
 
 

รายงานการประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือนตุลาคม 2565 
วันจันทรท่ี์ 31 ตุลาคม  2565 

ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา 
…………..…………..…………..………….. 

ผู้มาประชุม 
1. นายประคอง อุสาห์มัน   เกษตรจังหวัดพังงา    ประธาน 
2. นายณรงค์ แก้วพิพัฒน ์   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร   
3. นางสาววิไลวรรณ สีนา   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
4. นางสาวสุภิญญา ทองพัฒน ์  แทน หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 
5. นางอุบลศรี คงเกื้อ   แทน หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 
6. นางอุษณี เจียมรา   เกษตรอ าเภอเกาะยาว 
7. นางสาวอัจฉรา นพรัตน์   เกษตรอ าเภอตะกั่วป่า 
8. นายปิยะ จอมทอง   เกษตรอ าเภอคุระบุรี 
9. นางสาวอรสา ช่วยบ ารุง   เกษตรอ าเภอเมืองพังงา 
10. นางอ่อนนวน หลีเกียรติ์อนันต์  เกษตรอ าเภอตะกั่วทุ่ง 
11. นายบัญชา เกิดล่อง   เกษตรอ าเภอท้ายเหมือง 
12. นายพงศกร ชุมเปีย   เกษตรอ าเภอทับปุด 
13. นางสุนิษา พลันการ   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
      แทนรักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอกะปง 
14. นายกวีพจน์ มัชฉากิจ   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  เลขานุการ 
15. นางสาวอุไรวรรณ สุกด้วง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   
 
เวลา 09.30 น. นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงาท าหน้าท่ีประธานการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ  

     ท่านเกษตรจังหวัดพังงา แจ้งเรื่องการลงพืน้ท่ีของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ในระหว่างวันท่ี 13 - 14 พฤศจิกายน 2565 ณ อ าเภอตะกั่วป่า 
อ าเภอคุระบุรี และอ าเภอท้ายเหมือง ในการนี้ ขอให้อ าเภอได้เตรียมข้อมูลโครงการประกันรายได้และการขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรปาล์มน้ ามันและข้าว ด้วย    

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    เร่ืองรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนกันยายน 2565  
 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้ส่งรายงานการประชุมประจ าเดือนกันยายน 2565  
เมื่อวันท่ี 7 ตุลาคม 2565 จ านวน 16 หน้า โดยแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของส านักงานเกษตรจังหวัด 
http://www.phangnga.doae.go.th พิจารณาล่วงหน้าแล้ว อ าเภอใดท่ีต้องการจะแก้ไขหรือเพิ่มเติม ขอแก้ไข
ภายหลังได้ท่ีกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เพื่อจะได้ด าเนินการต่อไป จึงเสนอเพื่อโปรดรับรองรายงานการ
ประชุม 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๓… 
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ระเบียบวาระที่ ๓    เร่ืองสืบเนือ่งจากการประชุมคร้ังที่แล้ว  
    -ไม่มี- 
  
ระเบียบวาระที่ ๔    เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 

  ๔.๑ ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
  4.4.1 การรับโอนครุภัณฑ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พืน้ที่การเกษตรให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดในจังหวัดพังงาตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จังหวัดพังงา  (งบ
จังหวัด)ขณะนี้ได้รับเอกสารครบทุกอ าเภอ  และจังหวัดด าเนินการรวบรวมข้อมูลส่งกรมส่งเสริมการเกษตร
เรียบร้อยแล้ว 

  4.1.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ  ปี 2566 กรมส่งเสริมการเกษตรโอนจัดสรร
งบประมาณมาให้ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงาแล้ว   

        - อ าเภอสามารถด าเนินการส่งเอกสารมาเบิกจ่ายได้เลย  ตามวันท่ีฝ่าย
บริหารก าหนด  (หนังสือท่ี พง 0009/ว 685  ลว. 3 ตุลาคม 2565)   

        - ค่าสาธารณูปโภค  ให้อ าเภอเบิกจ่ายภายในวงเงินท่ีจังหวัดจัดสรรให้  ห้าม
เบิกเกินวงเงิน   

   
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

                       ๔.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
  4.2.1 การด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 

1) แผนปฏิบัติงานส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ประจ าเดือนตุลาคม 2565  
 กิจกรรม วันที่ เป้าหมาย สถานที่ 

1. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอ าเภอ  14 พ.ย. 65  เจ้าหน้าท่ีส านักงานเกษตร
จังหวัดและอ าเภอรวมทั้งธุรการ
ทุกคน 

ณ การยางแห่งประเทศไทย
จังหวัดพังงา 

2 กิจกรรมชุมนุมยุวเกษตรกรระดับ
จังหวัด 

30 พ.ย.65-2 ธ.ค. 
66 

กลุ่มยุวเกษตรกร พื้นท่ี 8 
อ าเภอๆ ละ 1 กลุ่มๆ ละ 
10 คน จ านวน 80 คน, ท่ี
ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร 
กลุ่มละ 2 คน รวมทั้งส้ิน 
100 คน 

ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร  
จังหวัดกระบี่ 

 
 
 

2) แผนปฏิบัติ… 
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2) แผนปฏิบัติงานส านักงานเกษตรอ าเภอ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565  
    (เอกสารแนบ 1) 

    3) รายงานการประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอ (District Monthly 
Meeting : DM)   (ข้อมูล  ณ วันท่ี 26 ตุลาคม 2565) 

 
ชื่ออ าเภอ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 
เมืองพังงา 6 ต.ค. 65      

เกาะยาว 12 ต.ค. 65      

กะปง 6 ต.ค. 65      

ตะกั่วทุ่ง 7 ต.ค. 65      

ตะกั่วป่า 6 ต.ค. 65      

คุระบุร ี 10 ต.ค. 65      

ทับปุด 5 ต.ค. 65      

ท้ายเหมือง 12 ต.ค. 65      
  

  4.2.2 ผลการบันทึกข้อมูลภาวการณ์ผลิตพืชรายเดือน (รต.01,02) ปีงบประมาณ 
2565  (ข้อมูล  ณ วันท่ี 26 ตุลาคม 2565) 

 

อ าเภอ การด าเนินการ 

ก.ย.65 ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย.66 ก.ค.66 ส.ค.66 

เมืองพังงา ✓            
เกาะยาว ✓            
กะปง ✓            
ตะกั่วทุ่ง ✓            
ตะกั่วป่า ✓            
คุระบุร ี ✓            
ทับปุด ✓            
ท้ายเหมือง ✓            

 
ที่ประชุม  รับทราบ 

   
     

  ๔.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
    4.3.1 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของยุวเกษตรกรในโรงเรียน ด าเนินการ
วันที่ 30 พ.ย.65 - 2 ธ.ค.66 

     ตามท่ี ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ขอความร่วมมืออ าเภอประสานและ
คัดเลือกบุคคลเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรและท่ีปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานยุว
เกษตรกร เข้าร่วมงานชุมนุมยุวเกษตรกรฯ โดยขอให้ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงานชุมนุมยุวเกษตรกรฯ ให้ 

ส านักงาน… 
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ส านักงานเกษตรจังหวัด ภายในวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2565นั้น (หนังสือส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ท่ี พง 
009/ว 4671 ลงวันท่ี 10ตุลาคม 2565 เรื่องขอเชิญร่วมงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับจังหวัด ประจ าปี 
2566) ขณะนี้ได้รับรายช่ือกลุ่มยุวเกษตรกรของทุกอ าเภอเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

ท่ี อ าเภอ กลุ่มยุวเกษตรกร ที่อยู ่

1 เมืองพังงา โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า หมู่ท่ี 3 ต.บางเตย 
2 กะปง โรงเรียนบ้านกะปง หมู่ท่ี 2 ต.กะปง 
3 ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนบ้านบางหลาม หมู่ท่ี 3 ต.ท่าอยู่ 
4 ตะกั่วป่า โรงเรียนบ้านน้ าเค็ม หมู่ท่ี 2 ต.บางม่วง 
5 ทับปุด โรงเรียนบ้านในวงั หมู่ท่ี 4 ต.ถ้ าทองหลาง 
6 ท้ายเหมือง โรงเรียนพระราชทานทับละมุ หมู่ท่ี 5 ต.ล าแก่น 
7 คุระบุรี โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพฒัน ์ หมู่ท่ี 6 ต.แม่นางขาว 
8 เกาะยาว โรงเรียนบ้านริมทะเล หมู่ท่ี 5 ต.เกาะยาวน้อย 

 

และขอให้อ าเภอด าเนินการส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงานชุมนุมฯ ฯ ให้ส านักงานเกษตรจังหวัด ภายในวันท่ี  
10 พฤศจิกายน 2565หากมีข้อสงสัยติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการ คือ นางสาวอรวรรณ พานิกร (น้อง) 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร โทร. 080-5356239 ******* 
แจ้งเพิ่มเติม 

1. นายณรงค์ แก้วพิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร  
    1) เรื่องการเดินทางของกลุ่มยุวเกษตรกรและท่ีปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ทางจังหวัดได้จัดเตรียมรถบัส 
จ านวน 2 คัน ส าหรับเดินทางไปงานชุมนุมฯ และขอให้เดินทางมาขึ้นรถ ณ ส านักงานเกษตรจังหวัด ท้ังนี้ มีค่า
เดินทางจากพื้นท่ีมาส านักงานเกษตรจังหวัด 
   2) ส าหรับพิธีเปิดทางจังหวัดได้เชิญผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธาน ในวันท่ี 1 ธันวาคม 2565 
2. เกษตรจังหวัดพังงา ขอให้ทุกอ าเภอตรวจว่าแต่ละโรงเรียนท่ีมาร่วมโครงการมีพื้นท่ีอยู่ในหมู่บ้าน OTOP  
นวัตวิถี ด้วยหรือไม่เพื่อความสอดคล้องของการด าเนินโครงการ 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

  4.3.2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็น Young Smart Farmer 
ต้นแบบจังหวัดพังงา 

    - ศึกษาดูงานเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ต้นแบบ 
เป้าหมาย เกษตรกรรุ่นใหม่ จ านวน 80 คน อ าเภอละ 10 คนและเจ้าหน้าท่ีระดับจังหวัดและอ าเภอ 20 คน  

โดยจะด าเนินการในช่วงไตรมาสท่ี 2 (มกราคม – มีนาคม 2566) 
สถานที่ศึกษาดูงาน  ได้แก่ จังหวัดตรัง สตูล และพัทลุง 
**ขอให้อ าเภอแจ้งความก้าวหน้าในการรับสมัคร ขณะนี้จังหวัดอยู่ระหว่างด าเนินการประสานกับสถานท่ีดูงาน 
และก าลังรวบรวมข้อมูลแต่ละสถานท่ีเพื่อเสนอให้กับคณะท างาน YSF ระดับจังหวัด ในการคัดเลือกสถานท่ี
ศึกษาดูงานเพื่อให้ตรงกับกิจกรรมและความต้องการของเกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัดพังงา 
เกษตรอ าเภอทับปุด อ าเภอเมืองพังงา อ าเภอตะกั่วทุ่ง แจ้งเบื้องต้นเป้าหมาย 10 คน อาจได้ไม่ตามเป้าหมาย 
เนื่องจากเกษตรกรแจ้งว่าใช้เวลามากเกินไป 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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    4.3.3. การรับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้
เป็น Young Smart Farmer ประจ าปีงบประมาณ 2566  

  ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่ 
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ประจ าปี 2566 โดยมีบุคคลเป้าหมาย 
คือ เกษตรกรท่ีมีอายุระหว่าง 17 – 45 ปี ท่ีมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการท าการเกษตร ต้องการพัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพชีวิตตนเอง วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ให้สามารถน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้า
เกษตรได้อย่างผู้ประกอบการเกษตร ท้ังยังเป็นการสร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่และหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายในทุกระดับ และสนับสนุนการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ 

     โดยขอความร่วมมือส านักงานเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอมอบหมายเจ้าหน้าท่ี
ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการประชาสัมพันธ์ และรับสมัครเกษตรกรท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมีเป้าหมาย อ าเภอละ
ไม่เกิน 5 ราย รวมทั้งส้ิน 40 ราย ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 และรวบรวมใบสมัครพร้อมท้ังหลักฐาน
การสมัครส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ภายในวันท่ี 4 ธันวาคม 2565 

 
ที่ประชุม  รับทราบ 

 
   ๔.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
   4.4.1 งบพัฒนาจังหวัด    

 1) การสัมมนาเทคนิคการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ ามัน ผู้ตัดปาล์ม จ านวน 100 คน  
  - อ าเภอเมืองพังงา หาเป้าหมายได้ 7 คน      
     - อ าเภอกะปง หาเป้าหมายได้ 1 คน  
     - อ าเภอตะกั่วป่า รับเป้าหมายเพิ่ม 3 คน 
 2) โครงการผักชุมชนสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  

         ขอให้อ าเภอตรวจสอบเป้าหมายท่ีได้รับการสนับสนุนอยู่ในรายช่ือ TPMAP 
หรืออยู่ในพื้นท่ี OTOP นวัตวิถีหรือไม่ เพื่อความสอดคล้องของโครงการ 

    3) การสัมมนาและฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร 
จ านวน 43 กลุ่ม เกษตรจังหวัด เสนอให้อ าเภอหาวิธีการจัดโรงเรียนเกษตรกร เพิ่มเติม ในรูปแบบออนไลน์ 

    4.4.2 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีงบประมาณ 2566 
       1 ) การประชุมเตรียมงาน คลินิ ก เกษตรเคล่ือน ท่ี ในพระราชานุ เคราะห์ฯ 
ปีงบประมาณ 2566 ก าหนด 2 ครั้ง คือ 1) การประชุมส าหรับจัดครั้งแรก และ 2) การประชุมส าหรับจัด
คลินิกใหญ่ 

    2) ขอให้อ าเภอ จัดท าแผนการจัดงานคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ฯ 
ส่งให้จังหวัด ภายในวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2565 

 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

 ๔.5 กลุ่มอารักขา… 
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               ๔.5 กลุ่มอารักขาพืช 
   4.5.1 การระบาดศัตรูพืช 

                   กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ได้จัดท าข่าวเตือนการระบาด
ศัตรูพืชส่งทางจดหมายอีเล็คทรอนิค (e-mail) ขอให้อ าเภอเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเกษตรกรให้ความรู้ในการจัดการ
ศัตรูพืช ประจ าเดือนตุลาคม 2565 จ านวน 4 เรื่อง คือ 
1. โรคโคนเน่าปาล์มน้ ามัน 
2. โรคใบจุดตากบในผักสลัด 
3. โรคใบจุดซิกาโตกาสีเหลือง 
4. เพล้ียไก่แจ้ส้ม 

 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕    เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
  -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่ ๖    เร่ืองอื่น ๆ  
 -ไม่มี- 

เลิกประชุม  เวลา  11.55 น. 
 
 
 
                                                   ลงช่ือ      อุไรวรรณ สุกด้วง       ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นางสาวอุไรวรรณ สุกด้วง)                                       
                                                   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
 
                                                   ลงช่ือ     กวีพจน์ มัชฉากิจ       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายกวีพจน์ มัชฉากิจ)                                       
                                                  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
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เอกสารแนบ 1 
แผนปฏิบัติงานส านักงานเกษตรอ าเภอ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565 

 
ท่ี วันที่ โครงการ/กิจกรรม สถานที่ เวลา บุคคล 

เป้าหมาย 
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองพังงา 

1 2 เย่ียมเยียนและติดตามการด าเนินงานของ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 

ม.3 ต.นบปริง 
ม.4 ต.นบปริง 

10.00 น. 2 ราย 

2 3 เย่ียมเยียนเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ผัก     
และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร ่

ม.2 ต.ตากแดด 13.00 น. 5 ราย 

3 4 ร่วมประชุมประจ าเดือนหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
และ ม.1 ต.ทุ่งคาโงก และประชาสัมพันธ์
รับสมัคร YSF ปี 2566  

ม.5 ต.ทุ่งคาโงก 
ม.1 ต.ทุ่งคาโงก 

13.00 น. 20 ราย 

4 8 ร่วมประชุมประจ าเดือนหมู่บ้าน หมู่ที่ 3ต.
ถ  าน  าผุดประชาสัมพันธ์รับสมัคร YSF 

 ปี 2566 

ม.3 ต.ถ  าน  าผุด 13.00 น. 20 ราย 

5 9 ประชาสัมพันธ์รับสมัคร YSF ปี 2566 ม.1 ต.ตากแดด 13.00 น. 5 ราย 
6 10 ประชาสัมพันธ์รับสมัคร YSF ปี 2566 ม.2 ต.ป่ากอ 10.00 น. 3 ราย 
7 15 เย่ียมเยียนเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ผัก ต.ท้ายช้าง 13.00 น.  1 ราย 
8 16 เย่ียมเยียนและติดงามการด าเนินงาน

กลุ่มยุวเกษตรกร และถ่ายทอดการขยาย
เชื อไตรโคเดอร์มา 

ร.ร.วัดปัจจันตคาม ม.1  
ต.ทุ่งคาโงก 

10.00 น. 20 ราย 

9 17 เย่ียมเยียนและติดงามการด าเนินงาน
ศพก. เครือข่ายเก็บข้อมูลจัดท าท าเนียบ
ศพก. 

ม.6 ต.บางเตย 13.00 น.  2 ราย 

10 22 เย่ียมเยียนและติดงามการด าเนินงาน
ศพก. เครือข่าย เก็บข้อมูลจัดท าท าเนียบ
ศพก. และเย่ียมเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่
ผัก      

ม.4 ต.ทุ่งคาโงก 
 

13.00 น. 2 ราย 

11 23 ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม
น  ามัน 

ม.2 ต.ทุ่งคาโงก 
 

13.00 น. 30 ราย 

12 24 เย่ียมเยียนและติดงามการด าเนินงานแปลง
ใหญ่ปาล์มน  ามันต าบลบางเตย 

ม.6 ต.บางเตย 
 

13.00 น. 1 ราย 

13 29 ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม
น  ามัน 

ม.2 ต.บางเตย 
 

13.00 น. 25 ราย 

14 30 เย่ียมเยียนและติดตามอาการการรักษาและ
ควบคุมโรคการโ์นเดอร์ม่าในปาล์มน  ามัน 

 
 

ม.1 ต.บางเตย 
 

10.00 น. 1 ราย 
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ส านักงานเกษตรอ าเภอกะปง 
1. 2  จัดการเรียนการสอนรายวิชาเกษตร 

 
โรงเรียนเยาววิทย์  
ม.1 ต.เหมาะ อ.กะปง 

14.30 - 16.30 น. กลุ่มยุวเกษตรกร
โรงเรียน 
เยาววิทย์ 

2. 9 จัดการเรียนการสอนรายวิชาเกษตร 
 

โรงเรียนเยาววิทย์  
ม.1 ต.เหมาะ อ.กะปง 
 

14.30 - 16.30 น. 
 

กลุ่มยุวเกษตรกร
โรงเรียน 
เยาววิทย์ 

3. 16 จัดการเรียนการสอนรายวิชาเกษตร 
 

โรงเรียนเยาววิทย์  
ม.1 ต.เหมาะ อ.กะปง 

14.30 - 16.30 น. 
 

กลุ่มยุวเกษตรกร
โรงเรียน 
เยาววิทย์ 

4. 21 ร่วมประชุมวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสม
และเกษตร 
ผสมผสานต าบลเหมาะ 

 

ที่ท าการกลุ่ม 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไร่นา 
สวนผสมและเกษตร 
ผสมผสานต าบลเหมาะ 
ม.4 ต.เหมาะ อ.กะปง 

13.00 - 15.00 น. 
 

สมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 
ไร่นาสวนผสมและ
เกษตรผสมผสาน
ต าบลเหมาะ 

5. 23 จัดการเรียนการสอนรายวิชาเกษตร 
 

โรงเรียนเยาววิทย์  
ม.1 ต.เหมาะ อ.กะปง 
 

14.30 - 16.30 น. 
 

กลุ่มยุวเกษตรกร
โรงเรียนเยาววิทย์ 

6. 30 จัดการเรียนการสอนรายวิชาเกษตร 
 

โรงเรียนเยาววิทย์  
ม.1 ต.เหมาะ อ.กะปง 
 

14.30 - 16.30 น. 
 

กลุ่มยุวเกษตรกร
โรงเรียน 
เยาววิทย์ 

ส านักงานเกษตรอ าเภอตะก่ัวทุ่ง 
1. 1 เย่ียมเยียนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอกไม้ศรีพังงา ม.5 ต. กะไหล 09.00 - 16.00 น. 

 
 

2 8 เย่ียมเยียนวิสาหกิจชุมชนกุล่มเลี ยงสัตว์บ้าน
ทองหลาง 

ม.4 ต. หล่อยูง 09.00 - 16.00 น. 
 

 

3.  เย่ียมเยียนกลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน  ามันต าบล
ถ  า 

ม.1 ต. ถ  า 09.00 - 16.00 น. 
 

 

4. 10 เย่ียมเยียนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลถ  า ม.9 ต. ถ  า 09.00 - 16.00 น. 
 

 

5.  ปรับปรุงทะเบียนเกษตรและตรวจสอบแปลง
เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน  ามัน 

ม.4 ต. หล่อยูง 09.00 - 16.00 น. 
 

 

6. 15 เย่ียมเยียนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
เกษตรสูงวัยต าบลท่าอยู่ 

ม.7 ต. ท่าอยู่ 09.00 - 16.00 น. 
 

 

7. 16 เย่ียนเยียนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ทรัพย์
ชุมชนคนหินร่ม 

ม.2 ต. คลองเคียน 09.00 - 16.00 น. 
 

 

8.  เย่ียมเยียนศพก.เครือข่ายไม้ผลต าบลถ  า  ม.9 ต. ถ  า 09.00 - 16.00 น. 
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9. 17 เย่ียมเยียนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรบ้าน
เจ้าขรัว 

 ม.3 ต. คลองเคียน 09.00 - 16.00 น. 
 

 

10. 23 ติดตามสถานการณ์การปลูกพืชฤดูแล้งใน
ต าบลกระโสม 

 ม.6 ต. กระโสม 09.00 - 16.00 น. 
 

 

11.  เย่ียมเยียนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มภูตาล  ม. 5 ต. โคกกลอย 09.00 - 16.00 น. 
 

 

12. 24 เย่ียมเยียนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลถ  า  ม.5 ต. ถ  า 09.00 - 16.00 น. 
 

 

13.  เย่ียมเยียน ศพก.เครือข่ายสวนลุงนัย  ม.6 ต.กะไหล 09.00 - 16.00 น. 
 

 

14. 29 ติดตามสถานการณ์การปลูกพืชฤดูแล้งใน
ต าบลคลองเคียน 

 ม.5 ต.คลองเคียน 09.00 - 16.00 น. 
 

 

15. 30 เย่ียมเยียนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเท่ียวเชิง
เกษตรบ้านบางนุ 

 ม.6 ต.กะไหล 09.00 - 16.00 น. 
 

 

16.  เย่ียมเยียนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
บ้านนากลาง 

 ม.9 ต.โคกกลอย 09.00 - 16.00 น. 
 

 

ส านักงานเกษตรอ าเภอตะก่ัวป่า 
1. 1 ติดตามเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด ม.3 ต.บางนายสี 08.30-12.00 น. 2  ราย 
2. 3 ติดตามวิสาหกิจชุมชน ม.3,ม.7,ม.9 ต.บางนายสี 13.30 – 16.30 น. 5  ราย 
3. 4 ติดตามวิสาหกิจชุมชน ม.1,ม.6 ต.โคกเคียน 13.30 – 16.30 น. 3  ราย 
4. 8 ติดตามเย่ียมเยียน ศพก.เครือข่าย/เย่ียม

เยียนเกษตรกร 
ม.4 ต.บางนายสี 13.30 – 16.30 น. 5  ราย 

5. 10 ติดตามแปลงใหญ่ปาล์มน  ามัน ม.4 ต.บางนายสี 13.30 – 16.30 น. 3  ราย 
6. 10 ติดตามเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด ม.5,ม.6,ม.7 ต.คึกคัก 13.30 น. 5 ราย 
7. 15 เย่ียมเยียนเกษตรกร/อกม. ม.1,ม.2 ต.ต าตัว 13.30 น. 5 ราย 
8. 20 ประชุมแปลงใหญ่ผัก ไทยไลฟ์เวลเนส   รีสอร์ท 13.30 น. 20 ราย 
9. 24 เย่ียมเยียนเกษตรกรแปลงใหญ่ปาล์ม ม.4,ต.บางนายสี 13.30 น. 3 ราย 
10. 30 เย่ียมเยียนเกษตรกรแปลงใหญ่มังคุด ม.5 ต.บางนายสี 13.30 น. 2 ราย 

ส านักงานเกษตรอ าเภอทบัปุด 

1. 2 เย่ียมเยียนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
บ้านโคกไคร 

ม.7 ต.มะรุ่ย 09.00 น. 
 

10 ราย 

2. 3 เย่ียมเยียนกลุ่มยุวเกษตรกร ม.4 ต.ถ  าทองหลาง 09.00 น. 20 ราย 
3. 9 เย่ียมเยียนกลุ่มยุวเกษตรกร ม.4 ต.ถ  าทองหลาง 10.00 น. 20 ราย 
4. 15 เย่ียมเยียนสมาชิกแปลงใหญ่ผัก ม.4 ต.บ่อแสน 10.00 น. 12 ราย 
5. 17 เย่ียมเยียนกลุ่มยุวเกษตรกร ม.4 ต.ถ  าทองหลาง 13.00 น. 20 ราย 
6. 22 เย่ียมเยียนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ม. 7 ต.มะรุ่ย  13 ราย 
7. 24 เย่ียมเยียนสมาชิกแปลงใหญ่ผัก ม.2 ต.ถ  าทองหลาง  20 ราย 
8. 29 เย่ียมเยียนสมาชิกแปลงใหญ่ผัก ม.6 ต.โคกเจริญ  15 ราย 
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9. 30 เย่ียมเยียนสมาชิกแปลงใหญ่ผัก ม.1 ต.บางเหรียง  5 ราย 

ส านักงานเกษตรอ าเภอท้ายเหมือง 
1. 4 ประสานงานเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

ยกระดับการผลิตและการตลาดไม้ผล
เศรษฐกิจจังหวัดพังงา เพ่ือสร้างความ
มั่นคงด้านรายได้ 

ต าบลล าภี  20 ราย 

2. 8 ประสานงานเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
ยกระดับการผลิตและการตลาดไม้ผล
เศรษฐกิจจังหวัดพังงา เพ่ือสร้างความ
มั่นคงด้านรายได้ 

ต าบลนาเตย  20 ราย 

3. 15 ประชุมจัดตั งกลุ่มแปลงใหญ่ผึ งต าบลล าภ ี ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 
๖ ต.ล าภี 

 30 ราย 

4. 17 – 18 น าเกษตรกรเข้าร่วมโครงการยกระดับการ
ผลิตและการตลาดไม้ผลเศรษฐกิจจงัหวัด
พังงา เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านรายได้ 

โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา 
จ.พังงา 

 19 ราย 

5. 23 น าเกษตรกรเข้าอบรมโครงการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน  ามัน 
ในจังหวัดพังงาอย่างย่ังยืน 

(เกษตรกรทั่วไป) 

โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา  
จ.พังงา 

 50 ราย 

ส านักงานเกษตรอ าเภอคุระบุร ี
1. 8 เย่ียมเยียนและติดตามงาน YSF ม.3 ต.บางวัน 10.00 น.  
2. 16 เย่ียมเยียนและติดตามการด าเนินงาน 

ยุวเกษตร 
ม.6 ต.แม่นางขาว 13.00 น. สมาชิกกลุ่ม 

3. 18 ติดตามการด าเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่มังคุด
ต าบลบางวัน 

ม.2 ต.บางวัน 09.00 น. สมาชิกกลุ่ม    

4. 24 เย่ียมเยียนและติดตามการด าเนินงาน 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ม.9 ต.คุระ 13.00 น. สมาชิกกลุ่ม 

ส านักงานเกษตรอ าเภอเกาะยาว 

1. 3  เย่ียมเยียนและติดตามการด าเนินงานของ 
Young Smart Farmer  

 

ณ หมู่ที ่1 ต าบลพรุใน 
อ าเภอเกาะยาว  

 Young Smart 
Farmer  

จ านวน 5 ราย 
2. 8  เย่ียมเยียนการด าเนินงานและเก็บข้อมูลผู้

ประกวดเกษตรกรดีเด่น ปี พ.ศ. 2566  
สาขาไร่นาสวนผสม 

ณ หมู่ที่ 3 ต าบลพรุใน 
อ าเภอเกาะยาว  

 นายปรีชา นาวีว่อง 

3. 10  ประชุมวางแผนเตรียมจัดงานคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่และงาน Field day 

 

ณ หน านาทอน หมู่ที่ 3  
ต าบลเกาะยาวน้อย 
อ าเภอเกาะ  

 คณะกรรมการศพก.
และแปลงใหญ่ 

อกม. Young 
Smart Farmer 
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30 คน 
4. 11  เตรียมสถานที่จัดจัดงานคลินิกเกษตร

เคลื่อนที่และ 
งาน Field day 
 

ณ หน านาทอน หมู่ที่ 3  
ต าบลเกาะยาวน้อย 
อ าเภอเกาะยาว  

 คณะกรรมการศพก.
และแปลงใหญ่ 

อกม. Young 
Smart Farmer 

5. 15  จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และงาน  
Field day 

ณ หน านาทอน หมู่ที่ 3  
ต าบลเกาะยาวน้อย 
อ าเภอเกาะยาว  

 เกษตรกร 160 คน 

6. 22  เย่ียมเยียนกลุ่มยุวเกษตรโรงเรียนบ้านริม
ทะเล 

ณ โรงเรียนบ้านริมทะเล 
หมู่ที่ 5 ต าบลเกาะยาว
น้อย อ าเภอเกาะยาว 

 ยุวเกษตรกร  
จ านวน 30 ราย 
 

7. 24  ติดตามการด าเนินงานของ 
วสช.ผู้เลี ยงผึ ง ต าบลพรุใน 

 ณ หมู่ที่ 2 ต าบลพรุใน 
อ าเภอเกาะยาว  

 สมาชิกกลุ่มผู้เลี ยง
ผึ งจ านวน 30 ราย 

8. 29  เย่ียมเยียนการด าเนินงานและเก็บข้อมูลผู้
ประกวดเกษตรกรดีเด่น ปี พ.ศ. 2566  

สาขาท าสวน 

ณ หมู่ที่ 3 ต าบลเกาะยาว
น้อย อ าเภอเกาะยาว  

 นางวรรณี  
จันทรเกษ 
 

9. 30  เย่ียมเยียนการด าเนินงานและเก็บข้อมูล
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ปี พ.ศ. 2566  

สาขากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

ณ หมู่ที่ 1 ต าบลพรุใน 
อ าเภอเกาะยาว จังหวัด
พังงา 

 

 กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านโล๊ะ
โป๊ะ จ านวน 20 
คน 

 
 
 
 
 

  


