เกษตรกรผูเขารวมโครงการฯ จํานวน 30 ราย และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

4 ราย รวมทั้งสิ้น 34 ราย 

    2. วันที่ 24 มกราคม 2565 จัดกระบวนการเรียนรูและศึกษาดูงาน ณ สวน

เกษตรศวกร ตําบลรมณีย  อําเภอกะปง จังหวัดพังงา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให

สามารถผลิตพืชสมุนไพร  ที่มีคุณภาพ และมีปริมาณสอดคลองกับความตองการของตลาด  กิจกรรมประกอบดวย  

- การถายทอดความรูเรื่อง “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชอาหาร (GAP)" 

- การถายทอดความรูเรื่อง "การผลิตพืชผักและสมุนไพร" 

- การถายทอดความรูเรื่อง "การจัดการหลังการเก็บเก่ียวอยางมีคุณภาพ" 

- การศกึษาดูงาน "สวนพฤกษศาสตร...สวนเกษตรศวกร"  
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- เกษตรกรผูเขารวมโครงการฯ จํานวน 30 ราย และเจาหนาที่ที่เก่ียวของ 7 ราย รวมทั้งสิ้น 37  ราย 
ที่ประชุม รับทราบ 

4.4.5 โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรตามอัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่น 
    1. วันที่ 14 มกราคม 2565จัดเวทีระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
มังคุด จังหวัดพังงาณ ที่ทําการแปลงใหญมังคุด ตําบลเหมาะ อําเภอกะปง จังหวัดพังงาและสวนมังคุด นายวิชัย 
มูลมาศ ตําบลเหมาะ อําเภอกะปง จังหวัดพังงาเพ่ือกําหนดแนวทางการบริหารจัดการฐานขอมูลสินคามังคุดใน
พ้ืนที่จังหวัดพังงา โดยมีการบูรณาการการดําเนินงานของหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวของ และ
สามารถใชขอมูลและกําหนดแผนการดําเนินงาน ใหเกิดประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม โดยมีนายเฉลิงศักดิ์ นุช
ประหาร รองผูวาราชการจังหวัดพังงา รวมพบปะเกษตรกรผูปลูกมังคดุ พรอมทั้งวางแผนการบริหารจัดการมังคุด
ในทุกขั้นตอน ตั้งแตการดูแล การจัดการสวน การเก็บเก่ียว การจัดการหลังการเก็บเก่ียว การบริหารจัดการกลุม และ
การตลาด โดยมีหนวยงานตาง ๆ ใหการสนับสนุน พรอมกันนี้ไดลงพื้นที่ดูงานดานการจัดการมังคุดคุณภาพ ณ 
สวนมังคุด นายวิชัย มูลมาศ หมูที่ 2 ตําบลเหมาะ อําเภอกะปง จังหวัดพังงา  
   2. วันที่ 21-22 มกราคม 2565 จังหวัดพังงา นําโดยนายเถลิงศกัดิ์ นุชประหาร รอง
ผูวาราชการจังหวัดพังงา พรอมดวยนายประคอง อุสาหมัน เกษตรจังหวัดพังงา และหัวหนาสวนราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ลงพ้ืนที่ตําบลเหมาะ อําเภอกะปง จังหวัดพังงา พบปะเกษตรกรผูปลูกมังคุด โดยมี
นายวีระ สังขทอง เกษตรอําเภอกะปง ใหการตอนรับ เพ่ือวางแผนการบริหารจัดการมังคุดคุณภาพ จังหวัดพังงา 
โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพมังคุดผลสด การจัดทําปฏิทินการจัดการสวน การเก็บเก่ียว การจัดการหลังการเก็บ
เก่ียว การจัดชั้นคุณภาพ การขนสงผลผลิตเพ่ือปองกันเสียหาย ตลอดจนการแปรรูปเพ่ือเพิ่มมูลคา ชองทางการ
กระจายผลผลิตสูผูบริโภค และการประชาสัมพันธ เปนการเตรียมความพรอมกอนผลผลิตมังคดุออกสูตลาด  
พรอมกันนี้ ไดลงพ้ืนท่ีสวนมังคุดของเกษตรกรในพ้ืนท่ี หมูที่ 4 ตําบลเหมาะ อําเภอกะปง จังหวัดพังงา เปนการ
สรางขวัญกําลังใจและรับฟงปญหาของเกษตรกร เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการมังคุดคุณภาพ จังหวัด
พังงา ทั้งนี้มีแผนการลงพ้ืนที่ครั้งถัดไปในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ 2565 ในพื้นที่อําเภอกะปง จังหวัดพังงา 

ที่ประชุม รับทราบ 

   4.4.6.โครงการสงเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหม และแมลงเศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพ 
ในจังหวัดพังงา 
  1.สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา ไดดําเนินการจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร เพ่ือใชในโครงการ
ดังกลาว จํานวน 9 รายการ   ดังนี ้

ที ่ รายการ จํานวน หมายเหตุ 
1 ตนพันธุจําปาดะทองตาปาน (เสียบยอด) 160 ตน  
2 ตนกลามะละกอพันธุเรดเลดี้ (เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) 300 ตน  
3 ตนพันธุสละ (สละสุมาลี,สละหมอ) 74 ตน  
4 ตนพันธุกาแฟ (โรบัสตา) 2,800 ตน  
5 ปุยอินทรีย (กระสอบละ 50 กิโลกรัม) 40 กระสอบ  
6 ปุยคอกรองกนหลุม (ขี้วัว) 290 กระสอบ  
7 ขี้ไกแกลบ 700 กระสอบ  
8 พลาสติกคลุมแปลง 2 มวน  
9 กระถางพลาสติก ขนาด 6 นิ้ว 1,000 ใบ  
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 2. ผูขาย ไดสงมอบวัสดุทางการเกษตรครบถวน ถูกตอง ตามใบสั่งซื้อ และตามเงื่อนไข เมื่อ
วันที่ 19 และ 21 มกราคม 2565 ดังนี ้

     2.1. สํานักงานเกษตรอําเภอคุระบุร ี
      ชนิดพืช จําปาดะ วัสดุทางการเกษตร ประกอบดวย 
      - ตนพันธุจําปาดะทองตาปาน (เสียบยอด) จํานวน 80 ตน 
       - ปุยอินทรีย กรสอบละ 50 กิโลกรัม  จํานวน 5 กระสอบ 
       - ปุยคอกรองกนหลุม  จํานวน 20 กระสอบ 
       ชนิดพืช กาแฟ  วัสดุทางการเกษตร ประกอบดวย 
       - ตนพันธุกาแฟ (โรบัสตา)  จํานวน 2,800 ตน 
       - ปุยอินทรีย กระสอบละ 50 กิโลกรัม  จํานวน 20 กระสอบ 
       - ปุยคอกรองกนหลุม  จํานวน 200 กระสอบ 

     2.2. สํานักงานเกษตรอําเภอตะกั่วปา 
       ชนิดพืช มะละกอ  วัสดุทางการเกษตร ประกอบดวย 
       - ตนกลามะละกอพันธุเรดเลดี้ (เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ)  จํานวน 300 ตน 
       - ปุยคอกรองกนหลุม  จํานวน 50 กระสอบ 
       - พลาสติกคลุมแปลง  จํานวน 2 มวน 
       - กระถางพลาสติก ขนาด 6 นิ้ว  จํานวน 1,000 ใบ 
  2.3. สํานักงานเกษตรอําเภอกะปง 
       ชนิดพืช จําปาดะ  วัสดุทางการเกษตร ประกอบดวย 
       - ตนพันธุจําปาดะทองตาปาน (เสียบยอด)  จํานวน 80 ตน 
       - ปุยอินทรีย กระสอบละ 50 กิโลกรัม  จํานวน 5 กระสอบ 
        - ปุยคอกรองกนหลุม  จํานวน 20 กระสอบ 
  2.4. สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพังงา 
       ชนิดพืช สละ  วัสดุทางการเกษตร ประกอบดวย 
       - ตนพันธุสละ จํานวน 74 ตน แบงเปน 
    - ตนพันธุสละหมอ (ตัวผู)  จํานวน 8 ตน 
    - ตนพันธุสละสุมาลี (ตัวเมีย)  จํานวน 66 ตน 
               - ขี้ไกแกลบสําหรับปรุงดิน  จํานวน 200 กระสอบ 
  2.5. สํานักงานเกษตรอําเภอตะก่ัวทุง 
      ชนิดพืช สับปะรดภูงา 
       - ปุยอินทรีย กระสอบละ 500 กิโลกรัม  จํานวน 10 กระสอบ 
      - ขี้ไกแกลบสําหรับปรุงดิน  จํานวน  500 กระสอบ 

  3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดทําการตรวจรับวัสดุทางการเกษตรดังกลาวแลว ซึ่งเปนวัสดุ
ทางการเกษตรที่ถูกตองตามรายละเอียดคณุลักษณะวัสดุทางการเกษตรตามโครงการดังกลาว และไดทําหนังสือ    
สงมอบวัสดุใหแกอําเภอ เพ่ือดําเนินการสงมอบใหแกเกษตรกรเปาหมาย ตอไป ซึ่งปจจุ บันยังคงเหลือการสง
มอบวัสดุทางการเกษตร จํานวน 6 รายการ ดังนี ้

  1. คาวัสดุทางการเกษตร 

   - ตนพันธุสับปะรดภูงา  จํานวน 35,000 ตน 
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  2. คาจางเหมา 

   - ปายจุดสาธิต  จํานวน 15 ปาย (15 แปลง) 

   - คาหนาดิน  

   - โรงเรือนเพาะชํา จํานวน 1 โรงเรือน (แปลงตนมะละกอเรดเลดี้) 

   - ระบบน้ํา  จํานวน 1 ระบบ (แปลงสละ) 

   - รังผึ้งพรอมขาตั้ง จํานวน  580 ลัง   

ที่ประชุม รับทราบ 

 

  4.4.7 .รายงานสถานการณการเพาะปลูกพืชฤดูแลง ป 2564/2565 
แบบรายงานสถานการณการเพาะปลูกพืชฤดูแลง ป 2564/2565 

ประจําเดือน มกราคม พ.ศ. 2565  จังหวัดพังงา 

            1. ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแลง 

       1.1 ในเขตชลประทาน (ยอดสะสม) 
    - ขาวรอบที่ 2  จํานวน ...........-............ ไร 
    - พืชไร  จํานวน ...........-............ ไร 
    - พืชผัก  จํานวน ...........26.50............ ไร 
   1.2 นอกเขตชลประทาน (ยอดสะสม) 
    - ขาวรอบที่ 2  จํานวน ...........-............ ไร 
    - พืชไร  จํานวน ........41........ ไร  
    - พืชผัก  จํานวน .......248.42........ ไร  
  2. สถานการณที่สงผลตอการเพาะปลูกของเกษตรกร (ปลูกมากกวาหรือนอยกวาแผนที่กําหนด) 
(ดานน้ํา ศัตรูพืช สภาพอากาศ และราคา ฯลฯ) 
   2.1 สถานการณในเขตชลประทาน 

   - สภาพอากาศมีฝนตกนอยลง ทําใหเกษตรกรมีการปลูกพืชผักนอยกวาแผนที่กําหนด 

   2.2 สถานการณนอกเขตชลประทาน 

   - สภาพอากาศมีฝนตกนอยลง ทําใหเกษตรกรมีการปลูกพืชผักนอยกวาแผนที่กําหนด 

  3. ผลการดําเนินงานของเจาหนาที่ในสวนที่เก่ียวของ 

   - ชี้แจงแนวทางการเพาะปลูกพืชฤดูแลง การดูแลรักษา การจัดการศัตรูพืช 

  4. ปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงาน 

   - สภาพอากาศมีฝนตกนอยลง สงผลใหปริมาณน้ําที่ใชทําการเกษตรลดลง 

  5. ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ 

   - 
ที่ประชุม รับทราบ 
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๔.5 กลุมอารักขาพืช 

   1. การระบาดศัตรูพืช 
  กลุมอารักขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา ไดจัดทําขาวเตือนการระบาด
ศัตรูพืชสงทางจดหมายอีเล็คทรอนิค (e-mail) ขอใหอําเภอเฝาระวังและแจงเตือนเกษตรกรใหความรูในการจัดการ
ศัตรูพืช ประจําเดือนมกราคม 2565 จํานวน 4 เรื่อง คือ 

1. ดวงแรดมะพราว 
2. หนอนใยผัก 
3. เพลี้ยไฟพริก 
4. หนอนกอขาว 

 2. ติดตามการรายงานการระบาดศัตรูพืช 

 การรายงานในระบบชวง วันที่  13 – 19 มกราคม 2565 มีอําเภอที่รายงานใน

ระบบ คือ อําเภอตะกั่วปา อําเภอเกาะยาว และอําเภอเมืองพังงา จึงขอเนนยําอําเภอที่ไมไดรายงานใหรายงาน 

การระบาดศัตรูพืชกอนวันพุธเที่ยง ของทุกสัปดาหและการรายงานแปลงพยากรณวันเสารที่ 22 มกราคม 2565 

มีอําเภอที่รายงานในระบบ คือ อําเภอ  เมืองพังงา อําเภอเกาะยาว อําเภอกะปง อําเภอตะกั่วทุง อําเภอตะกั่วปา 

อําเภอทับปุด และอําเภอทายเหมือง จึงขอเนนยําอําเภอที่ไมไดรายงานใหรายงานในวันเสารของทุกสัปดาห 

ที่ประชุม รับทราบ 

  

ระเบียบวาระที่ ๕    เรือ่งเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
  5.1 โครงการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้าํในระดบัไรนา 
               กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ กําหนดจัดกิจกรรมอบรมถายทอดความรูแบบมีสวนรวม
หลักสูตร การใชน้ําอยางรูคุณคาสําหรับเกษตรกร ภายใตโครงการสงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําในระดับไร
นาในวันพฤหัสบดี ท่ี 17 กุมภาพันธ 2565 บานสวนตากองเกษตรอินทรีย หมูท่ี1 บานเขานอย ต.ทายเหมือง  

อ.ทายเหมืองโดยมีบุคคลเปาหมาย คือ เกษตรกรในจังหวัดพังงา จํานวน 50 คนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําในระดับไรนาแกเกษตรกร 

 

เสนอท่ีประชุม  เพ่ือพิจารณาจํานวนเปาหมายเกษตรกรในแตละอําเภอท่ีสนใจเขารวมกิจกรรมฯ 
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อําเภอ เปาหมายเกษตรกร (คน) 

1. เมืองพังงา 5 

2. กะปง 7 

3. ตะก่ัวปา 5 

4. ตะก่ัวทุง 5 

5. ทายเหมือง 20 

6. ทับปุด 3 

7. คุระบุรี 5 

รวม 50 

มตทิี่ประชุม     รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๖    เรื่องอื่น ๆ -ไมมี- 
 
 ที่ประชุม รับทราบ 

 
  
เลิกประชมุ  เวลา 11.40 น.      
 
 
                                                   ลงชื่อ      อุไรวรรณ สุกดวง       ผูจดรายงานการประชุม 
              (นางสาวอุไรวรรณ สุกดวง)                                      
                                                              ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  
 
                                                   ลงชื่อ     วินัย อินทอง      ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นายวินัย อินทอง)                                      
                                                              หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 
 
 


