
 
 

รายงานการประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom  
ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

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

เวลา 09.00 น.  เปิดระบบ Zoom (Meeting ID: 94577208689 และ Password: 123456)  
                      และทดสอบระบบ 
เวลา 09.30 น. เกษตรจังหวัดพังงา เปิดประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

 

เริ่มประชุม  เวลา 09. 30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
       1. ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับการโยกย้าย 
  1)  นายวินัย อินทอง ไปรับต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัด 
    นครศรีธรรมราช 

  2) นางสุชิรา อินทอง ไปรับต าแหน่ง เกษตรอ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
  3) นางสาวชวนคนึง วรัจฉรียกุล ไปรับต าแหน่ง เกษตรอ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 
  4) นายบัญชา เกิดล่อง ไปรับต าแหน่ง เกษตรอ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 
  5) นางอ่อนนวน หลีเกียรติอนันต์ ไปรับต าแหน่ง เกษตรอ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 
ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒…    
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ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
                        1. มาตรการป้องกันการลักขโมยปาล์มน้ ามัน 

ตามท่ีจังหวัดได้แจ้งประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง การยืนยันตัวตนในการจ าหน่ายผลปาล์ม
น้ ามัน ขอให้ทุกอ าเภอได้ด าเนินการ และรายงานความก้าวหน้าให้จังหวัดทราบด้วย 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 

  ๔.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
    4.4.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ  
      ขณะนี้ด าเนินเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 70 และยังอยู่ในมาตรการเร่งรัดการ
เบิกจ่าย งบประมาณงวดที่ 2 คาดว่าจะได้รับในช่วงปลายเดือนมีนาคม ขอให้ทุกอ าเภอได้ด าเนินการขออนุมัติ
การด าเนินงานเตรียมไว้  

ที่ประชุม รับทราบ 
 

                       ๔.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
  4.2.1 การด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 
 

1) แผนปฏิบัติงานส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ประจ าเดือนมีนาคม 2565  
 
 

 
2) แผนปฏิบัติงานส านักงานเกษตรเกษตรอ าเภอ ประจ าเดือนมีนาคม 2565  

(รายละเอียดเอกสารแนบ 1) 
 
 

ผลปฏิบัติงาน… 
 
 

ล าดับ กิจกรรม วันที่ เป้าหมาย สถานที่ 
๑. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ิม

ศักยภาพผู้น าในการ
ขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร ระดับจังหวัด 

8 มี.ค. 65 ผู้น ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับ
จังหวัด จ านวน 20 ราย และ
ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรระดับอ าเภอจ านวน 
8 ราย  
รวมทั้งสิ้น 28 ราย 

ห้องประชุมส านักงาน
เกษตรจังหวัดพังงา  
อ.เมืองพังงา จ.พังงา 

2. ประกวดวิสาหกิจชุมชน
ดีเด่นระดับจังหวัด 
ปีงบประมาณ 2565 

มี.ค.-เม.ย 65 อย่างน้อยอ าเภอละ 1 แห่ง ทุกอ าเภอ 
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3) ผลปฏิบัติงานส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565  

 
  4) รายงานการประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอ (District Monthly Meeting : DM)                
                                (ข้อมูล  ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2565) 

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

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

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

ตะกั่วทุ่ง 4 ต.ค.64 5 พ.ย. 64 1 ธ.ค. 64 5 ม.ค.65 3 ก.พ.65  

ตะกั่วป่า 5 ต.ค.64 4 พ.ย. 64 1 ธ.ค. 64 10 ม.ค.65 3 ก.พ.65  

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

ทับปุด 5 ต.ค.64 8 พ.ย. 64 1 ธ.ค. 64 10 ม.ค.65 3 ก.พ.65  

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

  5) การจัดส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาตัวช้ีวัดเกษตรอ าเภอ รอบที่ 1/65 
               ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 
 
 
  6). การจัดส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาตัวช้ีวัดเกษตรอ าเภอ รอบที่ 1/65 
                           
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6) ตัวชี้วัดที่… 
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  6) ตัวช้ีวัดที่ 1.1.2 ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับอ าเภอ  
                          ปี 2566-2570 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  7) การจัดส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาตัวช้ีวัดเกษตรอ าเภอ รอบที่ 1/65 
                              ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของผลการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 
                              การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
 

 
ที่ประชุม รับทราบ 

 
4.2.2 โครงการ… 
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4.2.2. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 
        ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา เสนอโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรเพ่ือ
สร้างรายไดแ้ก่ครัวเรือนยากจน ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเกษตร
รายย่อยในจังหวัดพังงา โดยคัดเลือกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ครัวเรือนยากจนจากบัญชีครัวเรือนตามระบบ TPMAP : (Thai People Management 
Analysis Platform) และเกษตรกรรายย่อยในอ าเภอ ๆ ละ 30 ราย เพ่ือเข้ารับการอบรมในการพัฒนาอาชีพ
ด้านการเกษตร  โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต ตามแผนการผลิตรายบุคคลของเกษตรกร คนละไม่เกิน 5,000 
บาท ขอให้อ าเภอด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรเป้าหมาย และร่วมวางแผนการผลิตของแต่ละรายเตรียมไว้ อย่าง
น้อยต าบลละ 4-5 ราย เมื่อคัดเลือกแล้วต้องมีการลงพ้ืนที่ตรวจสอบว่าแผนการผลิตสามารถด าเนินการได้
หรือไม่ เพ่ือความรวดเร็วในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป  

    ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ขอแจ้งรายชื่อจากบัญชีครัวเรือนตามระบบ 
TPMAP : (Thai People Management Analysis Platform) แยกรายอ าเภอ (รายละเอียดตามไฟล์ที่ส่งมานี้) 

 
ที่ประชุม รับทราบ 

   4.2.3 ผลการบันทึกข้อมูลภาวการณ์ผลิตพืชรายเดือน (รต.01,02) ปีงบประมาณ 
2565  (ข้อมูล  ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.4 รายงาน… 
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4.2.4  รายงานผลการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร 
             1. รายงานผลการรายงานข่าวตามแบบฟอร์มข่าวหน้าเดียวรายอ าเภอตาม
ตัวชี้วัด รอบที่ 1/2565 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.พ.65 เวลา 20.00 น.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
     2. รายงานผลการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรตาม
ตัวชี้วัด รอบที่ 1/2565ระดับจังหวัด 

 

ข้อมูล ณ วันที ่23 ก.พ.65 

 3. บทความประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
     1.3.1 บทความเรื่อง“ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ต.มะรุ่ย” อ.ทับปุดอ(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 
    1.3.2บทความเรื่อง“การปลูกพริกในกระสอบ”อ.ตะกั่วป่า (รายละเอียดตามเอกสารแนบ2) 
  1.3.3 บทความเรื่อง “องุ่นกลางเกาะ ปลอดภัย รสชาติดี ต้องท่ีนี่ เกาะยาว พังงา”(รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ2) 

 
 

4.2.5 รายงาน… 

อ ำเภอ จ ำนวนข่ำว ครบตำมเป้ำหมำย  
(6 ข่ำว/เดือน) 

หมำยเหตุ 

เมืองพังงา 27 /  

กะปง 8 /  

ตะกั่วทุ่ง 18 /  

ตะกั่วป่า 16 /  

ทับปุด 17 /  

ท้ายเหมือง  13 /  

คุระบุรี 9 /  

เกาะยาว 10 /  

รวมทั้งหมด 118   

 
เดือน 

จ ำนวนข่ำวท่ีเผยแพร่
ผ่ำนสื่อมวลชน 

จ ำนวนข่ำวท่ีเผยแพร่
ผ่ำนสื่ออ่ืน ๆ 

ครบตำมเป้ำหมำย 

สื่อมวลชน 3 ข่ำว/เดือน 

สื่ออ่ืน ๆ 6 ข่ำว/เดือน 
ตุลาคม 64 3 7 / 
พฤศจิกายน 64 3 8 / 
ธันวาคม 64 5 10 / 
มกราคม 65 9 8 / 
กุมภาพันธ์ 65 11 15 / 
รวมทั้งหมด 31 48  
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  4.2.5 รายงานผลการวาดแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลจังหวัดพังงา ปี 2565ตามตัวชี้วัดรอบท่ี 1/65  
 

  อ ำเภอ 
เป้ำหมำยรวม 

(แปลง) 

เป้ำหมำย 
น.ส.4 

(แปลง) 

วำดแล้ว_
น.ส.4 

(แปลง) 

เป้ำหมำย
ไม่ใช่น.ส.4 
(แปลง) 

วำดแล้ว_
ไม่ใช่น.ส.4 
(แปลง) 

วำดแล้วรวม 
(แปลง) 

วำดแล้ว
ร้อยละ 

 
คะแนน
ตัวช้ีวัด 

1 เมืองพังงา 340 68 142 272 203 345 101.47 5 

2 กะปง 315 63 126 252 201 327 103.81 5 

3 ตะกั่วทุ่ง 490 98 102 392 407 509 103.88 5 

4 ตะกั่วป่า 370 74 128 296 348 476 128.65 5 

5 ทับปุด 350 70 79 280 280 359 102.57 5 

6 ท้ายเหมือง 615 123 159 492 495 654 106.34 5 

7 คุระบุรี 340 68 84 272 276 360 105.88 5 

8 เกาะยาว 180 36 60 144 200 260 144.44 5 

  จ.พังงำ 3,000 600 880 2,400 2,410 3,290 109.67 5 

 
นับยอด ณ วันที่ 22 ก.พ.65 

 

   4.2.6. ผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2565 
                    ตามท่ีจังหวัดพังงา ได้ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับ

จังหวัด ประจ าปี2565ตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนดแล้ว นั้น 
          บัดนี้จังหวัดพังงาได้ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับ
จังหวัด ประจ าปี2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลการคัดเลือกตามประกาศจังหวัดพังงาที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสาร
แนบ2) 
  ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการระดับจังหวัดในทุกสาขาอาชีพและอ าเภอที่ได้รับการคัดเลือก
ในระดับจังหวัด จัดเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ในระดับ
เขตต่อไป 

 
ที่ประชุม รับทราบ 

     
  ๔.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 

4.3.1 ความก้าวหน้าตัวช้ีวัดการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาเกษตรกร องค์กร
เกษตร (3ก) สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

- แผนการติดตามเยี่ยมเยียน ให้ค าแนะน า/ปรึกษาในการพัฒนาเกษตรกร 
และองค์กรเกษตรกร (3ก) (ส่งครบทุกอ าเภอ)  

ผลการ... 
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- ผลการด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตร (3ก)  
สู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่  (ส่งมาแล้วคือ อ.เมือง, อ.ตะกั่วทุ่ง, อ.ตะกั่วป่า, อ.ท้ายเหมือง, อ.ทับปุด, อ.เกาะ
ยาว และอ.กะปง) ณ วันที่ 24 ก.พ. 65 (ก าหนดส่งภายในวันที่ 20 ก.พ.65) 

เรื่อง ระบบตัวชี้วัดการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเกษตรกร องค์กร
เกษตรกร (3ก) สู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 1) 
กรมขอแจ้งว่า ตอนนี้ระบบการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัด รอบ 1/2565 ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ  
คาดว่าจะเสร็จและเปิดให้บันทึกข้อมูลได้ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ในระหว่างนี้ให้เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มไว้
ก่อน (เมื่อระบบเสร็จแล้วจะมีหนังสือแจ้งไปจังหวัด และขยายการบันทึกข้อมูลได้ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2565 ) 

  4.3.2 ขอแจ้งเลื่อนการฝึกอบรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart 
Farmer เวทีท่ี 2 ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
วิด-19 โดยเกษตรกรรุ่นใหม่บางอ าเภอติดเชื้อโควิด-19 และวิทยากรบางท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง ท าให้ต้อง
เลื่อนการฝึกอบรม โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหากสถานการณ์คลี่คลาย 

  4.3.3 การประกวดวิสาหกิจชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
        ในปีนี้กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีการปรับเปลี่ยนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกวดวิสาหกิจชุมชนทั้งในระดับกรม เขต และ จังหวัด โดยทางกรมฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2565 ไปเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา และจะจัดประชุมบอร์ดย่อยอีก
ครั้ง  ขณะนี้ทางจังหวัดรอหนังสือสั่งการ และหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชน โดยขอให้
ทางอ าเภอคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพอย่างน้อยอ าเภอละ 1 แห่ง โดยกลุ่มที่คัดเลือกในการเข้า
ร่วมประกวด ควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย มีการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี มีบันทึกบัญชีรายรับ รายจ่าย งบดุล  

ก าไร ขาดทุน มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน มีความม่ันคงพ่ึงพาตนเองได้ จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี มีการด าเนินกิจกรรมขั้นตอนกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดส่ง
รูปเล่มให้จังหวัดภายในวันที่ 3 มีนาคม 2565 (เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม) โดยแผนการประกวด
วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดนั้น ทางจังหวัดจะแจ้งให้อ าเภอทราบอีกครั้ง หลังจากได้รับหนังสือสั่งการ
และหนังสือค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จากกรมฯ 

   4.3.4. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มศักยภาพผู้น าในการขับเคลื่อนงานกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร ระดับจังหวัด  

       มีบุคคลเป้าหมายประกอบด้วย ผู้น ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด จ านวน 
20 ราย และผู้รับผิดชอบงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอ าเภอจ านวน 8 ราย รวมทั้งสิ้น 28 ราย โดยจะ
ด าเนินการในวันที่ 8 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา อ าเภอเมืองพังงา จังหวัด
พังงา โดยมีกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัดชุดใหม่ ทั้งนี้ได้ท าหนังสือแจก
แจงกลุ่มเป้าหมายและแจ้งอ าเภอไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 65  
    

ที่ประชุม รับทราบ 

 ๔.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
  4.4.1 ผลการด าเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาส 2  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
              ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอทับปุด 
ด าเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการด าเนินงานระดับจังหวัด  ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 

เวลา… 
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เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ทั้งนี้ ด าเนินการจัดงานโครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนทีใ่นพระราชานุเคราะห์ฯ ไตรมาส 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แล้วเสรจ็ในวันพุธที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาลต าบลทับปุด หมู่ที่ 4 ต าบลทับปุด อ าเภอทับปุด จังหวัด
พังงา  . 
   โดยนายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิด
งานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพ่ือให้บริการแก่พ่ีน้องเกษตรกรในการแก้ไขปัญหา
การผลิตด้านการเกษตรสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่ภายใต้ความร่วมมือกันระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม เพ่ือสนับสนุนให้
เกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับการบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครบถ้วน ร่วม
พัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถท าการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
   กิจกรรมภายในงานมีการให้ความรู้เรื่องเกษตร เช่น คลินิกดิน คลินิกสัตว์ 
คลินิกพืช คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย และคลินิกข้าว คลินิก
ยางพารา รวมทั้งหน่วยงานภาคี และหน่วยงานเอกชนอื่นๆ อาทิ บริษัทปาล์มน้ ามัน บริษัทคูโบต้า ร่วมออก
หน่วยบริการในครั้งนี้ จ านวนหน่วยงานหลักท้ังสิ้น 9 หน่วยงาน คลินิกเสริมและบริษัทเอกชน จ านวน 8 
หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 96 ราย เกษตรกรผู้รับบริการ 146 ราย 
  4.4.2. ผลการประชุมติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ และจัดท า Focus 
Group เพื่อสรุปข้อมูลการประเมินสถานการณ์ผลผลิตในแปลงพยากรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1  
                เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จัดประชุม
ติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ และจัดท า Focus Group เพ่ือสรุปข้อมูลการประเมินสถานการณ์ผลผลิต
ในแปลงพยากรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา อ าเภอเมืองฯ จังหวัดพังงา เพื่อคาดคะเน
สถานการณ์และสรุปข้อมูลการประเมินสถานการณ์ผลผลิตผลไม้ 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และ
ลองกอง โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานไม้ผลระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ตัวแทนเกษตรกรเจ้าของแปลง
พยากรณ์ และเจ้าหน้าที่จากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วม รวม 33 ราย 
 4.4.3. ผลการด าเนินการกิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลไม้อัตลักษณ์ 
          เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ตรวจรับกล่อง
บรรจุทุเรียนสาลิกาพังงา จ านวน 800 กล่อง ซึ่งจัดท าภายใต้กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ผลไม้อัตลักษณ์ โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลผลิต เป็นการส่งเสริมและสามารถสร้างภาพลักษณ์
ของสินค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่าได้ โดยสนับสนุนให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอที่มีการผลิตผลไม้เป็นสินค้าหลัก และมี
การด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ไม้ผล) จ านวน 4 อ าเภอ ได้แก่ คุระบุ
รี ตะกั่วป่า   ท้ายเหมือง และตะกั่วทุ่ง ต่อไป 
    4.4.4.รายงานสถานการณก์ารเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2564/2565 

แบบรายงานสถานการณ์การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2564/2565 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  จังหวัดพังงา 

1. ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 

 1.1 ในเขตชลประทาน (ยอดสะสม) 
- ข้าวรอบที่ 2  จ านวน ...........-............ ไร่ 
 

- พืชไร่... 
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  - พืชไร่  จ านวน ...........50............ ไร่ 
  - พืชผัก  จ านวน ...........11............ ไร่ 
 1.2 นอกเขตชลประทาน (ยอดสะสม) 
  - ข้าวรอบที่ 2  จ านวน ...........4............ ไร่ 
  - พืชไร่  จ านวน ........-........ ไร่  
  - พืชผัก  จ านวน .......587.56........ ไร่  
2. สถานการณ์ที่ส่งผลต่อการเพาะปลูกของเกษตรกร (ปลูกมากกว่าหรือน้อยกว่าแผนที่ก าหนด) 
(ด้านน้ า ศัตรูพืช สภาพอากาศ และราคา ฯลฯ) 
 2.1 สถานการณ์ในเขตชลประทาน 

  - สภาพอากาศมีฝนตกเพ่ิมขึ้น ท าให้เกษตรกรมีการปลูกพืชผักเพ่ิมขึ้น แต่น้อยกว่าแผนที่ก าหนด 
 2.2 สถานการณ์นอกเขตชลประทาน 

  - สภาพอากาศมีฝนตกเพ่ิมขึ้น ท าให้เกษตรกรมีการปลูกพืชผักเพ่ิมขึ้น แต่น้อยกว่าแผนที่ก าหนด 

3. ผลการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  - ชี้แจงแนวทางการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง การดูแลรักษา การจัดการศัตรูพืช 

  - การแนะน าการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันและควบคุมโรค 
4. ปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงาน 

  - สภาพอากาศมีฝนตกเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ปริมาณน้ าที่ใช้ท าการเกษตรเพ่ิมข้ึน 

5. ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

  - 
ที่ประชุม รับทราบ 

 

๔.5 กลุ่มอารักขาพืช 

      4.5.1 การระบาดศัตรูพืช 
  กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ได้จัดท าข่าวเตือนการระบาด
ศัตรูพืชส่งทางจดหมายอีเล็คทรอนิค (e-mail) ขอให้อ าเภอเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเกษตรกรให้ความรู้ในการจัดการ
ศัตรูพืช ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จ านวน 4 เรื่อง คือ 

    1. แมลงด าหนามมะพร้าว 
 2. ด้วงงวงมะพร้าว 
 3. แมลงวันทองพริก 
 4. แมลงหางหนีบ 
   

ระเบียบวาระท่ี ๕    เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา -ไม่มี- 
   
ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องอ่ืน ๆ -ไม่มี- 
   
เลิกประชุม  เวลา 10.30 น. 
                                                   ลงชื่อ      อุไรวรรณ สุกด้วง       ผู้จดรายงานการประชุม 
              (นางสาวอุไรวรรณ สุกด้วง)                                       
                                                              ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
 


