
 
 

รายงานการประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือนพฤศจกิายน 2565 
วันอังคารที่ 29 พฤศจกิายน 2565 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายประคอง อุสาห์มัน   เกษตรจังหวัดพังงา    ประธาน 
2. นายณรงค์ แก้วพิพัฒน ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร   
3. นางสาววิไลวรรณ สีนา   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
4. นางสาวสุภิญญา ทองพัฒน์  แทน หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 
5. นางอุบลศรี คงเกื้อ   แทน หัวหน้าฝา่ยบริหารทั่วไป 
6. นางอุษณี เจียมรา   เกษตรอ าเภอเกาะยาว 
7. นางสาวอัจฉรา นพรัตน ์  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 
     รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอกะปง 
14. นายกวีพจน์ มัชฉากิจ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  เลขานุการ 
15. นางสาวอุไรวรรณ สุกด้วง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   
 
เวลา 13.30 น. นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพงังาท าหน้าที่ประธานการประชุม ตามระเบียบวาระ 
ดังนี้ 
ระเบยีบวาระที่ 1   เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ  
     ท่านเกษตรจังหวัดพังงา ขอบคุณเกษตรอ าเภอตะกั่วป่า อ าเภอคุระบุรี และอ าเภอ
ท้ายเหมือง ในการประสานเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมการลงพ้ืนที่ของรองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ในระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2565 ณ อ าเภอตะกั่วป่า 
อ าเภอคุระบุรี และอ าเภอท้ายเหมือง โดยได้เกษตรกรเข้าร่วมครบตามเป้าหมายที่ก าหนด เป็นผลให้กิจกรรม
ลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย   

ทีป่ระชุม  รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนตุลาคม 2565  
 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้ส่งรายงานการประชุมประจ าเดือนตุลาคม 2565  
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 จ านวน 11 หน้า โดยแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของส านักงานเกษตรจังหวัด 
http://www.phangnga.doae.go.th พิจารณาล่วงหน้าแล้ว อ าเภอใดที่ต้องการจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ขอแก้ไข
ภายหลังได้ที่กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศ เพื่อจะได้ด าเนินการต่อไป จึงเสนอเพื่อโปรดรับรองรายงานการ
ประชุม 
มตทิีป่ระชุม รับรองรายงานการประชุม                                                       ระเบียบวาระที่ ๓… 
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ระเบยีบวาระที่ ๓    เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งทีแ่ล้ว  
    -ไม่มี- 
 

ระเบยีบวาระที่ ๔    เรื่องเสนอใหท้ีป่ระชุมทราบ 
 

 ๔.๑ ฝ่ายบรหิารทั่วไป 
      4.4.1 การรับโอนทรัพย์สินจากหน่วยงานอื่น 
    ฝ่ายบรหิารทั่วไปด าเนินการจดัส่งส าเนาหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตรที ่กษ 
1003/ว 1670ลงวันที ่1 ธันวาคม 2563  เรือ่ง การรบัโอนทรัพย์สนิจากหน่วยงานอื่น  ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม/
ฝ่าย   และทุกอ าเภอทราบแล้ว  และขอใหท้่านแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดทกุคนได้รับทราบและถือปฏิบตัิในทศิทาง
เดียวกัน   
    4.4.2 การด าเนินการทุกโครงการ/กิจกรรมให้เปน็ไปตามคู่มือโครงการและเร่งรัด 
การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย  ณ สิ้นไตรมาสตามมติ ครม.  ดังนี้ 
งบรายจ่าย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

เบิกจ่าย ใช้จ่าย เบิกจ่าย ใช้จ่าย เบิกจ่าย ใช้จ่าย เบิกจ่าย ใช้จ่าย 
รายจ่ายภาพรวม 32 34.08 52 56.24 75 81.74 93 100 
รายจ่ายประจ า 35 35.33 55 55.78 80 81.76 98 100 
รายจ่ายลงทุน 19 28.96 39 58.15 57 81.65 75 100 

    เกษตรจังหวัดขอความร่วมมือทุกคนเบิกจ่ายให้ทันตามก าหนด 

ทีป่ระชุม  รับทราบ  

    4.4.3. รายจา่ยลงทนุ  ครุภณัฑ์เกิน 500,000 บาท   
     บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)  ในระบบNew GFMIS Thai  ภายในเดือน มกราคม 
2566  เบิกจา่ยภายในเดือน มีนาคม 2566และรายจ่ายลงทุน  สิ่งก่อสร้างเกิน 500,000 บาท  บันทึกใบสั่งซื้อสั่ง
จ้าง (PO)  ในระบบNew GFMIS Thai  ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2566  เบิกจ่ายตามงวดงานที่ก าหนดไว้ 
     เกษตรจังหวัด สอบถามความก้าวหน้าการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการอ าเภอกะปง 
     นางสุนิษา พลันการ รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอกะปง แจ้งว่าได้เร่งรัด
ช่าง อบต. ให้สามารถจัดท าแบบให้แล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถประชุมก าหนดราคากลางภายในสัปดาห์นี้ และ
สามารถประกาศหาผู้รับจ้างได้ในสัปดาห์หน้า 

ทีป่ระชุม รับทราบ 

    4.4.4. ใบส าคัญเบกิเงนิทุกประเภทที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้ว   
     ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตามใบส าคัญดังกล่าว อย่างช้าไม่เกินภายในวันที่ 15 
ของเดือนถัดไป 

ทีป่ระชุม รับทราบ  

 
 

๔.2 กลุ่มยุทธศาสตร…์ 
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                       ๔.2 กลุ่มยทุธศาสตร์และสารสนเทศ 
  4.2.1 การด าเนนิงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 

1) แผนปฏบิตัิงานส านักงานเกษตรจงัหวดัพงังา ประจ าเดอืนธันวาคม 2565  

วันที ่ กิจกรรม เป้าหมาย สถานที ่

30-2 งานชุมชุมยุวเกษตรกรจังหวัดพังงา  
(งบพัฒนาจังหวัด) 

กลุ่มยุวเกษตรกร 80 ราย  
ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร  
20 ราย รวมทั้งสิ้น 100 ราย 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดกระบี่ (พืชสวน) 

1-2  สัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูง
วัยปี 66 

- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
ส่งเสริมเคหกิจเกษตรใน
ครัวเรือนเกษตรสูงวัย ระดับ
จังหวัด จ านวน 1 คน ระดับ
อ าเภอ 1 คน 
- ผู้แทนเกษตรสูงวัยที่เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตร
ในครัวเรือนเกษตรสูงวัย จ านวน 
1 คน 

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting 

7-9 โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือน
เกษตรสูงวัย ปี 66  

เกษตรสูงวัย 14 ราย ต.ล าภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 

7 ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร ครั้งที่ 2/2566 

อ าเภอเมืองพังงา ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองพังงา 

8 ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร ครั้งที่ 2/2566 

อ าเภอตะกั่วป่า ส านักงานเกษตรอ าเภอตะกั่วป่า 

9 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 
โลจิสติกส์เกษตรเพื่อลดการสูญเสีย  

(กิจกรรมย่อย 1 เวทีชุมชน) 

สมาชิกตลาดเกษตรกร 10 ราย อ.เมืองพังงา จ.พังงา 

14 ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร ครั้งที่ 2/2566 

อ าเภอทับปุด ส านักงานเกษตรอ าเภอทับปุด 

15 ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร ครั้งที่ 2/2566 

อ าเภอท้ายเหมือง ส านักงานเกษตรอ าเภอท้ายเหมือง 

14-15 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น 
Young Smart Farmer เวทีท่ี 1 

เกษตรกรรุ่นใหม่  
จ านวน 40 ราย 

จ.พังงา 

20 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
จังหวัด 

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัด  

ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

23 จัดท าแผนส ารวจข้อมูลแหล่งทรัพยากร
วิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพ 

** จ. ยังไม่คัดเลือกเป้า…การ
คัดเลือกจะดูจากฐานข้อมูลที่
อ าเภอส ารวจมาและคัดเลือกกลุ่ม

จังหวัดร่วมกับอ าเภอที่ได้รับการคัดเลือก 
จัด FOCUS GROUP เพื่อจัดท า
แผนพัฒนา 



   

ที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติตรง
ตามที่กรมฯก าหนด 

27 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัคร
เกษตรจังหวัดพังงา 

 

คณะกรรมการบริหารงาน
อาสาสมัครเกษตรจังหวัดพังงา 
จ านวน 15 ราย 

ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

 
2) ผลการปฏิบัติงานส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ประจ าเดือนพฤศจิกายน  

 
3) แผนปฏบิตัิงานส านักงานเกษตรอ าเภอ ประจ าเดือนธันวาคม 2565  
    (เอกสารแนบ 1) 
 

4) รายงาน... 

ล าดับ วันที่ งานที่ปฏิบัติ สถานที่ ผลการด าเนินงาน 
1 17 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2566 
ห้องประชุมส านักงานเกษตร
จังหวัดพังงา  

ด าเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2566 ไป
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา 
โดยวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเพื่อ
รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ร่วมรับฟังปัญหา อุปสรรค และแผนการ
ด าเนินงานส่งเสริมของหน่วยงานภาคีใน
ปีงบประมาณ 2566 เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ซึ่ง
ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงาในฐานะ
ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนจงัหวัด มีแผนก าหนดการจัด
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
จังหวัด ครั้งที่ 1/2566  
ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 

2 22 -24  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนและพัฒนางาน
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 
Farmer) และผู้ประกอบการ
เกษตร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ 
คอนเวนชั่น กทม. 

การสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจ พัฒนา
ศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้า
หน้ าผู้ รับ ผิ ดชอบ งาน โครงการพั ฒ น า
เกษตรกรปราดเปรื่อ ง (Smart Farmer) 
เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) 
ทั่ วประเทศ  ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
นโยบายและแผนการพัฒนาเกษตรกร
ป ราด เป รื่ อ งสู่ ผู้ ป ระกอบ การ และ ให้
เจ้าหน้าที่ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
วางแผนการด าเนินงานในการขับเคลื่อนการ
พั ฒ น า เกษ ตรกรป ราด เป รื่ อ ง  (Smart 
Farmer)ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

บุคคลเป้ าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้ าที่
ผู้รับผิดชอบงาน YSF และ SFระดับจังหวัด 
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    4) รายงานการประชุมส านกังานเกษตรอ าเภอ (District Monthly 
Meeting : DM)   (ข้อมูล  ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565) 

 
ชื่ออ าเภอ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 
เมืองพังงา 6 ต.ค. 65 7 พ.ย. 65     

เกาะยาว 12 ต.ค. 65 1 พ.ย. 65     

กะปง 6 ต.ค. 65 1 พ.ย. 65     

ตะก่ัวทุ่ง 7 ต.ค. 65 7 พ.ย. 65     

ตะกั่วป่า 6 ต.ค. 65 2 พ.ย. 65     

คุระบุรี 10 ต.ค. 65 1 พ.ย. 65     

ทับปุด 5 ต.ค. 65 3 พ.ย. 65     

ท้ายเหมือง 12 ต.ค. 65 4 พ.ย. 65     
  

ทีป่ระชุม รับทราบ 

   4.2.2 ผลการบนัทึกข้อมลูภาวการณผ์ลติพชืรายเดือน (รต.01,02) ปงีบประมาณ 
2565  (ข้อมูล  ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 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 ✓ ✓           
ตะก่ัวทุ่ง ✓ ✓           
ตะกั่วป่า ✓ ✓           
คุระบุรี ✓ ✓           
ทับปุด ✓ ✓           
ท้ายเหมือง ✓ ✓           

 
ทีป่ระชุม รับทราบ 
  
 
 
 
 
 

4.2.3 การเผยแพร.่.. 
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4.2.3 การเผยแพรแ่ละประชาสัมพนัธ์งานส่งเสริมการเกษตร 
              1. การรายงานข่าวหน้าเดียวรายกลุ่ม/อ าเภอตามตัวช้ีวัด รอบที่ 1/2566 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ทีป่ระชุม รับทราบ 

     2. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรตามตัวช้ีวัด 
(น้ าหนัก 10%) รอบที่ 1/2566 ระดับจังหวัด 

 

 

ข้อมูล ณ วันที ่25 พ.ย.65 

 

ทีป่ระชุม รับทราบ 
 

3. บทความส่งเสริม… 

กลุ่ม/อ าเภอ จ านวนข่าว ครบตามเป้าหมาย 

(กลุ่ม 6 ข่าว/เดือน 
อ าเภอ 8 ข่าว/เดือน) 

หมายเหต ุ

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 10 /  
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 8 /  
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 8 /  
กลุ่มกลุ่มอารักขาพืช 10 /  
อ าเภอเมืองพังงา 22 /  

อ าเภอกะปง 12 /  

อ าเภอตะกั่วทุ่ง 10 /  
อ าเภอตะกั่วป่า 17 /  

อ าเภอทับปุด 17 /  

อ าเภอท้ายเหมือง 9 /  

อ าเภอคุระบุรี 10 /  

อ าเภอเกาะยาว 14 /  

รวมทั้งหมด 147   

 
เดือน 

จ านวนข่าวทีเ่ผยแพร่
ผ่านสื่อมวลชน 

จ านวนข่าวทีเ่ผยแพร่
ผ่านสื่ออื่น ๆ 

ครบตามเป้าหมาย 

18 ข่าว/เดือน 

โดยเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน 7 ข่าว/เดือน 
พฤศจิกายน 65 10 36 / 
รวมทั้งหมด 10 36  
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     3. บทความส่งเสริมการเกษตร ขอแจ้งแผนการส่งบทความส่งเสริม
การเกษตร โดยขอให้ทุกกลุ่มและส านักงานเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ ส่งบทความตามแผนภายในวันที่ 25  
ของเดือน 

 
เดือน กลุ่ม/อ าเภอ ประเดน็บทความ 

ธันวาคม 2565 อ าเภอเกาะยาว  

มกราคม 2566 อ าเภอท้ายเหมือง  

กุมภาพันธ์ 2566 อ าเภอคุระบุรี  

มีนาคม 2566 อ าเภอเมืองพังงา  

เมษายน 2566 อ าเภอตะกั่วป่า  

อ าเภอทับปุด  

พฤษภาคม 2566 อ าเภอกะปง  

มิถุนายน 2566 อ าเภอตะกั่วทุ่ง  
กลุ่มอารักขาพืช  

กรกฎาคม 2566 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  

สิงหาคม 2566 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  

กันยายน 2566 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  

ทีป่ระชุม รับทราบ 

    4.2.4 การขึ้นทะเบียนและปรบัปรุงข้อมลูทะเบียนเกษตรกร  
ปี 2566 
  1. การวาดแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลตามตัวช้ีวัด รอบที่ 1/2566(
เสร็จสิ้นภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2566) ขอแจ้งเป้าหมายการวาดแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล จังหวัดพังงา จ านวน 
6,000 แปลง แยกรายอ าเภอ ดังนี ้

- อ าเภอเมืองพังงา 822 แปลง 
- อ าเภอเกาะยาว 306 แปลง 
- อ าเภอกะปง 684 แปลง 
- อ าเภอตะกั่วทุ่ง 786แปลง 
- อ าเภอตะกั่วป่า 798 แปลง 
- อ าเภอคุระบุร ี654 แปลง 

     - อ าเภอทับปุด 624 แปลง 
- อ าเภอท้ายเหมือง1,326 แปลง 

ทีป่ระชุม รับทราบ 
2. การขึ้นทะเบียน… 



   

ประกาศ กสก. 2565 

- 8 - 
 

    2. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตร 
  จังหวัดพังงาได้รับการจัดสรรเป้าหมาย จ านวน 32,000 ครัวเรือน 
งบประมาณ 10,560 บาทเป้าหมายแยกรายอ าเภอ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ทีป่ระชุม

รั
บทราบ 

  4.2.5 การคัดเลือกเกษตรกร บคุคลทางการเกษตร และสถาบนัเกษตรกร
ดเีด่น ประจ าปี 2566 

   ตามที่จังหวัดพังงา ได้แจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกร บุคคล
ทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจ าปี 2566 จ านวน 7 ประเภท โดยใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศ
ของกรมส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดสแกนตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ให้มีความถูกต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นต้นแบบแก่เกษตรกร
และสถาบันเกษตรกรอื่นได้ ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และ
สถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจ าปี 2566 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 ) แล้วนั้น 

   
 

 
 
 
 
 

จังหวัดพังงา… 

 ครัวเรือน
ทั้งหมด 

สัดส่วน เป้าหมาย 
(ครัวเรือน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งวดเบิกจ่าย 

พังงา 34,719 100.00 32,000 10,560  

    เมืองพังงา 3,884 11.19 3,625 1,195 งวดที่ 1 

    เกาะยาว  2,092 6.03 1,910 630 งวดที่ 2 

    กะปง 3,651 10.52 3,365 1,110 งวดที่ 3 

    ตะกั่วทุ่ง  5,579 16.07 5,230 1,720 งวดที่ 2 

    ตะกั่วป่า 4,279 12.32 3,975 1,315 งวดที่ 1 

    คุระบุร ี 3,980 11.46 3,625 1,195 งวดที่ 3 

    ทับปุด 4,072 11.73 3,740 1,235 งวดที่ 3 

    ท้ายเหมือง 7,182 20.68 6,530 2,160 งวดที่ 3 

http://farmer.doae.go.th/ecoplant/eco_report/report_fmdfbd64/
http://farmer.doae.go.th/ecoplant/eco_report/report_fmdfbd_ap64/82/01/
http://farmer.doae.go.th/ecoplant/eco_report/report_fmdfbd_ap64/82/02/
http://farmer.doae.go.th/ecoplant/eco_report/report_fmdfbd_ap64/82/03/
http://farmer.doae.go.th/ecoplant/eco_report/report_fmdfbd_ap64/82/04/
http://farmer.doae.go.th/ecoplant/eco_report/report_fmdfbd_ap64/82/05/
http://farmer.doae.go.th/ecoplant/eco_report/report_fmdfbd_ap64/82/06/
http://farmer.doae.go.th/ecoplant/eco_report/report_fmdfbd_ap64/82/07/
http://farmer.doae.go.th/ecoplant/eco_report/report_fmdfbd_ap64/82/08/
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     จังหวัดพังงา ได้แจ้งให้อ าเภอด าเนินการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร 
บุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจ าปี 2566 ประเภทละ 1 ราย/กลุ่ม พร้อมทัง้จัดท า
เอกสารผลงานรูปเล่ม ประเภทละ 5 เล่ม พร้อมไฟล์ข้อมูล แจ้งผลการคัดเลือกฯ ระดับอ าเภอ และส่งให้จังหวัด
ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เพื่อด าเนินการพิจารณาคัดเลือกในระดับจังหวัดต่อไปและขอแจง้แผนการ
คัดเลือกเกษตรกรบุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2566 ดังนี ้
 

วัน/เดือน/ป ี ขั้นตอนการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 
18 ตุลาคม –                

15 ธันวาคม 2565 
1. พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรบุคคลทาง
การเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับ
อ าเภอประเภทละ1 ราย/กลุ่มคุณสมบัติ ตาม
หลักเกณฑ์การคัดเลือก 

 
 
 
 

ส านักงานเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ 2. จัดท ารูปเลม่ผลงาน ตามหลักเกณฑ์การ
คัดเลือก 
3. ส่งเอกสารรปูเล่มพร้อมไฟล์ข้อมูล               
ประเภทละ 5 เล่ม ให้ส านักงานเกษตรจังหวัด 
ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 

19 – 30  
ธันวาคม 2565 

ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด            
พิจารณากลั่นกรองเอกสารรูปเล่ม                   
ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 

4 – 13  
มกราคม 2566 

1. คณะกรรมการระดับจังหวัด ลงพ้ืนที่
จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 

ส านักงานเกษตรจังหวัด/ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอ 

2. ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด
พิจารณาผลการคัดเลือก 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 

16 – 24  
มกราคม 2566 

แก้ไข/จัดท าเอกสารรูปเล่มระดับจังหวัดให้
สมบูรณ์ 

ส านักงานเกษตรจังหวัด/ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอ 

25 มกราคม 2566 ส่งเอกสารรูปเล่มพร้อมไฟล์ข้อมูล               
ประเภทละ 5 เล่ม ให้ สสก.5 จ.สงขลา                  
ภายในวันที่ 25 มกราคม 2566 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 

 
 * การจัดท าเอกสารผลงานรปูเล่ม ประเภทละ 5 เล่ม เพือ่ส่งจังหวัด ปรับเปลี่ยนเป็นประเภทละ 1 
เล่ม พร้อมไฟลข์้อมูล 

ทีป่ระชุม รับทราบ 

    4.2.6 โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการพฒันางานประจ าสู่งานวิจัย 
ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย R2R 2565 กรมส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 3 

ทีป่ระชุม รับทราบ 

 
๔.3 กลุ่มส่งเสริม… 
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  ๔.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
    4.3.1 การเปดิรบัสมคัร เกษตรกรผู้น าเพือ่คัดเลือกเปน็เกษตรหมูบ่า้น (กม.) ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป – วันที่ 31 มกราคม 2566 

คุณสมบตัิผู้สมัคร 
1. อายุระหว่าง 20 -65 ปี  
2. เป็นผู้ประกอบอาชีพการเกษตร  
3. มีภูมิล าเนาในหมู่บ้านนั้น  
4. สามารถอ่านออกเขียนได้  
5. ขึ้นทะเบียนความเป็นเกษตรกรกับกรมสง่เสริมการเกษตร  
6. ไม่อยู่ระหว่างการด าเนินคดี หรือต้องโทษคดีอาญา  
7. เป็นที่ยอมรบั และได้รับการคัดเลือกจากเกษตรกรในหมู่บ้าน  
8. สามารถติดต่อประสานงานและสื่อสารปญัหาต่างๆ ระหว่างเจ้าหน้าที่กับเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบได้เป็น     
    อย่างดี  
9. เป็นผู้มีลักษณะเป็นผู้น า มีมนุษยส์ัมพันธ์ดีมีความคิดริเริ่มสนใจ ต่อเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม มคีวามมั่นใจใน  
    ตนเอง ยินดีเสียสละเพื่อส่วนรวม 
กรอบระยะเวลาขัน้ตอนการคดัเลือกเกษตรหมูบาน (กม.) 
1. ประชาสัมพันธรับสมัครเกษตรกรผนู า เพื่อเขารับการคัดเลือกเปนเกษตรหมบูาน (พ.ย. 65 - ม.ค. 66)  
**หมายเหตุเอกสารประกอบ ใบสมคัร 
2. เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรประจ าต าบล จัดประชุม เกษตรกรผนู าเพื่อคัดเลือกเปนเกษตรหมบูานพรอมเสนอ  
    ผลการคัดเลือกใหเกษตรอ าเภอทราบ (ไมเกินสัปดาหแรกของเดือน ก.พ.)  
**หมายเหตุเอกสารประกอบ แบบขึ้นทะเบยีนอาสาสมัคร 
 - กรณมีีผสูนใจ 1 รายหรือมากกวา แตไมเกินสัดสวนพึงมี 1 ตอ 10 ครัวเรือน ถือเปนผูไดรับคัดเลือก 
 - กรณมีีผสูนใจเปนจ านวนมาก และมีสัดสวนมากกวาจ านวนเกษตรหมูบานพึงมี ใหด าเนินการคัดเลือก 
3. เจาหนาที่ด าเนินการบันทึกขอมูลเกษตรหมูบานที่ไดรับคัดเลือก ในระบบasa– center.doae.go.th(ก.พ.)  
**หมายเหตุเอกสารประกอบ แบบขึ้นทะเบยีนอาสาสมัครเกษตร 
4. เกษตรอ าเภอ น าเสนอผลการคัดเลือกเกษตรหมบูานใหเกษตรจังหวัดลงนามแตงต้ัง (ไมเกินสัปดาหแรกของ
เดือน มี.ค.)  

**หมายเหตุเอกสารประกอบ บันทึกเสนอเกษตรจังหวัด จัดท าค าสั่งแตงต้ังโดยเกษตรจังหวัดลงนาม 
 
*** สาระส าคญั 
 ทั้งนี้ กรอบระยะเวลาที่ก าหนดใชในปทีจ่ะมีการคดัเลือกอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) เพื่อเตรียม ความ
พรอมขอมูลของเกษตรหมบูานที่เปนอาสาสมัครเกษตรของกรมสงเสรมิการเกษตร  

 ส าหรบัในปที่ไมมีการคดัเลือกอาสาสมัครเกษตรหมบูาน (อกม.) สามารถด าเนนิการรบัสมคัรเกษตรหมูบ่า้น
ไดตลอดระยะเวลา ตามขั้นตอนการคดัเลอืกเกษตรหมูบาน 

 
ทีป่ระชุม รับทราบ 
 

4.3.2. งาน Smart… 
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    4.3.2. งาน Smart Farmer  

   ประเด็นเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) ปี 2566สิ่งที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน SF ในระดับอ าเภอต้องด าเนินการ 

     1) แตล่ะอ าเภอคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการอ าเภอละ 10 ราย 
(คุณสมบัติของเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการฯ  

   -เกษตรกรรายใหม่ ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการ/ หรือเคยเข้าร่วมโครงการ
แล้วแต่ยังไม่ผา่นการประเมินคุณสมบัติการเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง  

   -สมัครใจเข้ารว่มโครงการ  
   -ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร 

หมายเหตุ ในขั้นตอนของการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ให้เจ้าหน้าที่น าแบบประเมินให้เกษตรกร
ประเมินคุณสมบัตกิารเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ โดยที่ในช่องความคิดเห็นที่ควรพัฒนา 
(ตามรูปด้านล่างให้เจ้าหน้าที่ระบุความคิดเห็นต่อเกษตรกรลงไปในแบบฟอร์มด้วย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     2) เวทีที ่1 จดักิจกรรมฝึกอบรม โดยให้เจา้หน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ
ก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับคุณสมบัติการพัฒนาเกษตรกร ให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง และ
ให้เกษตรกรจดัท าแผนพัฒนาเกษตรกรรายบุคคล (IDP)  (ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565) 
และเจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูลการประเมินคุณสมบัติการเป็น sf ของเกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการ ลงในโปรแกรม 
https://ffgdev.doae.go.th/ 

     3) เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรกรด าเนินการติดตามเกษตรกรระหว่างเข้าร่วม
โครงการฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้อง ติดตาม/เยี่ยมเยียน (เพื่อดูว่าเกษตรกรมีการด าเนินกิจกรรมตาม
แผนพัฒนาเกษตรกรรายบุคคล IDP หรือไม่ อย่างไร) โดยก าหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องติดตาม (การติดตาม = อาจจะ
เป็นการเยี่ยมเยียน โทรคุย line ก็ได้ ) เกษตรกรไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง/คน  และบันทึกขอ้มูลลงในแบบติดตามการ
ปฏิบัติตามแผนพัฒนาเกษตรกรรายบุคคล (IDP) 

4) จัดเวทีที่ 2… 
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     4) จัดเวทีที่ 2 ประเมินคุณสมบัตเิกษตรกรปราดเปรื่องหลังเข้าร่วมโครงการ 
การสรุปผลการด าเนินกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายเกษตรกร (ด าเนินการภายในเดือนเมษายน 
2566) และบันทึกข้อมูลการประเมินคุณสมบัติเกษตรกรปราดเปรื่อง ของเกษตรกรลงในโปรแกรม 
https://ffgdev.doae.go.th/ 

 
ทีป่ระชุม รบัทราบ 

    4.3.3 งานวิสาหกิจชุมชน 

 1) เนื่องจากจังหวัดก าหนดแผนการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับ
จังหวัดในเดือนมกราคม 2566 ในการนี้ขอความร่วมมือส านักงานเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอด าเนินการเตรียมการ
คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนเด่นของอ าเภอ เข้าร่วมประกวด อย่างน้อย 1 แห่ง/อ าเภอ หลักๆ ให้คัดเลือกวิสาหกิจ 

ชุมชนที่สามารถ... 
ชุมชนที่สามารถเป็นต้นแบบให้วิสาหกิจชุมชนอื่นได้ มีความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการที่ดี มีระบบบญัชีที่มี
ประสิทธิภาพ มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจการ มีผลิตที่เป็นมิตต่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยขอให้จัดส่งรูปเลม่ให้
จังหวัดภายใน วันที่ 6 มกราคม 2566(ทางจังหวัดจะท าหนังสือ พร้อมทั้งแจ้งหลักเกณฑ์การประกวด ให้อ าเภอ
ทราบอีกครั้ง) 
 2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมยกระดับศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชน ในปีนี้กรมมีการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มรายงานการผลการด าเนินงานระดับอ าเภอ และระดับ
จังหวัด หากกรมจัดส่งแบบรปูแบบรายงานมายังจังหวัด ทางจังหวัดจะด าเนินการแจ้งให้อ าเภอทราบอีกครั้ง 

 3) โครงการส่งเสริมการจัดต้ังและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น (เป็นโครงการใหม่) เน้นไปที่การส ารวจแหล่งทรัพยากรด้านพืชที่วิสาหกิจชุมชนน ามาใช้
ในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ และขอให้อ าเภอจัดส่งรายงานฐานข้อมูลมายังจังหวัด ภายในเดือนธันวาคม 
2565 หลังจากนั้นจังหวัดด าเนินการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชน 1 แห่ง พร้อมจัดท าแผนพฒันากิจการ จัดส่งไปยัง
กรมฯ  และกรมจะคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับเป็น
ผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการยกระดับผลิตภัณฑ์ต้นแบบต่อไป  

หมายเหต ุในส่วนของกิจกรรมการยกระดับผลิตภัณฑ์ต้นแบบนั้นกรมฯจะด าเนินการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่เข้า
ร่วมโครงการทั่วประเทศเพียง 30 แห่ง เท่านั้น 

ทีป่ระชุม รับทราบ 

    4.3.4 การรับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้
เป็น Young Smart Farmer ประจ าปีงบประมาณ 2566  

  ตามที่ ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ขอความร่วมมือส านักงานเกษตรอ าเภอ
ทุกอ าเภอมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการประชาสัมพันธ์ และรับสมัครเกษตรกรที่สนใจเข้ าร่วม
กิจกรรมฯ โดยมีเป้าหมาย อ าเภอละไม่เกิน 5 ราย รวมทั้งสิ้น 40 ราย ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
และรวบรวมใบสมัครพร้อมทั้งหลักฐานการสมัครส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 
2565นั้น 

ส านักงานเกษตร... 
 



   

- 13 - 
 

  ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ขอรายงานความก้าวหน้าการรับสมัคร
เกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ประจ าปี
งบประมาณ 2566โดยทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน YSF ระดับอ าเภอได้รายงานความก้าวหน้ามา เมื่อวันที่ 
24พฤศจิกายน2565รายละเอียดดังนี ้

 
อ าเภอ จ านวนเป้าหมาย จ านวนที่รบัสมัครแล้ว 

เมืองพังงา 5 5 
กะปง 5 2 
ตะกั่วทุ่ง 5 3 
ตะกั่วป่า 5 2 
ทับปุด 5 6 
ท้ายเหมือง 5 6 
คุระบุร ี 5  
เกาะยาว 5 3 

**อ าเภอที่ส่งใบสมัครแล้ว ได้แก่ อ าเภอท้ายเหมือง และอ าเภอทับปุด ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 

ทีป่ระชุม รับทราบ 

  .4 กลุ่มส่งเสรมิและพฒันาการผลติ 
  4.4.1 ผลการด าเนนิงานเพื่อทราบ  
   1) วันที่ 17-18 พฤศจกิายน 2565 จังหวัดพังงา โดยส านักงานเกษตร
จังหวัดพังงา จัดโครงการยกระดับการผลิตและการตลาดไม้ผลเศรษฐกิจจังหวัดพังงาเพื่อสร้างความมั่นคงด้าน
รายได้ กิจกรรมหลักสมัมนาและฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลคณุภาพ กิจกรรมย่อยสมัมนาและ
ฝึกอบรมการด าเนินงานรูปแบบกลุ่ม ผู้น ากลุ่ม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไมผ้ล เน้นการด าเนินงานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร ณ โรงแรมภูงา ต าบลตาก
แดด อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย เกษตรกรต้นแบบ และปราชญ์เกษตรด้านไม้
ผล ในพื้นที่จังหวัดพังงา จ านวน 100 ราย  

  2) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา 
มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณพ์ื้นถิ่น 
กิจกรรมส่งเสรมิอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมย่อยจัดอบรมถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตสินค้าไมผ้ลอัตลักษณ์พื้นถิ่น หลักสูตร “การผลิตมังคดุคุณภาพตามหลักวิชาการ” เพื่อพัฒนา
ความรู้และเพิ่มศักยภาพในการพัฒนามังคดุ ซึ่งเป็นไม้ผลอตัลักษณ์ของจังหวัดพังงา ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
และสามารถแข่งขันทางการตลาดได้ โดยมีบุคคลเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด จ านวน 50 คน ณ ศาลา
อเนกประสงค์บ้านตีนเป็ด ต าบลล าภี อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  

 
ทีป่ระชุม รับทราบ 
 

 4.4.2 แผนการ... 
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        4.4.2 แผนการด าเนินงานในพื้นที ่
   1.) จังหวัดพังงา โดยส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา อนุมัติให้
ด าเนินการโครงการยกระดับการผลิตและการตลาดไม้ผลเศรษฐกิจจังหวดัพังงา เพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้ 
กิจกรรมหลักที ่1 สัมมนาและฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพกิจกรรมย่อยที่ 1.2 สัมมนา
และฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร จ านวน 43 กลุ่ม (ครั้งที่ 1) โดยมอบหมาย
ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการในพื้นที่ระหว่างวันที่ 19 - 28 ธันวาคม 2565 ณ ที่ตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
ไม้ผล จ านวน 43 กลุม่ ในพื้นที่จังหวัดพังงา บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล จ านวน 
43 กลุ่ม ๆ ละ 30 ราย  

   2.) ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
จัดท ากล่องบรรจุภัณฑ์มังคุด จ านวน 500 ใบ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินคา้เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
เพือ่สนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลผลิต เป็นการส่งเสริมและสามารถ
สร้างภาพลักษณ์ของสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าได้ โดยสนับสนุนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพื้นที่ทั้ง 8 อ าเภอ  

 
ทีป่ระชุม รับทราบ 

  4.4.3 โครงการคลินกิเกษตรเคลื่อนทีใ่นพระราชานุเคราะห์ สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช ฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร 

     ก าหนดการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ไตรมาส 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565
ณ หน านาทอน หมู่ที่ 3 ต าบลเกาะยาวน้อย อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงาโดยจัดร่วมกับงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)และงานข้าวใหม่ปลามัน อ าเภอเกาะยาว  

  ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (นางอัญชลี สุวจิตตานนท์) เป็นประธานในพิธ ี
 

ทีป่ระชุม รับทราบ 
 

   4.4.4 โครงการผักชุมชนสร้างความมั่นคงด้านอาหาร 
      ส านักงานงานด าเนินการ กิจกรรมหลักที่ 1 ฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชผัก

ปลอดภัยเป้าหมายเกษตรกรผู้ปลูกผักในจังหวัดพังงา ใน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรอ าเภอเมืองพังงา กลุ่ม
เกษตรกรอ าเภอตะกั่วป่า และกลุ่มเกษตรกร อ าเภอเกาะยาว กลุ่มละ30 ราย รวม 90 ราย งบประมาณ 
115,000บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)ด าเนินระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2565 ดังนี้  

1) วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เกษตรกรพื้นที่อ าเภอตะกั่วป่า ด าเนินการ ณ ที่ท าการกลุ่ม
แปลงใหญ่ผักอ าเภอตะกั่วป่า หมู่ที่ 2 ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา  

2) วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ สวนบ้านมีสุข หมู่ที่ 4 ต าบลนบปริง อ าเภอเมืองพังงา 
จังหวัดพังงา 

3) วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร
อ าเภอเกาะยาว (ศพก.) หมู่ที่ 7 ต าบลเกาะยาวน้อย อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา  

 
ทีป่ระชุม รับทราบ        4.4.5. โครงการ... 

http://www.chiangmai.doae.go.th/web2020/?page_id=4484
http://www.chiangmai.doae.go.th/web2020/?page_id=4484
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   4.4.5. โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามันในจังหวดัพงังาอย่างยั่งยืน 
          ตามที่ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ได้ด าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์ม

น้ ามันในจังหวัดพังงาอย่างยั่งยืน กิจกรรมหลักที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการสวน
ปาล์มน้ ามัน ตามระบบ RSPO โดยมีกิจกรรมย่อย ดังนี้  

          2.1 กิจกรรมย่อยที่ 1.1 สัมมนาและศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามัน
ตามระบบ RSPO เกษตรกรต้นแบบและเจ้าหน้าที่ จ านวน 50 คน ประกอบด้วย 

          2.1.1 วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมภูงา ต าบลตากแดด อ าเภอเมืองพังงา 
จังหวัดพังงา  

          2.1.2 วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ บริษัท เอเชียน น้ ามันปาล์ม จ ากัด ต าบลอ่าวลึก
ใต้ อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี ่บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย เกษตรกรต้นแบบ จ านวน 50 คน  

          - ชุดแต่งกายสุภาพสวมใส่รองเท้าผ้าใบ เพื่อเข้าไปดูงานในโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม 
          - การเดินทางของเกษตรกร เดินทางด้วยรถตู้จ้างเหมา จ านวน 5 คัน โดยเกษตรกร

อ าเภอคุระบุรี อ าเภอตะกั่วป่า อ าเภอกะปง อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอตะกั่วทุ่ง นัดขึ้นรถตู้ที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ
หรือจุดรับตามที่เหมาะสม และอ าเภอเมืองพังงา จุดขึ้นรถตู้ที่ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา  

 2.2 กิจกรรมย่อยที่ 2.2 สัมมนาเทคนิคการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ ามัน เกษตรกร
ทั่วไป จ านวน 350 คน ด าเนินการจัดกิจกรมเป็น 4 รุ่น ประกอบด้วย  

 2.2.1 รุ่นที่ 1 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมภูงา ต าบลตากแดด 
อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เป้าหมาย 210 ราย (ด าเนินการจัดการสัมมนาเสร็จสิ้นมีเกษตรกรเข้าร่วม 212 
ราย ) 

 2.2.2 รุ่นที่ 2 วันที่ 14 ธันวาคม 2565  ณ บริษัท ยูนิวานิช จ ากัด ต าบลคุระ อ าเภอ
คุระบุรี จังหวัดพังงา เป้าหมายเกษตรกรอ าเภอคุระบุรี 40 ราย 

 2.2.3 รุ่นที่ 3 วันที่ 15 ธันวาคม 2565  ณ บริษัท บริษัท ยูนิวานิช จ ากัด ต าบล
คุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เป้าหมายเกษตรกรอ าเภอคุระบุรี 40 ราย 

 2.2.4 รุ่นที่ 4 วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมอ าเภอตะกั่วป่า อ าเภอ
ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป้าหมายเกษตรกรอ าเภอตะกั่วป่า 60 ราย 

 2.3 กิจกรรมย่อยที่ 3 สัมมนาเทคนิคการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ ามัน ผู้ตัดปาล์ม 
จ านวน 100 คน ด าเนินการจัดกิจกรมเป็น 4 รุ่น ประกอบดว้ย  

 2.3.1 รุ่นที่ 1 วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ สวนปาล์มน้ ามันงานทวี  บ้านตีนเป็ด 
ต าบลล าภี อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เป้าหมายเกษตรกรอ าเภอท้ายเหมืองและอ าเภอกะปง 20 ราย 

 2.3.2 รุ่นที่ 2 วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ ลานเทปาล์มน้ ามันงานทวี ต าบลท่าอยู่ 
อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เป้าหมายเกษตรกรอ าเภอตะกั่วทุ่งและอ าเภอเมืองพังงา 22 ราย 

 2.3.3 รุ่นที่ 3 วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลมะรุ่ย 
อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา เป้าหมายเกษตรกรอ าเภอทับปุด 20 ราย 

 2.3.4 รุ่นที่  4 วันที่  13 ธันวาคม 2565 ณ เครือข่ายศูนย์ เรียนรู้การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เป้าหมายเกษตรกรอ าเภอคุระบุรี และ
อ าเภอตะกั่วป่า 38 ราย 

ส านักงาน… 
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  ส านักงานเกษตรจังหวดัพังงาขอให้ส านักงานเกษตรอ าเภอทกุอ าเภอยกเว้นอ าเภอเกาะยาว 
ช่วยประสานงานให้เกษตรกรเข้าร่วมอบรมตามเป้าหมาย ในวันและสถานที่ตามทีแ่จ้งข้างตน้  

ทีป่ระชุม รับทราบ 

    4.4.6 การประชุมคณะกรรการขบัเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดบัจังหวดั 
(SCP) ครั้งที่ 4/2565      
           วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง
ประชุมส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา (ซอยอู่เรือ) ต าบลท้ายช้าง อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 
พิจารณาแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
จ านวน 8 แปลง ประกอบด้วย 
   ส านักงานเกษตรจังหวดัพังงา จ านวน ๖ แปลง 
   1) .แปลงใหญ่ผักต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 
   2) แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามันต าบลมะรุ่ย อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา 
   3) แปลงใหญ่มังคุดต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 
   4) แปลงใหญ่ผึ้งโพรงต าบลพรุใน อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 
   ๕) แปลงใหญ่ผึ้งโพรงต าบลบางวัน อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 
   ๖) แปลงใหญ่ผึ้งโพรงต าบลล าภี อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 
 

   ส านักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวดัพงังา จ านวน ๒ แปลง 
   ๑) แปลงใหญ่ยางพาราต าบลล าแก่น อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 
   ๒) แปลงใหญ่ยางพาราต าบลนบปริง อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 

ทีป่ระชุม รับทราบ 

   ๔.5 กลุ่มอารกัขาพชื 
 4.5.1 การระบาดศัตรพูืช 
               กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ได้จัดท าข่าวเตือนการ
ระบาดศัตรูพืชส่งทางจดหมายอีเล็คทรอนิค (e-mail)ขอให้อ าเภอเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเกษตรกรใหค้วามรู้ในการ
จัดการศัตรูพืช ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565 จ านวน 4 เรื่อง คือ 

1. โรคราน้ าค้างในพืชตระกูลแตง 
2. โรคไรขาวพริก 
3. โรคตายพราย 
4. เพลี้ยหอยศัตรูทุเรียน 

ทีป่ระชุม รับทราบ 

  4.5.2 การจดัอบรมเกษตรกร กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวดัพงังา 
ด าเนนิการจัดอบรมเกษตรกร ดังนี ้
  เดือนธันวาคม 2565 กลุ่มอารักขาพืช ก าหนดจัดการถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานใหเ้กษตรกร ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
และจัดอบรมพัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (รายใหม)่ ผ่านระบบออนไลน์ ZoomMeeting 

ณ ห้องประชุม… 
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ณ ห้องประชุมส านกังานเกษตรจังหวัดพังงา  

ทีป่ระชุม รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ ๕    เรื่องเสนอใหท้ีป่ระชุมพิจารณา 
  -ไม่มี- 
 
ระเบยีบวาระที่ ๖    เรื่องอื่น ๆ  
  -ไม่มี- 
 
 

เลิกประชุม  เวลา 15.45   น. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 

เอกสารแนบ 1 
แผนปฏบิตัิงานส านักงานเกษตรอ าเภอ ประจ าเดือนธันวาคม 2565 

 
ที่ วันที ่ โครงการ/กิจกรรม สถานที ่ เวลา บคุคล 

เป้าหมาย 
ส านักงานเกษตรอ าเภอกะปง 

1. 1-31  ส ารวจแปลงพยากรณ์เพื่อประเมิน 
สถานการณ์ผลผลิตไม้ผลระดับอ าเภอ 
ครั้งที่ 1 
 

ทุกต าบล 08.30-16.30 น. เกษตรกรเจ้าของ
แปลงพยากรณ์ไม้
ผลในพื้นที่อ าเภอกะ
ปง 

2. 1-31  ส ารวจข้อมูลแหล่งทรัพยากรวิสาหกิจเกษตร
ฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืช
และเกลือทะเลไทย 
 

วิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
บ้านปากพู่ร่วมใจ 
ม.3 ต.ท่านา 

 

08.30-16.30 น. สมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชน 
กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร 
บ้านปากพู่ร่วมใจ 

3. 13  อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น
เกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) ครั้งที่ 1 

ม.3 ต.กะปง 
 

08.30-16.30 น. เกษตรกร
ปราดเปรื่อง 
จ านวน 10 ราย 

4. 14  ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี 
ด้านการเกษตรหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตระยะที่ 5 
 

ศาลาอเนกประสงค ์
ม.2 ต.กะปง 
 

08.30-16.30 น. เกษตรกรสมาชิก
กลุ่ม 
เศรษฐกิจพอเพียง 
ในชุมชนระยะที่ 5 
จ านวน 30 ราย 

5. 15  ประชุมเชื่อมโยงการด าเนินงานของ
คณะกรรมการเครือข่ายศพก.  
และแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1 
 

ศพก.อ.กะปง 
ม.4 ต.เหมาะ 

 

08.30-16.30 น. คณะกรรมการ
เครือข่ายศพก. 
ระดับอ าเภอ 
คณะกรรมการ
เครือข่ายแปลงใหญ่ 
จ านวน 24 ราย 

6. 15  ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศพก. ระดับ
อ าเภอครั้งที่ 1 
 

ศพก.อ.กะปง 
ม.4 ต.เหมาะ 

 

08.30-16.30 น. คณะกรรมการ
เครือข่ายศพก. 
ระดับอ าเภอ 
คณะกรรมการ
เครือข่ายแปลงใหญ่ 
จ านวน 10 ราย 

7 16  จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 เพื่อประเมินศักยภาพ ศาลาอเนกประสงค ์ 08.30-16.30 น. วิสาหกิจชุมชน 



   

และวิเคราะห์สถานการณ ์
ของวิสาหกิจชุมชน 

ม.4 ต.เหล 
 

1 กลุ่ม 
จ านวน10 ราย 

8 21  ร่วมประชุมวิสาหกิจชุมชน 
ไร่นาสวนผสมและเกษตรผสมผสาน 
ต าบลเหมาะ 
 

ที่ท าการกลุ่ม 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไร่นา 
สวนผสมและเกษตร 
ผสมผสานต าบลเหมาะ 
ม.4 ต.เหมาะอ.กะปง 

13.00-15.00 น. สมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนไร่นา
สวนผสมและเกษตร
ผสมผสานต าบล
เหมาะ 

9 22-23  อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP
และศึกษาดูงาน 
 

- ห้องประชุม สนง.เกษตร
อ าเภอกะปง 
 - สวนลุงอ านวย  
ม.3 ต.กะปง 

08.30-16.30 น. เกษตรกรผู้ผลิต
มังคุด 
และทุเรียน 
จ านวน 10 ราย 

10 28  จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดิน
และปุ๋ย 

ศาลาอเนกประสงค ์
ม.4 ต.ท่านา 

08.30-16.30 น. สมาชิกศดปช. 
จ านวน 20 ราย 

ส านักงานเกษตรอ าเภอตะกั่วทุ่ง 
1. 1  อบรมเกษตรกรต้นแบบโครงการ 

เพิ่มประสิทธิภาพปาล์มน้ ามัน 
จังหวัดพังงา 

โรงแรมภูงา 
อ าเภอเมืองพังงา 

08.30 น. 7 

2 2  อบรมเกษตรกรต้นแบบโครงการ 
เพิ่มประสิทธิภาพปาล์มน้ ามัน 
จังหวัดพังงา 

อ าเภออ่าวลึก  
จังหวัดกระบี่ 

08.30 น. 7 

3. 7  เยี่ยมเยียนศพก.เครือข่าย 
ข้าวหอมนิลบ้านหินสามก้อน 

ม.6 ต.กระโสม 09.00 น. 1 

4. 8-9  จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรเพื่อ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพ ศจช. 

ม.9 ต.โคกกลอย 09.00 น. 15 

5. 13  จัดเวทีชุมชนยกระดับศักยภาพวิสาหกิจ
ชุมชนจากระดับปานกลางเป็นระดับดี 

วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเพาะเห็ด 
นางฟ้าบ้านโคก 
เหรียงหมู่ 7 
ต าบลท่าอยู่ 

09.00 น. 10 

6. 14  ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอ าเภอ หอประชุมที่ว่า
การอ าเภอตะกั่ว
ทุ่ง 

09.00 น. 16 

7. 15  การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี 
ด้านการเกษตรหลักสูตร 
การพัฒนาศักยภาพการผลิต 

กลุ่มส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง 
ในชุมชนระยะ 4
หมู่ 9 ต าบลโคก
กลอย 

09.00 น. 30 

8. 7  เยี่ยมเยียนศพก.เครือข่าย 
ข้าวปลูกสับปะรดแซมในสวนยาง 

หมู่ 4ต าบลหล่อ
ยูง 

09.00 น. 1 



   

9. 19 - 23 
 

อบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล 
ในรูปแบบของโรงเรียนเกษตรกร 

ต าบลกระโสม 
ต าบลถ้ า 
ต าบลกะไหลต าบล
ท่าอยู่ 

08.30 น. 150 

10. 22 อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
ครั้งที่ 1 

ห้องประชุม
ส านักงานเกษตร 
อ าเภอตะกั่วทุ่ง 

09.00 น. 10 

11. 27  จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดิน
และปุ๋ยแก่สมาชิกศดปช. 

ม.5 ต.ถ้ า 09.00 น. 15 

ส านักงานเกษตรอ าเภอตะกัว่ป่า 

1. 7 อบรมโครงการผักชุมชนความมั่นคงด้าน
อาหาร 

ม.2 ต.บางม่วง 08.30-16.30 น. 30 ราย 

2. 13 อบรมเกษตรกรผู้ตัดปาล์มน้ ามัน ต.คุระบุรี อ.คุระบุรี 08.30-16.30 น. 13 ราย 
3. 16 อบรมเกษตรกรทั่วไป (ปาล์มน้ ามัน) ศาลาประชาคม    

อ าเภอตะกั่วป่า 
08.30-16.30 น. 60 ราย 

4. 19 สัมมนาและฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล    
ในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 1 

ม.3 ต.บางนายสี 08.00-16.30 น. 30 ราย 

5. 20 สัมมนาและฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล    
ในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 1 

ม.6 ต.บางไทร 08.00-16.30 น. 30 ราย 

6. 21 สัมมนาและฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล    
ในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 1 

ม.5 ต.บางม่วง 08.00-16.30 น. 30 ราย 

7. 22 สัมมนาและฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล    
ในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 1 

ม.6 ต.โคกเคียน 08.00-16.30 น. 30 ราย 

8. 23 สัมมนาและฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล    
ในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 1 

ม.5 ต.ต าตัว 08.00-16.30 น. 30 ราย 

9. 26 สัมมนาและฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล    
ในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 1 

ม.4 ต.คึกคัก 08.00-16.30 น. 30 ราย 

10. 27 จัดเวทีถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะ     
การบริหารจัดการแหล่งผลิตอาหาร
คุณภาพ วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/
ชุมชน และจัดท าแผนการสร้างแหล่งผลิต
อาหารคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ระดับชุมชน 

ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
มุสลีม๊ะห์  ม.9 ต.โคกเคียน 

08.30-16.30 น. 15 ราย 

11. 28 จัดเวทีถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะ     
การบริหารจัดการแหล่งผลิตอาหาร
คุณภาพ วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/
ชุมชนและจัดท าแผนการสร้างแหล่งผลิต
อาหารคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ระดับชุมชน 

ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
มุสลีม๊ะห์    
ม.9 ต.โคกเคียน 

08.30-16.30 น. 15 ราย 

ส านักงานเกษตรอ าเภอทับปดุ 



   

1. 6    การจัดประชุมเชื่อมโยงการด าเนินงาน
คณะกรรมการเครื่อข่าย ศพก. ครั้งที่ 1 

สนง.เกษตรอ าเภอ 8.30 น. 20 ราย 

2. 7  อบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะ
กระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร 

โรงเรียน้านในวัง 13.00 น. 25 ราย 

3. 7  จัดเวทีชุมชนโครงการส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน  

ม.7 ต.มะรุ่ย 8.30 น. 10 ราย 

4. 8 จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดิน
และปุ๋ยแก่สมาชิก ศดปช. 

สนง.เกษตรอ าเภอ 8.30 น. 20 ราย 

5. 13-14     อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
GAP และศึกษาดูงาน 

สนง.เกษตรอ าเภอ 
นาวาฟาร์ม อ.ตะกั่วป่า 

8.30 น. 30 ราย 

6.   16 จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรเพื่อ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพ ศจช. 

ม.2 ต.ถ้ าทองหลาง 8.30 น. 20 ราย 

7. 16    การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) 

ม.2 ต.ถ้ าทองหลาง 8.30 น. 30 ราย 

8. 23   อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น
เกษตรกรปราดเปรื่อง 

ม.7 ต.มะรุ่ย 8.30 น. 10 ราย 

ส านักงานเกษตรอ าเภอท้ายเหมือง 

1. 1 - 2  น ายุวเกษตรกรในโรงเรียนพระราชทานทับ
ละมุ 10 คน และครูที่ปรึกษา2คน 
เข้าร่วมงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับ
จังหวัด 

ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร  

จ.กระบี่ 

 12 คน 

2. 13  อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 
ให้เป็นเกษตรปราดเปรื่อง  
(Smart Farmer) 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
หมู่ท่ี 8 ต.นาเตย 

 10 คน 

3. 14  จัดเวทีถ่ายทอดความรู้  
(Smart Group) 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
หมู่ท่ี 2 ต.ล าภี 

 10 คน 

4. 15 อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP  ณ ศาลาอเนกประสงค์                                                     
หมู่ท่ี ๖ ต.ทุ่งมะพร้าว  

 44 คน 

5. 16  และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร  (ศูนย์
เครือข่าย)                                           
หมู่ท่ี 7 ต.บางทอง  

 44 คน 

6. 19   อบรมเกษตรกรโครงการยกระดับการผลิต
และการตลาดไม้ผลเศรษฐกิจ จ.พังงา 

ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 
2 ต.นาเตย 

 30 คน 

7. 20 อบรมเกษตรกรโครงการยกระดับการผลิต
และการตลาดไม้ผลเศรษฐกิจ จ.พังงา 

ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 
2 ต.บางทอง 

 30 คน 

8. 21  อบรมเกษตรกรโครงการยกระดับการผลิต
และการตลาดไม้ผลเศรษฐกิจ จ.พังงา 

ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 
6ต.ล าภี 

 30 คน 



   

9. 22  อบรมเกษตรกรโครงการยกระดับการผลิต
และการตลาดไม้ผลเศรษฐกิจ จ.พังงา 

ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 
4 ต.บางทอง 

 30 คน 

10. 23 อบรมเกษตรกรโครงการยกระดับการผลิต
และการตลาดไม้ผลเศรษฐกิจ จ.พังงา 

ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 
2 ต.ล าภี 

 30 คน 

ส านักงานเกษตรอ าเภอคุระบุร ี

1. 4-7 
 

ประกวดผลผลิตทางการเกษตร งานรวมใจ
ภักดิ์ รักพ่อ รักแผ่นดิน (งานแตงโมและ
ของดีอ าเภอคะระบุรี ประจ าปี 2565) 

หน้าที่ว่าการอ าเภอ 
คุระบุรี 

10.00 น. - 

2. 8 ส ารวจแปลงพยากรณ์เพื่อประเมิน
สถานการณ์ผลผลิตไม้ผลระดับอ าเภอ 

ม.2 ต.บางวัน 09.00 น. - 

3. 12 จัดเวทีชุมชน การยกระดับศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชนจากระดับปานกลางเป็น
ระดับดี 

ม.4 ต.คุระ 09.00 น. สมาชิกกลุ่ม 

4. 13 อบรมผู้ตัดปาล์ม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตปาล์มน้ ามันในจังหวัดพังงาอย่าง
ยั่งยืน 

ม.12 ต.คุระ 09.00 น. เกษตรกรผู้ร่วม
โครงการ 

5. 14 อบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตปาล์มน้ ามันในจังหวัดพังงาอย่าง
ยั่งยืน 

โรงงานยูนิวานิช 
 

09.00 น. เกษตรกรผู้ร่วม
โครงการ 

6. 15 อบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตปาล์มน้ ามันในจังหวัดพังงาอย่าง
ยั่งยืน 

โรงงานยูนิวานิช 09.00 น. เกษตรกรผู้ร่วม
โครงการ 

7. 16 ส ารวจข้อมูลแหล่งทรัพยากรวิสาหกิจเกษตร
ฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ม.4 ต.คุระ 10.00 น. สมาชิกกลุ่ม 

8. 19 จัดอบรมโรงเรียนเกษตรกรไม้ผล  ม.2 ต.บางวัน 09.00 น. เกษตรกรผู้ร่วม
โครงการ 

9. 20 จัดอบรมโรงเรียนเกษตรกรไม้ผล ม.3 ต.บางวัน 09.00 น. เกษตรกรผู้ร่วม
โครงการ 

10. 21 จัดอบรมโรงเรียนเกษตรกรไม้ผล ม.3 ต.แม่นางขาว 09.00 น. เกษตรกรผู้ร่วม
โครงการ 

11. 22 จัดอบรมโรงเรียนเกษตรกรไม้ผล ม.7 ต.คุระ 09.00 น. เกษตรกรผู้ร่วม
โครงการ 

12. 23 จัดอบรมโรงเรียนเกษตรกรไม้ผล ม.6 ต.คุระ 09.00 น. เกษตรกรผู้ร่วม
โครงการ 

13. 26 จัดกระบวนการเรียนรู้ ศดปช. ม.4 ต.แม่นางขาว 09.00 น. สมาชิก ศดปช. 
14. 26 พัฒนาจุดรวบรวมไม้ผลอัตลักษณ์ ม.2 ต.บางวัน 09.00 น. เกษตรกรแปลงใหญ่

มังคุด 
15. 27 อบรม Smart Farmer ส านักงานเกษตรอ าเภอ 

คุระบุรี 
09.00 น. SF 



   

16. 28 ประชุมเชื่อมโยงการด าเนินงาน
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก.            
และแปลงใหญ่ 

ส านักงานเกษตรอ าเภอคุ
ระบุรี 

09.00 น. คณะกรรมการ 

ส านักงานเกษตรอ าเภอเกาะยาว 

1. 1  เตรียมสถานที่จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
งาน Field day และงานข้าวใหม่ปลามัน
อ าเภอเกาะยาว 

 

ณ หน านาทอน หมู่ท่ี 3  
ต าบลเกาะยาวน้อย 
อ าเภอเกาะยาว จังหวัด
พังงา 

คณะกรรมการศพก.
และ แปลงใหญ่ 
อกม. Young 
Smart Farmer 

 

2. 2  จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และงาน Field 
day และงานข้าวใหม่ปลามันอ าเภอเกาะ
ยาว 

  

ณ หน านาทอน หมู่ท่ี 3  
ต าบลเกาะยาวน้อย 
อ าเภอเกาะยาว จังหวัด
พังงา 

ผู้เข้าร่วมงาน 240 
คน 

 

3. 7  ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณา 
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ณ ส านักงานเกษตร
จังหวัดพังงา 

ต าบลท้ายช้าง อ าเภอ
เมืองพังงา 

จังหวัดพังงา 

นางอุษณี เจียมรา 
นายบดินทร์ ภักดี 

 

4. 8  การยกระดับศักยภาพวสิาหกิจชุมชนจาก
ระดับกลางเป็นระดับดี 

 

ณ วิสาหกิจชุมชน
ปลิงทะเลมีดี  

หมู่ท่ี 1 ต าบลเกาะยาว
น้อยอ าเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา 

สมาชิกกลุ่ม 10 คน 
 

 

5. 9  อบรมโครงการผักชุมชนสร้าง 
ความมั่นคงด้านอาหาร 

ณ ศพก.อ าเภอเกาะยาว 
หมู่ท่ี 7 ต าบลเกาะยาว
น้อย อ าเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา 

เกษตรกร 30 คน 
 

 

6. 14  จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรเพื่อ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพ (ศจช.) 

ณ ศจช. ต าบลเกาะยาว
น้อย หมู่ที่ 1 ต าบลเกาะ
ยาวน้อย อ าเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา 

เกษตรกร 15 คน  

7. 15  จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรเพื่อ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพ (ศจช.) 

ณ ศจช. ต าบลเกาะยาว
ใหญ่ หมู่ที่ 4 ต าบลเกาะ
ยาวใหญ่ อ าเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา 

เกษตรกร 15 คน  
 

 

8. 19  สัมมนาและอบรมเกษตรกร 
ผู้ปลูกไม้ผลในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร 
 

ณ ศพก.อ าเภอเกาะยาว 
หมู่ท่ี 7 ต าบลเกาะยาว
น้อย อ าเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา 

เกษตรกร 30 ราย  

9. 20  สัมมนาและอบรมเกษตรกร ณ เทศบาลต าบลเกาะยาวเกษตรกร 30 ราย  



   

ผู้ปลูกไม้ผลในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร 
 

ใหญ่หมู่ท่ี 2 ต าบลเกาะ
ยาวใหญ่อ าเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา 

10. 21  อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

 

 ณ หมู่ที่ 3 ต าบลเกาะ
ยาวใหญ่อ าเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา 

เกษตรกร 10 ราย  

11. 22  จัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนากลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพการเกษตร 

 

ณ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผัก
บ้านย่าหมีหมู่ที่ 3 ต าบล
เกาะยาวใหญ่อ าเภอเกาะ
ยาว จังหวัดพังงา 

สมาชิกกลุ่ม 20 คน  

12. 27 – 28 
 

อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP 
และศึกษาดูงาน 

 

ณ ศพก.อ าเภอเกาะยาว 
หมู่ท่ี 7 และสวนไม้ผล
ของนางวรรณี จันทรเกษ
หมู่ท่ี 3 ต าบลเกาะยาว
น้อยอ าเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา 

เกษตรกร 15 คน 
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