
 
 

รายงานการประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือนมิถุนายน  2565 
วันพฤหสับดีที ่30 มิถุนายน  2565 

ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายประคอง อุสาห์มัน   เกษตรจังหวัดพังงา    ประธาน 
2. นายณรงค์ แก้วพิพัฒน ์   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร   
3. นางสาววิไลวรรณ สีนา   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
4. นายกวีพจน์ มัชฉากิจ   หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 
5. นางเลขา  ก าลังกล้า   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
6. นายวีระ สังข์ทอง   เกษตรอ าเภอกะปง 
7. นายปิยะ จอมทอง   เกษตรอ าเภอคุระบุรี 
8. นางอุษณี เจียมรา   เกษตรอ าเภอเกาะยาว 
9. นางสาวอัจฉรา นพรัตน ์  เกษตรอ าเภอตะกั่วป่า 
10. นางสาวอรสา ช่วยบ ารุง  เกษตรอ าเภอเมืองพังงา 
11. นางอ่อนนวน หลีเกียรติ์อนันต์  เกษตรอ าเภอตะกั่วทุ่ง 
12. นายบัญชา เกิดล่อง   เกษตรอ าเภอท้ายเหมือง 
13. นางสาวนุจรินทร์  ประดิษฐการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
      แทนเกษตรอ าเภอทับปุด 
14. นางสาวอุไรวรรณ สุกด้วง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  เลขานุการ 
 
เวลา 09.30 น. นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงาท าหน้าที่ประธานการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบยีบวาระที่ 1   เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
   ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขตครั้งที่ 3 ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดระนอง ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ณ วันที่ 28 มถิุนายน 2565 จังหวัดพังงาเบิกจ่ายได้ 77.29 % ล าดับที่ 20 ของภาคใต ้

 

ทีป่ระชุม   รับทราบ          
 

 

ระเบยีบวาระที่ ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนพฤษภาคม 2565  
 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้ส่งรายงานการประชุมประจ าเดือนพฤษภาคม 2565  
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 จ านวน 26 หน้า โดยแจ้งให้ทราบทางอีเมลล์ส านักงานเกษตรอ าเภอพิจารณา
ล่วงหน้าแล้ว อ าเภอใดที่ต้องการจะแก้ไขหรือเพิ่มเติม ขอแก้ไขภายหลังได้ที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เพื่อ
จะได้ด าเนินการต่อไป จึงเสนอเพ่ือโปรดรับรองรายงานการประชุม 
 

มตทิีป่ระชุม รับรองรายงานการประชุม 
านการประชุม 

ระเบยีบวาระที่ ๓    เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งทีแ่ล้ว  
 

กลุ่มส่งเสริม... 
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  กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต 
                              1. ติดตามและรายงานผลโครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหม่และแมลงเศรษฐกิจ
ที่มีศักยภาพในจังหวัดพังงา 

     ตามที่  ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ขอความร่วมมือส านักงานเกษตรอ าเภอ 
ด าเนินการติดตามและรายงานผลการจัดท าแปลงต้นแบบเพื่อการเรียนรู้สินค้าเกษตรทางเลือกที่มีศักยภาพใน
จังหวัดพังงา จ านวน 15 แปลง ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงาได้ทราบ ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เพื่อ
รายงานผลให้จังหวัดทราบ นั้น 

     ซึ่งปัจจุบัน ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ได้รับการรายงานผลการติดตามโครงการ
ดังกล่าว จากส านักงานเกษตรอ าเภอแล้ว จ านวน 4 อ าเภอ (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565)  ได้แก่  

     1) ส านักงานเกษตรอ าเภอตะกั่วป่า  
     2)  ส านักงานเกษตรอ าเภอเกาะยาว   
     3)  ส านักงานเกษตรอ าเภอทับปุด   
   

ทีป่ระชุม  รับทราบ 

 
 

ระเบยีบวาระที่ ๔    เรื่องเสนอใหท้ีป่ระชุมทราบ 
 

  ๔.๑ ฝ่ายบรหิารทั่วไป 
    4.4.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ  
     ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ส านักงานจังหวัด
พังงา เบิกจ่ายได้ 80.36 % 

   

ทีป่ระชุม  รับทราบ 

   
 

                       ๔.2 กลุ่มยทุธศาสตร์และสารสนเทศ 
  4.2.1 การด าเนนิงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 

1) แผนปฏบิตัิงานส านักงานเกษตรจงัหวดัพงังา ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2565  
 กิจกรรม วันที ่ เป้าหมาย สถานที ่

1. ประกวด ศพก. ดีเด่นระดับจังหวัด 

ปีงบประมาณ 2565  
 20- 21 ก.ค. 65        ศูนย ์ศพก. 16 ศูนย์ 

 
ณ ศพก. อ าเภอ  

 
 
2) แผนปฏบิตัิงานส านักงานเกษตรอ าเภอ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 

(เอกสารแนบ 1) 
 
 
 
 
                                                                3) ผลปฏิบัติงาน... 
3) ผลปฏิบตังิานส านกังานเกษตรจังหวดัพงังา ประจ าเดือนมิถนุายน 2565 



3 
 

 วันที ่ กิจกรรม สถานที ่ ผลการด าเนนิงาน 

1. 9 มิ.ย. 65 จัดฝึกอบรมหลักสูตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตร ให้กับประธานศูนย์
เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) จังหวัดพังงา  
 
 

ผ่านระบบทางไกล
ออนไลน์Application 
Zoom โดย 

 ให้เกษตรกรเดินทางมาเข้า
ร่วมระบบ Zoom  

ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอ  
 

 จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตร ให้กับประธานศูนย์เครือข่าย ศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) จังหวัดพังงา จ านวน 80 คน 
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 15 คน  
เรื่อง นวัตกรรมการปลูกผักลอยฟ้า จาก 
นางสาววนิศรา  แวสาเหาะ   นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  ส านักงาน
เกษตรอ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

2.  15-16 ม.ิย. 65 ตรวจรับรองแปลงทุเรียนสาลิกา
ของเกษตรกรที่ขออนุญาตใช้
ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ ทุเรียนสาลิกาพังงา 
ประกอบด้วยเกษตรกรที่ขอให้
ตรา GI 

  อ าเภอกะปง กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วย
คณะท างานพิจารณาการขอใช้ และควบคุม
ตรวจสอบกระบวนการผลิตและจ าหน่าย 
สินค้าทุเรียนสาลิกาพังงา และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่อ าเภอกะปง เพื่อตรวจ
รับรองแปลงทุเรียนสาลิกาของเกษตรกรที่ขอ
อนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
ทุเรียนสาลิกาพังงา ประกอบด้วยเกษตรกรที่
ขอให้ตรา GI ครั้งแรก จ านวน 3 คน และ
เกษตรกรที่ขอต่ออายุใช้ตรา GI จ านวน 17 
คน รวมทั้งสิ้น 20 คน 

3. 20 มิ.ย. 2565 ร่วมเวทีเครือข่าย Young 
Smart Farmer ระดับเขต 

โรงแรมวังใต้ อ าเภอเมือง 
สุราษฎร์ธานี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  Young Smart Farmer พังงา จ านวน 5 คน 
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานเครือข่ายและเชื่อมโยงเครือข่าย 
Young Smart Farmer ระดับเขตภาคใต้ ร่วม
จัดนิทรรศการ 

 แสดงผลงานการพัฒนาเครือข่าย Young 
Smart Farmer ระดับจังหวัด พร้อมทั้งการ
น าเสนอ โครงการธุรกิจเกษตร (business 
Model Project)  ในรูปแบบ Pitching 

4. 28 มิ.ย. 2565 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) 

คณะกรรมการเครือข่ายแปลง
ใหญ่ และ Young Smart 
Farmer ระดับจังหวัด ครั้งที่ 
3/2565 

ณ Fun Farm Phangnga    
  (สวนสนุก) หมู่ที่ 1  
  ต าบลถ้ าน้ าผุด  
  อ าเภอเมืองพังงา  
  จังหวัดพังงา 
 

  คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

คณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และ 
Young Smart ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
บูรณาการขับเคลื่อนงานพัฒนาการเกษตร
ร่วมกัน บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย 
ประธาน ศพก. ระดับอ าเภอ  

 ประธานแปลงใหญ่ระดับอ าเภอ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ ศพก. แปลงใหญ่ ระดับอ าเภอ
และระดับจังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  

 รวมจ านวนทั้งสิ้น 40 คน  
    4) รายงาน… 
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    4) รายงานการประชุมส านกังานเกษตรอ าเภอ (District Monthly 
Meeting : DM)   (ข้อมูล  ณ วันที่ 27 มิถุนายน  2565) 

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

เกาะยาว 5 เม.ย.65 5 พ.ค. 65 6 มิ.ย. 65    

กะปง 7 เม.ย.65 10 พ.ค. 65 7 มิ.ย. 65    

ตะก่ัวทุ่ง 11 เม.ย.65 9 พ.ค. 65 13 มิ.ย. 65    

ตะกั่วป่า 4 เม.ย.65 6 พ.ค. 65 7 มิ.ย. 65    

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

ทับปุด 8 เม.ย.65 5 พ.ค. 65 1 มิ.ย. 65    

ท้ายเหมือง 8 เม.ย.65 9 พ.ค. 65 6 มิ.ย. 65    
  

   4.2.2 ผลการบนัทึกข้อมลูภาวการณผ์ลติพชืรายเดือน (รต.01,02) ปงีบประมาณ 
2565  (ข้อมูล  ณ วันที่ 27 มิถุนายน  2565) 

 

อ าเภอ การด าเนินการ 

ก.ย.64 ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 

เมืองพังงา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    
เกาะยาว ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    
กะปง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    
ตะก่ัวทุ่ง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    
ตะกั่วป่า ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    
คุระบุรี ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    
ทับปุด ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    
ท้ายเหมือง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    

 
ทีป่ระชุม  รับทราบ 

  

   4.2.3 การจดัส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาตัวชี้วดัเกษตรอ าเภอปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ตัวชี้วดัที่ 1.1 ระดบัความส าเร็จของการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  

   ด้วยจังหวัดพังงาได้จัดท ากรอบตัวชี้วัดเกษตรอ าเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 รอบที่ 2 โดยก าหนดให้ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 
เป็นตัวช้ีวัดหนึ่งของเกษตรอ าเภอ ที่จะต้องจัดท าบันทึกข้อตกลงและจัดสง่หลักฐานประกอบการพิจารณา
ตรวจสอบให้คะแนน เพื่อใหก้ารจัดส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาตัวชี้วัดของเกษตรอ าเภอ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและมีความสมบูรณค์รบถ้วน จึงขอให้ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการรวบรวมหลักฐานตามเกณฑ์การ
ให้คะแนนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จัดส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 และจดัส่งไฟล์ดิจิตอล 
ทาง Email : phangnga@doae.go.th 

ทีป่ระชุม  รับทราบ 

4.2.4 การจัดส่ง… 

mailto:phangnga@doae.go.th
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   4.2.4 การจดัส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาตัวชี้วดัเกษตรอ าเภอ 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ระดับความส าเร็จของการจดัท าแผนพฒันา
การเกษตรระดบัอ าเภอ ปี 2566 - 2570    

   ด้วยจังหวัดพังงาได้จัดท ากรอบตัวช้ีวัดเกษตรอ าเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 รอบที่ 2 โดยก าหนดให้ตัวช้ีวัดที่ 1.1.2 ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพฒันาการเกษตรระดับ
อ าเภอ ปี 2566 - 2570 เป็นตัวช้ีวัดหนึ่งของเกษตรอ าเภอ ที่จะต้องจัดท าบันทึกข้อตกลงและจัดสง่หลักฐาน
ประกอบการพิจารณาตรวจสอบให้คะแนน เพื่อให้การจัดส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาตัวช้ีวัดของเกษตร
อ าเภอ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีความสมบูรณ์ครบถว้น จึงขอให้ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการ
รวบรวมหลักฐานตามเกณฑ์การให้คะแนนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จัดส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 
และจัดส่งไฟล์ดิจิตอลทาง Email : phangnga@doae.go.th 

 

ทีป่ระชุม  รับทราบ 

 
   4.2.5 การจดัส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาตัวชี้วดัเกษตรอ าเภอ 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ตัวชีว้ัดที่ 1.2 ร้อยละของผลการด าเนินงานตามแนวทางการพฒันา
ศูนย์เรียนรูก้ารเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)    

   ด้วยจังหวัดพังงาได้จัดท ากรอบตัวช้ีวัดเกษตรอ าเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 รอบที่ 2 โดยก าหนดให้ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของผลการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นตัวช้ีวัดหนึ่งของเกษตรอ าเภอ ที่จะต้องจัดท าบันทึก
ข้อตกลงและจัดส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาตรวจสอบให้คะแนน เพื่อให้การจัดส่งหลักฐานประกอบการ
พิจารณาตัวชี้วัดของเกษตรอ าเภอ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีความสมบูรณ์ครบถว้น จึงขอให้ส านักงาน
เกษตรอ าเภอด าเนินการรวบรวมหลักฐานตามเกณฑ์การให้คะแนนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จัดส่งให้จังหวัดภายใน
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 และจัดส่งไฟล์ดิจิตอลทาง Email : phangnga@doae.go.th 

 

ทีป่ระชุม  รับทราบ 

 

   4.2.6 การประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลติสินค้าเกษตร
ดเีด่น ระดับจงัหวดั ประจ าปี พ.ศ. 2565 

         ด้วยจังหวัดพังงา ได้ก าหนดให้มีการประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนา 
ให้เป็นแหล่งเรยีนรู้ด้านการผลิตสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพต่อไป ตลอดจนเป็นขวัญ ก าลังใจ แก่
คณะกรรมการศูนย์ฯ และในการประกวดครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พังงา จ านวน 36,000 บาท เพื่อเป็นเงินรางวัลส าหรับการประกวด ดังนี้ 

  1)  รางวัลศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรดีเด่น (ศูนย์หลัก) 
     อันดับที่ 1 เงินสด จ านวน 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จ านวน 1 ฉบับ 
     อันดับที่ 2 เงินสด จ านวน   5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จ านวน 1 ฉบับ 
     อันดับที่ 3 เงินสด จ านวน   3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จ านวน 1 ฉบับ 

  2)  รางวัลเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรดีเด่น  
     อันดับที่ 1 เงินสด จ านวน 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จ านวน 1 ฉบับ 
     อันดับที่ 2 เงนิสด จ านวน   5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จ านวน 1 ฉบับ 

 อันดับที่ 3… 

mailto:phangnga@doae.go.th
mailto:phangnga@doae.go.th
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     อันดับที่ 3 เงินสด จ านวน   3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จ านวน 1 ฉบับ 

 ในการนี้ ขอใหอ้ าเภอด าเนินการเตรียมความพร้อมของศูนย์ฯ และสรุปผลการด าเนินงานพอสังเขปส่งจังหวัด
ทราบ ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ได้ก าหนดแผนการออกตัดสินในระหว่างวันที่ 20 - 21 ก.ค. 2565 

ทีป่ระชุม  รับทราบ 

 
4.2.7 รายงานผลการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานสง่เสริมการเกษตร 

             1. รายงานผลการรายงานข่าวตามแบบฟอร์มข่าวหน้าเดียวรายอ าเภอ 
ตามตัวช้ีวัด รอบที่ 2/2565 ประจ าเดือนมิถุนายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีป่ระชุม  รับทราบ 

   

     2. รายงานผลการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรตาม
ตัวชี้วัด รอบที่ 2/2565 ระดับจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที ่24 มิ.ย.65) 

   

 

 

 

อ ำเภอ จ ำนวนข่ำว ครบตำมเป้ำหมำย  
(6 ข่ำว/เดือน) 

หมำยเหต ุ

เมืองพังงา 22 /  

กะปง 14 /  

ตะกั่วทุ่ง 15 /  

ตะกั่วป่า 16 /  

ทับปุด 20 /  

ท้ายเหมือง  20 /  

คุระบุร ี 14 /  

เกาะยาว 30 /  

รวมทัง้หมด 151   

 
เดือน 

จ ำนวนข่ำวทีเ่ผยแพร่
ผ่ำนสื่อมวลชน 

จ ำนวนข่ำวทีเ่ผยแพร่
ผ่ำนสื่ออื่น ๆ 

ครบตำมเป้ำหมำย 

สื่อมวลชน 7 ข่ำว/เดือน 

สื่ออื่น ๆ 10 ข่ำว/เดือน 
พฤษภาคม 65 12 20 / 
มิถุนายน 2565 8 15 / 
รวมทั้งหมด 20 35  
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     3 . บทความข่าวส่งเสริมการเกษตรประจ าเดือนมิถุนายน 

         3.1 สับปะรดภูงาพืชแซมสวนยางพาราสร้างรายได้เสริม อ.ตะกั่วทุ่ง 
         3.2 ทุเรียนสาลิกา อ.กะปง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 2) 
ทีป่ระชุม  รับทราบ 

 

    4.2.8 รายงานผลการขึ้นทะเบียนและปรบัปรุงข้อมลูทะเบียนเกษตรกร ปี 2565
ตามตัวชี้วดัรอบ 2 

      ขณะนี ้ภาพรวมจังหวัดพังงาด าเนินการไปแล้วร้อยละ 35.76 จ านวน 
11,444 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิ.ย.65) จากเป้าหมาย 32,000 ครัวเรือน 

 

 
 
  ขอให้ทุกอ าเภอเร่งรัดการด าเนินงานขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ให้เปน็ไปตามเป้าหมาย 
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 

   
ทีป่ระชุม  รับทราบ 

       
  4.2.9 เรื่องการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 
           เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จึงขอให้ท่านในฐานะผู้รับผิดชอบในระดับพื้นที่ จัดท าข้อเสนอโครงการตาม
ความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 ตามแบบสรุปโครงการแบบย่อ 
(Project Brief) จัดส่งให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เพื่อรวบรวม
ความต้องการของพื้นที่และจัดท าข้อเสนอโครงการต่อไป 

 
การจัดท า... 
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การจดัท าแบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวดั 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเดน็การพฒันาจังหวัด .................................................................. 
แผนงาน ............................................................................................. 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ระบุช่ือโครงการในบัญชีรายการชุดโครงการในแบบ จ.๑ 

2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

ระบุถึงที่มาที่ไป หลักการและเหตผุลของโครงการ 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ ระบุวัตถุประสงคส์ าคัญของโครงการ ที่จะส่งผลตอ่ความส าเร็จตาม
ประเด็นการพัฒนา 

4.  ตัวชี้วดัและค่าเป้าหมาย  ระบุตัวชี้วัดและคา่เป้าหมายจากการด าเนินโครงการ 

4.  พืน้ที่เปา้หมาย  ระบุพื้นท่ีเป้าหมายของโครงการ 

5.  กิจกรรมหลัก ระบุแนวทางและวิธีการด าเนินงานที่เป็นกิจกรรมหลกัที่ส่งผลให้
โครงการบรรลุวัตถุประสงค ์

5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

6.  หน่วยงานด าเนนิงาน ระบุหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินโครงการ 

7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ระบุระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

8.  งบประมาณ ระบุงบประมาณทีใ่ช้ในการด าเนินโครงการ และแหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

๙.  ผลผลติ (Output) ระบุผลผลิตของโครงการ 

๑๐.ผลทีค่าดว่าจะได้รบั (Outcome) ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ ในลกัษณะของผลลพัธ ์
(Outcome)และเป็นผลลัพธ์ทีส่ามารถวัดผลไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 
ทีป่ระชุม  รับทราบ 

 

 ๔.3 กลุ่มสง่เสริมและพฒันาเกษตรกร 
    4.3.1.ตัวชี้วดัการขบัเคลื่อนนโยบายพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตร (3ก) สู่การ
ปฏิบตัใินระดบัพืน้ที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(รอบที่ 2) 

 ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ก าหนดระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อน
นโยบายพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร (3ก) สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ให้มีการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลลงใน
ระบบสารสนเทศเกษตรกรปราดเปรื่อง (SF/YSF/3 ก)  

จังหวัดพังงา… 
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   จังหวัดพังงาจึงขอความร่วมมือท่าน ในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลเกษตรกร
และองค์กรเกษตรกร ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และข้อมูลกลุ่มยุว
เกษตรกร ลงในระบบสารสนเทศเกษตรกรปราดเปรื่อง (SF/YSF/3ก) : https://ffgdev.doae.go.thให้ครบตาม
จ านวนเป้าหมาย โดยระบบจะเปิดให้บันทึกข้อมูลถึง 15 สิงหาคม 2565 ส าหรับรายละเอียดการใช้งานระบบ 
ตามหนังสือ ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ที่ พง 0009/ว 69 ลงวันที่  20 มกราคม 2565 เรื่อง การเปิดใช้
งานระบบฐานข้อมูลองค์กรเกษตรกร (3ก) และระบบฐานข้อมูล Smart Farmer และหนังสือจังหวัดพังงา ที่ พง 
0009/ว1710/323 ลงวันที่ 19 เมษายน 2565 เรื่อง การบันทึกจัดเก็บ/ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
องค์กรเกษตรกร (3ก)  

 

ทีป่ระชุม  รับทราบ 

 
  4.3.2 การปรบัลด ขั้นตอนการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบตัดิา้นการเกษตร 
ก่อนปรับลด 

 
 
 

หลังปรับลด… 

https://ffgdev.doae.go.th/
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หลังปรับลด 
****** หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ก าหนดก.ช.ภ.อ. และก.ช.ภ.จ. ไวไ้ม่เกิน 3 
วัน 
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ทีป่ระชุม  รับทราบ 

๔.4 กลุ่มส่งเสริม… 
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   ๔.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
    4.4.1. การจดัชัน้คุณภาพและถอดบทเรยีนแปลงใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
           ด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดท าคู่มือการจัดชั้นคุณภาพและถอด
บทเรียนแปลงใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แปลงใหญ่ ปี 2562 – 2564)  เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานการจัดชั้นคุณภาพและถอดบทเรียนแปลงใหญ่ที่อยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบ  

              ในการนี้ ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา มีแปลงใหญ่ที่ต้องด าเนินการจัดชั้น
คุณภาพและถอดบทเรียน จ านวน 14 แปลง ตามแต่ละหน่วยงานชนิดสินค้า ประกอบด้วย  1) ส านักงานเกษตร
จังหวัดพังงา จ านวน 7 แปลง 2) หน่วยงาน กยท. จ านวน 6 แปลง  3) หน่วยงานปศุสัตว์ จ านวน 1 แป ลง 
(รายละเอียดตาม-เอกสารที่แนบ)  ขอความร่วมมือเกษตรอ าเภอ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ
ประเมินการจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่และถอดบทเรียน ก าหนดแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานแต่
ล ะแป ลง ต าม เป้ าห ม ายที่ ก าห นด ในคู่ มื อ ฯ  และจั ดส่ งให้ จั งหวัดทราบเป็ นหนั งสื อ หรือทางE-mail : 
phangnga@doae.go.th   ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565  เพื่อน าผลการประเมินการจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่
ดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุม-คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SC)  ต่อไป  

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

                            4.4.2. ด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัดและ
ระดับอ าเภอชุดใหม่ 

     ด้วย ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตรว่า 
ให้ด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัดและระดับอ าเภอชุดใหม่ เนื่องจาก
คณะกรรมการฯชุดเดิมจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ในการท าหน้าที่จัดท า
แนวทางการขับเคลื่อน และวางแผนการด าเนินงานเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัด  และระดับอ าเภอ 

     

    เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ส านักงานเกษตร
จังหวัดพังงาขอความร่วมมือส านักงานเกษตรอ าเภอ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการ
เครือข่าย แปลงใหญ่ระดับอ าเภอชุดใหม่  พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อคณะกรรมการฯและส าเนาค าสั่งแต่งตั้งระดับอ าเภอชุด
ใหม่ให้ทราบเป็นหนังสือ หรือทาง E-mail : phangnga@doae.go.th ภายในวันที่  11 กรกฎาคม 2565         
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัดชุดใหม่ต่อไป 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
   4.4.3. การตรวจรบัรองแปลงทุเรียนสาลิกาของเกษตรกรที่ขออนญุาตใชต้รา
สัญลักษณ ์GI 
วันที่ 15-16 มิถุนายน 2565 นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต พร้อมด้วยคณะท างานพิจารณาการขอใช้ และควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจ าหน่าย 
สินค้าทุเรียนสาลิกาพังงา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่อ าเภอกะปง เพื่อตรวจรับรองแปลงทุเรียนสาลิกา
ของเกษตรกรที่ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ทุเรียนสาลิกาพังงา ประกอบด้วยเกษตรกรที่
ขอให้ตรา GI ครั้งแรก จ านวน 3 คน และเกษตรกรที่ขอต่ออายุใช้ตรา GI จ านวน 17 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 ๔.5 กลุ่มอารกัขา... 

                 

mailto:phangnga@doae.go.th
mailto:phangnga@doae.go.th
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  ๔.5 กลุ่มอารกัขาพชื 
  4.5.1 การระบาดศัตรพูืช 
          กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ได้จัดท าข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชส่ง

ทางจดหมายอีเล็คทรอนิค (e-mail) ขอให้อ าเภอเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเกษตรกรให้ความรู้ในการจัดการศัตรูพืช 
ประจ าเดือนมิถุนายน 2565 จ านวน 4 เรื่อง คือ 
1. โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล 
2. โรคผลเน่าในทเุรียน 
3. แมลงวันผลไม ้
4. ผีเสื้อมวนหวาน 

   มีการสนับสนนุหัวเช้ือสารชีวภัณฑ์  ขอให้ส านักงานเกษตรอ าเภอติดต่อขอรับได้ที่ 
กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา 
 

ทีป่ระชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕    เรื่องเสนอใหท้ีป่ระชุมพิจารณา 
  นางอ่อนนวน หลีเกียรติ์อนันต์ เกษตรอ าเภอตะกั่วทุ่ง ขอให้พิจารณาหาแนวทางการ
ช่วยเหลือครัวเรือนยากจนจากบัญชีครัวเรือนตามระบบ TPMAP ของอ าเภอตะกั่วทุ่ง จ านวน 650 ราย 

  ท่านเกษตรจังหวัด เสนอใหน้ าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร
ระดับจังหวัด SC เพื่อพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือ 

 

ทีป่ระชุม รับทราบ 
  
ระเบยีบวาระที่ ๖    เรื่องอื่น ๆ  
  1. นายปิยะ  จอมทอง เกษตรอ าเภอคุระบุรี แจ้งการปรบัเปลี่ยน ศพก. หลัก อ าเภอคุระบุรี 
จากเดิม นายวิรัช พืชชน หมู่ที่ 6 ต าบลบางวัน อ าเภอคุระบุรี เปลี่ยนเป็น นายศิริพงษ์ ศรีธนสาร หมูท่ี่ 7 ต าบล
คุระ อ าเภอคุระบุรี  

      2. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ให้ส านักงานเกษตรอ าเภอประสาน
เกษตรกรจัดนิทรรศการหรือจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร ในงานเกษตรแฟร์ ปี 2565 ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 
27 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอ าเภอเมืองหลังเก่า อ าเภอเมืองพังงา จังหวัด
พังงา 
 

ทีป่ระชุม รับทราบ 
  
เลิกประชุม  เวลา   11.46  น. 
 
 
           ผู้จดรายงานการประชุม 
 
        (นางสาวอุไรวรรณ สุกดว้ง) 
        นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
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เอกสารแนบ 1 
แผนปฏบิตัิงานส านักงานเกษตรอ าเภอ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 

 
ที่ วันที ่ โครงกำร/กิจกรรม สถำนที ่ งบประมำณ 

(บำท) 
บคุคล 

เป้าหมาย 

ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองพังงา 
1. 5 ส ารวจแปลงพยากรณ์เพ่ือประเมิน

สถานการณ์ผลผลิตไม้ผลระดับอ าเภอ  
 500 15 ราย 

2. 4 จัดประชุมเช่ือมโยงการด าเนินงาน
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. 
และแปลงใหญ ่ครั่งที่ 4  
ประชุมคณะกรรมการเครือขา่ย ศพก.  
ระดับอ าเภอ ครั่งที่ 4 

สน.เกษตรอ าเภอ
เมืองพังงา 

1,100 20 ราย 

3. 26 จัดคลนิิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 4  ต. ถ้ าน้ าผุด 18,000 100 ราย 
ส านักงานเกษตรอ าเภอกะปง 

1. 8 จัดประชุมเช่ือมโยงการด าเนินงาน
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. 
และแปลงใหญ ่ครั่งที่ 4 

ศพก.อ.กะปง 
ม.4 ต.เหมาะ  
อ.กะปง 

 11 ราย 

ส านักงานเกษตรอ าเภอตะกั่วทุ่ง 
1. 7 ประเมินศักยภาพและจัดท า

แผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 
ม. 9 ต.ถ้ า 2,000  

2. 8 พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานศูนย์
จัดการดินปุ๋ยชุมชน 

ม. 5 ต.ถ้ า 5,000  

3. 8 ติดตามคาดคะเนสถานการณ์ไม้ผล
ระดับอ าเภอ 

สนง.เกษตรอ าเภอ
ตะกั่วทุ่ง 

500  

4. 8 จัดท า Focus group ประเมนิ
สถานการณ์ผลผลิต 

ม. 9 ต.ถ้ า 3,000  

5. 12 จัดประชุมเช่ือมโยงการด าเนินงาน
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. 
และแปลงใหญ ่ครั่งที่ 4  

หอประชุมอ าเภอ 1,100  

ส านักงานเกษตรอ าเภอตะกั่วป่า 
1. 4 ประชุมคณะกรรมการเครือขา่ย ศพก. 

และแปลงใหญ ่
ศพก.อ.ตะกั่วป่า 
หมู่ที่ 6 ต าบลบางไทร 

250 10 ราย 

2. 4 ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการ 
การด าเนินงานคณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ ่

ศพก.อ.ตะกั่วป่า 
หมู่ที่ 6 ต าบลบางไทร 

1,000 10 ราย 

3. 20 ร่วมกิจกรรมประกวด ศพก.หลัก 
และเครือข่าย 

หมู่ที่ 6 ต าบลบางไทร
ศพก.เครือข่าย 
หมู่ที่ 4 ต าบลคึกคัก 

- - 
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ส านักงานเกษตรอ าเภอทับปุด 
1 6-8 ตรวจแปลงเพื่อขอรับรองมาตรฐาน 

GAP (ผัก, ไม้ผล) 
ต.บ่อแสน, ต.ทับปุด - 20 ราย 

2 20 ร่วมประชุมแปลงใหญ่โค ต าบลมะรุ่ย ม.4 ต.มะรุ่ย  40 ราย 
3 21 เยี่ยมเยียน ศพก.หลักและเครอืข่าย ต. บางเหรียง - 15 ราย 
4 27 เยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ม.1 ต.ถ้ าทองหลาง   

ส านักงานเกษตรอ าเภอท้ายเหมือง 
1 1 ประชุมเชือ่มโยงการด าเนินงาน

คณะกรรมการเครือข่าย ศพก.  
ครั้งที่ 3 

ศพก.เครือข่าย  
หมู่ที่ ๕ ต.ล าภี 

400.- 16 ราย 

2 4 มอบปัจจัยการผลิตโครงกำร ระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  
กิจกรรม ระบบส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ (ชนิดพืชมังคุด แปลงใหญ่
ปี ๒๕๖๓ แปลงใหญ่มังคุดล าภี อ.
ท้ายเหมอืง (ตะกร้าผลไม้ 400 ใบ) 

ศาลาอเนกประสงค์ 
อ าเภอท้ายเหมือง 

40,000.- 10 ราย 

3 6 ประชุม OT แปลงใหญ่ผัก อ.ท้าย
เหมือง 

สนง.เกษตรอ าเภอ 
ท้ายเหมือง 

 10 ราย 

4 19 - ส่งมอบวัสดจุดัท าระบบน้ าแปลง
สาธิตการผลิตมังคุดคุณภาพ 
 โครงกำร ระบบส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ ่

กิจกรรม ระบบส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ (ชนิดพืชมังคุด แปลงใหญ่
ปี ๒๕๖๕ แปลงใหญ่มังคุดบางทอง 
อ.ท้ายเหมือง) 

ณ แปลงเรียนรู้ 
ระบบน้ า หมู่ที ่2 และ 
หมู่ที่ ๗ ต.บางทอง 

  

5 19 - จัดท า Focus Group และจัด
ประชุมติดตามคาดคะเนสถานการณ์ 

ไม้ผล  ครั้งที ่3 /2565   

สนง.เกษตรอ าเภอ 
ท้ายเหมือง 

3,000.- 15 ราย 

6 22 - อ านวยความสะดวกและให้ข้อมูล
เพิ่มเติมในการประกวด ศพก.
เครือข่าย ระดับจังหวัด ปี 2565 

ณ ศพก.เครือขา่ย  
หมู่ที่ 5 ต.ล าภี 

  

7 26 -ประชุมเชื่อมโยงการด าเนินงาน
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก.  

ครั้งที่ 3 

ผ่านระบบ Zoom 
ณ สนง.เกษตรอ าเภอ
ท้ายเหมอืง  

- 16 ราย 

ส านักงานเกษตรอ าเภอคุระบุรี 
1. 5 จัดประชุมเช่ือมโยงการด าเนินงาน ม. 6 ต.บางวัน     10 ราย 
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คณะกรรมการเครือข่ายศพก. และ
แปลงใหญ่ ครัง้ 4 

อ.คุระบุร ี

2. 6 จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร 
เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ  
ครั้ง 2 

ศจช. ม.6 ต.บางวัน 3,000 บาท 15 ราย 

3. 7 จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร 
เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ 1  

ศจช. ม.7 ต.ครุะ  
ม.8 ต.บางวัน 

3,000 บาท  15 ราย 

ส านักงานเกษตรอ าเภอเกาะยาว 
1. 7  ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน

เกษตรกรและมอบปัจจัยการผลิต
โครงการแปลงใหญ่มะพร้าว 

 ณ หมู่ที่ 1  
ต าบลเกาะยาวใหญ ่
และ หมู่ที่ 6 
 ต าบลพรุใน 

  

2. 19  ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรผู้ปลกูผัก 

 ณ หมู่ที่ 4  
ต าบลเกาะยาวใหญ ่ 
 

  

3. 20  ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร   

 ณ หมู่ที่ 1  
ต าบลพรุใน  
 

  

4. 21  ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร   

 ณ หมูท่ี่ 3  
ต าบลพรุใน  
 

  

5. 25  ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร   

 ณ หมู่ที่ 4  
ต าบลพรุใน  
 

  

6. 26  ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร   

 ณ หมู่ที่ 7  
ต าบลพรุใน  
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