
 
 

รายงานการประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือนธันวาคม 2565 
วันพฤหัสบดีท่ี 29 ธันวาคม 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 
     รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอกะปง 
14. นางสาวอรอุมา ศุภศรี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
15. นางสาวพิไลลักษณ์ นนทวัฒน ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
16. นายกวีพจน์ มัชฉากิจ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  เลขานุการ 
17. นางสาวอุไรวรรณ สุกด้วง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
  
เวลา 09.30 น. นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงาท าหน้าท่ีประธานการประชุม ตามระเบียบวาระ 
ดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ  
 1.1 เรื่องผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ มาด ารงต าแหน่งใหม่ 
  1) นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา 
  2) นางสาวณปภัช เพ็งมณี คลังจังหวัดพังงา 
  3) นายศักดิ์ชัย คงวัฒนา แรงงานจังหวัดพงังา 
  4) นายสุเทพ คุ้มแสง ผู้อ านวยการส านักพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา 
 1.2 ส านักงานจังหวัดพังงาขอเชิญชวนสวมใส่ผ้าไทย 
 1.3 การขอจัดต้ังหมู่บ้านใหม่ (หมู่บ้านชัยพัฒนา-กาชาดไทย อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา) 
 1.4 การเปิดขายเส้ือพังงาผาสุข สนับสนุนกาชาดจังหวัดพังงา 
 1.5 การขับเคล่ือนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้
ทุกหน่วยงานท าไว้ที่ส านักงาน 
 1.6 กรมส่งเสริมการเกษตรให้ฝ่ายบริหารศึกษาระเบียบการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าของ
เกษตรจังหวัด 

1.7 การเบิกจ่าย… 
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 1.7 การเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน ขณะนี้จังหวัดพังงายังไม่ได้อยู่ในขั้นตอนเชิญชวน
ประกาศ  
 1.8 กรมส่งเสริมการเกษตรก าชับเรื่องระบบลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ เกษตรจังหวัดต้องไม่
มอบรหัสให้ใคร 
ประธาน  การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมพังงาเบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมาย โดยเฉพาะงบลงทุน การซื้อรถยนต์ 
และได้สอบถามความก้าวหน้าการซ่อมแซมบ้านพักของอ าเภอกะปง และการซ่อมแซมส านักงานอ าเภอคุระบุรี 
เกษตรอ าเภอกะปง การซ่อมบ้านพัก อยู่ในขั้นตอนประกาศเชิญชวนในระบบ (5 ม.ค.66) 
เกษตรอ าเภอคุระบุร ีการซ่อมส านักงานเกษตรอ าเภอคุระบุรี เป็นวิธีเฉพาะเจาะจง TOR จะแล้วเสร็จภายใน
เดือนมีนาคม 
ประธาน ขอใหทุ้กฝ่ายเร่งด าเนินการด้วย 
 1.9 ขอขอบคุณท่านเกษตรอ าเภอท้ายเหมืองและตะกั่วทุ่ง ในการประสานเกษตรกรเข้า
ร่วมกิจกรรมการลงพืน้ท่ีของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) 
โดยได้เกษตรกรเข้าร่วมครบตามเป้าหมายท่ีก าหนด เป็นผลให้กิจกรรมลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอบคณุท่านอ าเภอ
เกาะยาวในการให้บริการในพื้นที่ และได้จัดนิทรรศการผลงานส่งเสริมการเกษตรในการต้อนรับ ขอขอบคุณมา 
ณ ท่ีนี้ด้วย 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒    เร่ืองรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565 
 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้ส่งรายงานการประชุมประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565  
เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2565 จ านวน 27 หน้า โดยแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของส านักงานเกษตรจังหวัด 
http://www.phangnga.doae.go.th พิจารณาล่วงหน้าแล้ว อ าเภอใดท่ีต้องการจะแก้ไขหรือเพิ่มเติม ขอแก้ไข
ภายหลังได้ท่ีกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เพื่อจะได้ด าเนินการต่อไป จึงเสนอเพื่อโปรดรับรองรายงานการ
ประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม                                                  

ระเบียบวาระที่ ๓    เร่ืองสืบเนือ่งจากการประชุมคร้ังที่แล้ว  
    -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔    เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 

 ๔.๑ ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
       4.1.1 การท าสัญญายืมครุภัณฑ์งบจังหวัด  ปี 2562 
     จากการประชุมเกษตรอ าเภอครั้งท่ีแล้ว ประธานในท่ีประชุมขอให้ทุกอ าเภอ
จัดท าสัญญายืมครุภัณฑ์งบจังหวัด ปี 2562 ส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงาโดยให้ผู้ยืมลงนามในสัญญา  และ
ให้เกษตรจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาลงนามในสัญญาในฐานะผู้ให้ยืมขณะนี้มีอ าเภอท่ีส่ง
มาแล้ว  คือ อ.กะปง  อ.ตะกั่วป่า อ.คุระบุรี  อ.เกาะยาว  

 
4.1.2 การเบิกจ่าย... 
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     4.1.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2566 
      ขอให้ทุกอ าเภอเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายท่ี 
กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด 

     4.1.3 ค่าบริหารจัดการเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2566 
         กรมส่งเสริมการเกษตร อนุมัติงบประมาณ ค่าบริหารจัดการเพิ่มเติมของ
ปีงบประมาณพ.ศ.2566  ตามท่ีจังหวัดเสนอขอซึ่งเป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์ราชการ  ท้ังนี้ ขอให้อ าเภอ 

ท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินการซ่อมรถยนต์ราชการตามท่ีอ าเภอเสนอขอภายในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร  
 
       4.1.4 การส ารวจรายการทรัพย์สิน พัสดุ สิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ที่เป็นงบจังหวัดต้ังแต่ปี 2550  

      ขอความร่วมมือ ส านักงานเกษตรอ าเภอเกษตรอ าเภอช่วยส ารวจตรวจสอบ 
ขอให้บันทึกรายงานมาให้จังหวัดทราบด้วย 

ที่ประชุม รับทราบ 

                       ๔.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
  4.2.1 การด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 

1) แผนปฏิบัติงานส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ประจ าเดือนมกราคม 2566 

วันที ่ กิจกรรม เป้าหมาย สถานท่ี 

4 พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart 

Farmer ปี 66 เวทีที่ 1 วิเคราะห์ตนเอง 

- เกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2566 
จ านวน 43 ราย  

- พ่ีเลี้ยง YSF ปี 2559-2565 
จ านวน 7 ราย 

โรงแรมภูงา ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.

พังงา 

10 ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริม

การเกษตร ครัง้ที่ 2/2566 

อ าเภอคุระบุร ี ส านักงานเกษตรอ าเภอคุระบุร ี

10 จัดประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก.+แปลง
ใหญ่+  Young smart farmer ระดับจังหวัด  
ครั้งที่ 1/2566 

คณะกรรมการ 20 ราย   ศพก. อ าเภอเกาะยาว (หน านาทอน)  
ต าบลเกาะยาวน้อย 

อ าเภอเกาะยาว 
10 – 12 โครงการสง่เสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท าขนม

แม่บ้านเกษตรกรบ้านเก้าเจ้า หมู่ 

6 ต าบลล าภี อ าเภอท้ายเหมือง 

จังหวัดพังงา และวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบ่อแสน 

หมู่ที่ 4 ต าบลทับปุด อ าเภอทับ

ปุด จังหวัดพังงา 

ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

อ.ท้ายเหมือง 

อ.ทับปุด 

 



   

11 ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริม

การเกษตร ครัง้ที่ 2/2566 

อ าเภอกะปง ส านักงานเกษตรอ าเภอกะปง 

12 จัดท าเวที Focus Group เพ่ือสรุปข้อมูลการ 

ประเมินสถานการณ์ผลผลิตในแปลงพยากรณ์ ครัง้
ที่ 1(ผ่านระบบออนไลน์) 

เกษตรกรไม้ผล 30 ราย ส านักงานเกษตรจังหวัด 

17 ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริม

การเกษตร ครัง้ที่ 2/2566 

อ าเภอตะกั่วทุ่ง ส านักงานเกษตรอ าเภอตะกั่วทุ่ง 

17 จัดกิจกรรมติดตามคาดคะเนสถานการณ์
ผลไม้ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงาน 

ไม้ผล 15 ราย 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 

17 การพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่น

ใหม่ ปี 66 

- เจ้าของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกร

รุ่นใหม่จ านวน 10 ราย 

- คณะท างานฯ YSF จังหวัดพังงา 

จ านวน 10 ราย 

ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

18 ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริม

การเกษตร ครัง้ที่ 2/2566 

อ าเภอเกาะยาว ส านักงานเกษตรอ าเภอเกาะยาว 

20 จัดโครงการสง่เสริมการใช้เครื่องจักรกลล
ทางการเกษตร 

เกษตรกร 25 ราย ที่ต้ังกลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน   
ต าบลมะรุ่ย อ าเภอทับปุด         

24-25 การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2566 - อ าเภอละ 1 แห่ง   

26-27 อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการ
เกษตรเบื้องต้น 

- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากพู่

ร่วมใจ จ านวน 10 ราย 

ท าการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากพู่

ร่วมใจ ม.3 ต าบลท่านา อ าเภอ 

กะปง จังหวัดพังงา 

 
2) ผลการปฏิบัติงานส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ประจ าเดือนธันวาคม  

 
 

ล าดับ วันท่ี งานท่ีปฏิบัติ สถานท่ี ผลการด าเนินงาน 
1. 30 พ.ย.- 

2 ธ.ค.65 
งานชุมชุมยุวเกษตรกรจังหวัด
พังงา (งบพัฒนาจังหวัด) 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดกระบี ่

 (พืชสวน) 

- ที่ปรึกษาและสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรมโีอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ 
ซึ่งกันและกัน 

- ที่ปรึกษาและสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์ ด้านวิชาการ 
ด้านสังคม และอื่นๆ 

- ฝึกให้สมาชิกรูจ้ักการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะรัก
ความสามัคคี ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
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ล าดับ วันท่ี งานท่ีปฏิบัติ สถานท่ี ผลการด าเนินงาน 
2. 1-2 ธ.ค.65 สัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน

การด าเนินงานส่งเสริมเคหกิจ
เกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย  
ปี 66 

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom 
meeting 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมเคหกจิเกษตรใน
ครัวเรือนเกษตรสูงวัย ระดับจังหวัด จ านวน 1 คน 
ระดับอ าเภอ 1 คน และผู้แทนเกษตรสูงวัยที่เข้าร่วม
โครงการสง่เสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูง
วัย จ านวน1 คน ได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ และพัฒนาศักยภาพเก่ียวกับงานเกษตรสูงวัย 

3. 7-9 ธ.ค.65 โครงการสง่เสริมเคหกิจเกษตรใน
ครัวเรือนเกษตรสูงวัย ปี 66 

ศาลาเอนกประสงค์ ม.1 ต.ล าภี 
อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 

เกษตรสูงวัย ต. ล าภี จ านวน 14 ราย ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาด้านเคหกิจเกษตรในครัวเรือน
เกษตรสูงวัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่สังคมเกษตรสงูวัย และ
ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การจัดต้ังกองทุน การจัดท า
แผนเพ่ือสร้างรายได้เสริมในกลุ่มเกษตรสูงวัยแบบมี
ส่วนร่วม 

4. 13-16 ธ.ค.65 สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา 
ความรู้และศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ไม้ผลทั้งในรูปแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ ปี 2566 

โรงแรม บลู โฮเทล 
อ าเภอเมืองฯ จังหวัดนครพนม 
และศึกษาดูงานในพ้ืนที่อ าเภอ
เมืองฯ และอ าเภอธาตุพนม  
จังหวัดนครพนม 

เพ่ิมองค์ความรู้เก่ียวกับข้ันตอน หน่วยงาน และ
สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าไม้ผล 
และเพ่ิมศักยภาพนักส่งเสริมการเกษตรในการ
วิเคราะห์และจัดท าภาพอนาคตด้วยเทคนิค 
Scenario Analysis 

5. 14-15 ธ.ค. 65 -ประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยง
การด าเนินงานของ
คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์
เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) แปลง
ใหญ่ และYoung Smart 
Farmer (YSF) ระดับเขต ครั้งที่ 
1ปีงบประมาณ 2566 

- ณ โรงแรมกระบี่ ฟร้อนท์ 
เบย์ รีสอร์ท อ าเภอเมือง 
จังหวัดกระบี่ และ ศพก.   
อ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 

- เพ่ือชี้แจงการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2566 
และให้คณะกรรมการฯ ศพก.+ แปลงใหญ่+Young 
smart farmer ระดับเขตได้แลก เปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกัน  และกัน 

6. 20 ธ.ค.65 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัด 

ห้องประชุมส านักงานเกษตร
จังหวัดพังงา 

อ.เมืองพังงา จ.พังงา 

คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนจังหวัด และผู้แทน
วิสาหกิจชุมชนจ านวนทั้งสิ้น 20 คนได้ร่วมประชุม 
รับฟัง ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ของ
หน่วยงานภาคีในปีงบประมาณท่ีผ่านมา พร้อมทั้ง
วางแผนการด าเนินงานในเชิงบูรณาการงานส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน และก าหนดทิศทางนโยบาย ส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดพังงา ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2566  
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ล าดับ วันท่ี งานท่ีปฏิบัติ สถานท่ี ผลการด าเนินงาน 
7. 27 ธ.ค. 65 ตรวจรับกล่องบรรจภุัณฑ์มังคุด

ทิพย์พังงา โครงการสง่เสริมและ
พัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ 
พ้ืนถ่ินประจ าปี พ.ศ. 2566 

ส านักงานเกษตรจังหวัด ตรวจรับกล่องบรรจภุัณฑ์มังคุดทิพย์พังงา 
จ านวน 500 กล่องและขอให้อ าเภอทั้ง  
8 แห่ง ติดต่อรับกล่องได้ที่ กสผ. ภายใน ม.ค. 
2566 

8. 2 ธ.ค. 65 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ไตรมาส 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566  

ณ หน านาทอน  
หมู่ที่ 3 ต าบลเกาะยาวน้อย 
อ าเภอเกาะยาว  
จังหวัดพังงา 

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุ
เคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ไตรมาส 1 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  ณ หน านาทอน หมู่ที่ 3         
ต าบลเกาะยาวน้อย อ าเภอเกาะยาวจังหวัดพังงา 
โดยจัดร่วมกับงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ
เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) และงาน
วันข้าวใหม่ปลามัน อ าเภอเกาะยาว ปี 2566 
โดยมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  นาง
อัญชลี สุวจิตตานนท์ เป็นประธาน และมีนาย
อนุชา ยาอีด ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 5 ฃจังหวัดสงขลา ให้
เกียรติร่วมในพิธีเปิดงานโครงการฯ 

9. 7 ธ.ค.65 ฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตพืชผักปลอดภัย 
โครงการ ผักชุมชนสร้างความ
มั่นคงด้านอาหาร 

 

ณ ที่ท าการกลุ่มแปลงใหญ่ผัก
อ าเภอตะกั่วป่า หมู่ที่ 2 ต าบล
บางม่วง อ าเภอตะกั่วปา  
จังหวัดพังงา  

ฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชผัก
ปลอดภัย เป้าหมายเกษตรกรผู้ปลูกผักในจังหวัด
พังงา 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรอ าเภอเมืองพังงา 
กลุ่มเกษตรกรอ าเภอตะกั่วป่า และกลุ่มเกษตรกร 
อ าเภอเกาะยาว กลุ่มละ 30 ราย รวม 90 ราย มี
กิจกรรม ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้  ในการปลูก
ผักสวนครัวปลอดสารพิษ การเลือกปัจจัยการผลิต 
ทักษะการประกอบอาชีพการปลูกผักสวนครัว
ปลอดสารพิษ การวางแผน   การผลิตผัก และ
การสาธิตและฝึกปฏิบัติด้านการผสมดินเพ่ือใช้
ปลูกพืชผักสวนครัวคุณภาพ โดยวิทยากรผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการผลิตพืชผักคุณภาพ
และการปรับปรงุบ ารงุดิน คือ อาจารย์เกศศิรินทร์ 
แสงมณี จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นวิทยากร  
เพ่ือน าไปขยายผล สามารถถ่ายทอดความรู้และ
เป็นพ่ีเลี้ยงแก่เกษตรกรรายอื่น เกิดการขับเคลื่อน
การพัฒนาศักยภาพการปลูกพืชผักคุณภาพแก่
เกษตรกรรายอื่น 

10. 8 ธ.ค.65  ณ สวนบ้านมีสุข  
หมู่ที่ 4 ต าบลนบปริงอ.เมือง
พังงา จังหวัดพังงา 

11. 9 ธ.ค.65 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
การเกษตรอ าเภอเกาะยาว 
(ศพก.) หมู่ที่ 7 ต าบลเกาะยาว
น้อย อ าเภอเกาะยาว  
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน ้ามันในจังหวัดพังงาอย่างยั่งยืนประจ้าเดือนธันวาคม 2565  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการเพิ่ม... 
 
 
 
 

ท่ี วันที่ งานที่ปฏิบัติ สถานที ่ ผลการด้าเนินงาน 
12. 1 ธ.ค. 65  

กิจกรรมหลักที่ 1  
การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและการบริหาร
จัดการสวนปาล์มน้ ามัน  
ตามระบบ RSPOกิจกรรม
ย่อยที่ 1.1 สัมมนาและ
ศึกษาดูงานการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การผลิต
ปาล์มน้ ามัน ตามระบบ 
RSPO  
เกษตรกรต้นแบบและ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 50 ราย 

 

ณ โรงแรมภูงา ต าบลตากแดด 
อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา 

 

หลักสูตรการบรรยาย ในวัน ท่ี 1 ธันวาคม 
2565  มีวิยากรบรรยาย 2 ท่าน ดังนี้ 
1) นายธีระพงศ์ จันทรนิยม นักวิชาการเกษตร
ช านาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิต     
ปาล์มน้ ามัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีประเด็นการ
บรรยาย การจัดการสวนปาล์มน้ ามัน ข้อค านึงใน
การจัดการสวนปาล์มน้ ามัน ) การใช้ปุ๋ยในสวน
ปาล์มน้ ามัน  
2) นางสาววิชณีย์ ออมทรัย์สิน ผู้อ านวยการ
ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี มีประเด็น
การบรรยาย การเก็บเกี่ยวปาล์มน้ ามันและ
คุณภาพทะลายปาล์ม 

13. 2 ธ.ค. 65 ณ บริษัท เอเช่ียนน้ ามันปาล์ม 
จ ากัด ต าบลอ่าวลึกใต้ อ าเภอ
อ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 

มีวิยากรบรรยาย นายศักดิ์ชัย เมืองศรีนุ่น 
วิทยากรจากบริษัทเอเช่ียนน้ ามันปาล์ม จ ากัด  
มีหัวข้อบรรยายดังนี้ เทคนิคการเก็บเกี่ยวปาล์ม
น้ ามันและคุณภาพทะลายปาล์มน้ ามัน 
กระบวนการสกัดน้ ามันปาล์ม 
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน ้ามันในจังหวัดพังงาอย่างยั่งยืนประจ้าเดือนธันวาคม 2565 (ต่อ) 
 

ท่ี วันที่ งานที่ปฏิบัติ สถานที ่ ผลการด้าเนินงาน 
14. 7 ธ.ค. 65 

(รุ่นท่ี 1 ) 
กิจกรรมหลักที่ 1  
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและการบริหาร
จัดการสวนปาล์มน้ ามัน 
ตามระบบ RSPO
กิจกรรมย่อยที่ 1.3 
สัมมนาเทคนิคการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ ามัน 
ผู้ตัดปาล์ม  
จ านวน 100 คน 

ณ สวนปาล์มน้ ามันงานทวีบ้าน
ตีนเป็ด ต าบลล าภี อ าเภอท้าย
เหมือง จังหวัดพังงา 

 

หลักสูตรการบรรยาย รุ่นท่ี 1 รุ่นท่ี 2 และ
รุ่นท่ี 3 ในวันท่ี 7 -9 ธันวาคม 2565  
นายศักดิ์ชัย เมืองศรีนุ่น วิทยากรทีมบริษัท
เอเช่ียนน้ ามันปาล์ม จ ากัด  
และหลักสูตรการบรรยาย รุ่นท่ี 4   
ในวันท่ี 13 ธันวาคม 2565  
นายเกิดบุญ กาลาสนธิ์ วิทยากรทีมบริษัท 
ยูนิวานิชน้ ามันปาล์ม จ ากัด  
มีประเด็นการบรรยาย การจัดการสวน
ปาล์มน้ ามัน การใช้ปุ๋ยในสวนปาล์มน้ ามัน 
เทคนิคการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ ามันและ
คุณภาพทะลายปาล์มน้ ามัน  

15. 8 ธ.ค. 65 
(รุ่นท่ี 2 ) 

ณ ลานเทปาล์มน้ ามัน 
งานทวี ต าบลท่าอยู่  
อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 

16. 9 ธ.ค. 65 
(รุ่นท่ี 3 ) 

ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
ต าบลมะรุ่ย อ าเภอทับปุด  
จังหวัดพังงา 

17. 13 ธ.ค. 65 
(รุ่นท่ี 4) 

ณ เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร ต าบลคุระ 
อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

18. 23 พ.ย. 65 
(รุ่นท่ี 1 ) 

กิจกรรมหลักที่ 1  
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและการบริหาร
จัดการสวนปาล์มน้ ามัน 
ตามระบบ RSPO
กิจกรรมย่อยที่ 1.2 
สัมมนาเทคนิคการ
บริหารจัดการสวนปาล์ม
น้ ามัน เกษตรกรท่ัวไป 
จ านวน 350 คน 
 

ณ โรงแรมภูงา  
ต าบลตากแดด  
อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา 

หลักสูตรการบรรยาย รุ่นที่ 1  

ในวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2565  

นายศักดิ์ชัย เมืองศรีนุ่น วิทยากรทีม

บริษัทเอเช่ียนน้ ามันปาล์ม จ ากัด และ

หลักสูตรการบรรยาย รุ่นที่ 2 รุ่นท่ี 3 

และรุ่นท่ี 4  ในวันท่ี 14-16 ธันวาคม 

2565 นายบดินทร์ ไพเราะ วิทยากรทีม

บริษัทยูนิวานิชน้ ามันปาล์ม จ ากัด    

มีประเด็นด้าน การจัดการสวนปาล์ม

น้ ามัน  การใช้ปุ๋ยในสวนปาล์มน้ ามัน  

โรคพืชในปาล์มน้ ามัน การเก็บเกี่ยวปาล์ม

น้ ามันและคุณภาพทะลายปาล์ม  

การเก็บตัวอย่างใบปาล์มน้ ามัน 

19. 14 ธ.ค. 65 
(รุ่นท่ี 2 ) 

ณ บริษัท ยูนิวานิชน้ ามันปาล์ม 
จ ากัด ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี 
จังหวัดพังงา 

20. 15 ธ.ค. 65 
(รุ่นท่ี 3 ) 

ณ บริษัท ยูนิวานิชน้ ามันปาล์ม 
จ ากัด ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี 
จังหวัดพังงา 

21. 16 ธ.ค. 65 
(รุ่นท่ี 4) 

ณ หอประชุมอ าเภอตะกั่วป่า  
อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 
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3) แผนปฏิบัติงานส านักงานเกษตรอ าเภอ ประจ าเดือนมกราคม 2566  
    (เอกสารแนบ 1) 
 

    4) รายงานการประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอ (District Monthly 
Meeting : DM)   (ข้อมูล  ณ วันท่ี 22 ธันวาคม 2565) 

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

เกาะยาว 12 ต.ค. 65 1 พ.ย. 65 6 ธ.ค. 65    

กะปง 6 ต.ค. 65 1 พ.ย. 65 6 ธ.ค. 65    

ตะกั่วทุ่ง 7 ต.ค. 65 7 พ.ย. 65 9 ธ.ค. 65    

ตะกั่วป่า 6 ต.ค. 65 2 พ.ย. 65 13 ธ.ค. 65    

คุระบุร ี 10 ต.ค. 65 1 พ.ย. 65 6 ธ.ค. 65    

ทับปุด 5 ต.ค. 65 3 พ.ย. 65 6 ธ.ค. 65    

ท้ายเหมือง 12 ต.ค. 65 4 พ.ย. 65 6 ธ.ค. 65    
  

ที่ประชุม รับทราบ 

    4.2.2 ผลการบันทึกข้อมูลภาวการณ์ผลิตพืชรายเดือน (รต.01,02) ปีงบประมาณ 2565  
(ข้อมูล  ณ วันท่ี 22 ธันวาคม 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 

  
 

4.2.3 การเผยแพร่… 



   

- 10 - 
 

4.2.3 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร 
             1. การรายงานข่าวหน้าเดียวรายกลุ่ม/อ าเภอตามตัวชี้วัด รอบท่ี 1/2566 
ประจ าเดือนธันวาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันท่ี 26 ธันวาคม 2565) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ที่ประชุม รับทราบ 

     2. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรตามตัวชี้วัด 
(น้ าหนัก 10%) รอบท่ี 1/2566 ระดับจังหวัด 

ข้อมูล ณ วันท่ี 26 ธ.ค.65 

ที่ประชุม รับทราบ                                

  3. บทความ… 

กลุ่ม/อ้าเภอ จ้านวนข่าว ครบตามเป้าหมาย 

(กลุ่ม 6 ข่าว/เดือน 
อ้าเภอ 8 ข่าว/เดือน) 

หมายเหตุ 

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 7 /  
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 10 /  
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 7 /  
กลุ่มกลุ่มอารักขาพืช 8 /  
อ าเภอเมืองพังงา 28 /  

อ าเภอกะปง 21 /  

อ าเภอตะกั่วทุ่ง 13 /  
อ าเภอตะกั่วป่า 10 /  

อ าเภอทับปุด 12 /  

อ าเภอท้ายเหมือง 13 /  

อ าเภอคุระบุรี 17 /  

อ าเภอเกาะยาว 15 /  

รวมทั งหมด 161   

 
เดือน 

จ้านวนข่าวที่เผยแพร่
ผ่านสื่อมวลชน 

จ้านวนข่าวที่เผยแพร่
ผ่านสื่ออืน่ ๆ 

ครบตามเป้าหมาย 

18 ข่าว/เดือน 

โดยเผยแพร่ผา่นสื่อมวลชน 7 ข่าว/เดือน 
พฤศจิกายน 65 10 36 / 
ธันวาคม 65 12 30 / 
รวมทั งหมด 22 66  
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    3. บทความส่งเสริมการเกษตร ประจ าเดือนธันวาคม 2565 อ าเภอเกาะยาว 
 เรื่อง บทความเรื่องศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลพรุใน (ศูนย์เครือข่าย) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ2) 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
   4.2.4 การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบยีนเกษตรกร ปี 2566  
    การวาดแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ตามตัวชี้วัด รอบท่ี 1/2566 เป้าหมายการ
วาดแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล จังหวัดพังงา จ านวน 6,000 แปลง ขณะนี้ด าเนินการไปแล้ว 1,966 แปลง  
คิดเป็นร้อยละ 32.77(เสร็จส้ิน 100% ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2566) ผลการวาดแปลงรายอ าเภอ  
ข้อมูล ณ วันท่ี 26 ธ.ค.65 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

   4.2.5 การคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจ าปี 
2566 

    ตามท่ีจังหวัดพังงา ได้แจ้งให้อ าเภอด าเนินการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทาง
การเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจ าปี 2566 ประเภทละ 1 ราย/กลุ่ม พร้อมท้ังจัดท าเอกสารผลงาน
รูปเล่ม ประเภทละ 1 เล่ม พร้อมไฟล์ข้อมูล แจ้งผลการคัดเลือกฯ ระดับอ าเภอ และส่งให้จังหวัดภายในวันท่ี 15 
ธันวาคม 2565 เพื่อด าเนินการพิจารณาคัดเลือกในระดับจังหวัดต่อไปนั้น 

บัดนี้… 
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    บัดนี้ คณะกรรมการระดับจังหวัดได้ด าเนินการพิจารณาคัดกรองเอกสารรูปเล่มตาม
หลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว และขอแจ้งแผนการลงพื้นท่ีของคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 
ดังนี ้

 
สาขา 
                 วันที่ 

อ าเภอคุระบุร ี อ าเภอทา้ยเหมือง อ าเภอเกาะยาว หมายเหตุ 
10 ม.ค.66 11 ม.ค.66 18 ม.ค.66  

สาขาไร่นาสวนผสม   นายปรีชา นาววีว่อง 
เวลา 13.00 น. 

 

สาขาท าสวน นางสาวสุริยาภรณ์ ฟูสันติ 
เวลา 13.00 น. 

   

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้าน
ตีนเป็ด 

เวลา 13.00 น. 

  

    ส าหรับกลุ่มยุวเกษตรกร, ท่ีปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร และสมาชิกกลุ่มยุว- 
เกษตรกร ทางคณะกรรมการจะแจ้งแผนการลงพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในเดือนมกราคม 2566                     
ภายหลังอีกครั้ง    

 
ที่ประชุม รับทราบ 

 
  ๔.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
  4.3.1 การรับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น 
Young Smart Farmerประจ าปีงบประมาณ 2566  

 ตามท่ี ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ขอความร่วมมือส านักงานเกษตรอ าเภอ 
ทุกอ าเภอมอบหมายเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องด าเนินการประชาสัมพันธ์ และรับสมัครเกษตรกรท่ีสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมฯ โดยมีเป้าหมาย อ าเภอละไม่เกิน 5 ราย รวมทั้งส้ิน 40 ราย ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 
และรวบรวมใบสมัครพร้อมท้ังหลักฐานการสมัครส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ภายในวันท่ี 4 ธันวาคม 
2565 นั้น 

 ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ขอสรุปผลการรับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อเข้า
ร่วมกิจกรรม พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ประจ าปีงบประมาณ 2566รายละเอียด
ดังนี ้

 
 
 
 
 

อ าเภอ... 
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อ าเภอ จ านวนเป้าหมาย จ านวนที่รับสมัครแล้ว 
เมืองพังงา 5 7 
กะปง 5 6 
ตะกั่วทุ่ง 5 5 
ตะกั่วป่า 5 2 
ทับปุด 5 6 
ท้ายเหมือง 5 6 
คุระบุรี 5 5 
เกาะยาว 5 6 

รวม 40 43 
 
  4.3.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 ตามหนังสือท่ี พง 009/1227 ลงวันท่ี 21 เมษายน 2565 จังหวัดพังงา ได้
อนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ และทายาทเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาค
การเกษตรในจังหวัดพังงา โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมหลัก รายละเอียดดังนี้ 

  2.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็น Young Smart 
Farmer ต้นแบบจังหวัดพังงา 

 2.1.1 ศึกษาดูงานเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ต้นแบบ 
เป้าหมาย เกษตรกรรุ่นใหม่ จ านวน 80 คน อ าเภอละ 10 คนและเจ้าหน้าท่ีระดับจังหวัดและอ าเภอ  20 คน  
โดยจะด าเนินการระหว่างวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง
ก าหนดการศึกษาดูงานเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ต้นแบบ  
ระหว่างวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง  

 
 
 
 

วันท่ี 14... 
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วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2566  
07.00 – 07.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานฯ 
07.30 – 10.30 น. ออกเดินทางจากส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ถึงวิสาหกิจชุมชนกาแฟรัษฎาและ

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
10.30 – 12.00 น. ศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟรัษฎาและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. ออกเดินทางจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟรัษฎาและแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตร อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ถึงศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามปณิธาน
พ่อหลวง สวนลุงนวยอ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 

14.30 – 16.30 น. การสร้างเครือข่ายและการบริหารจัดการกลุ่ม ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน
ตามปณิธานพ่อหลวง สวนลุงนวย โดย วิทยากรจากสวนลุงนวย  

อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 
16.30 – 17.00 น. สรุปผลเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
17.00 – 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ จังหวัดพัทลุง 
18.30 – 19.30 น. เข้าท่ีพัก ณ โรงแรมศิวา รอยัล อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
19.30 – 21.00 น. กิจกรรมเวทีสัมพันธ์สร้างเครือข่าย YSF  

วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2566  
07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
08.00 – 09.00 น. ออกเดินทางจากท่ีพัก โรงแรมศิวา รอยัล อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  

ถึงวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดวรรณี (Varnicraf) อ าเภอควนขนุน  
จังหวัดพัทลุง 

09.00 – 10.00 น. ศึกษาดูงานท่องเท่ียวเชิงเกษตร ณ วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดวรรณี 
(Varnicraf) อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

10.00 – 11.00 น. ออกเดินทางจากวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดวรรณี (Varnicraf)  
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ถึงสวนผ้ึงปันแต อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

11.00 – 12.00 น. แนวทางการเล้ียงแมลงเศรษฐกิจและต่อยอดผลิตภัณฑ์จากชันโรง  
โดย วิทยากรจากสวนผ้ึงปันแต อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น. การจัดการสวนไม้ผล (สวนจ าปาดะ) อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
16.30 – 17.00 น. สรุปผลเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ จังหวัดสตูล 
18.00 – 19.00 น. เข้าท่ีพัก ณ โรงแรมโรงแรมสินเกียรติบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล 
19.00 – 21.00 น. กิจกรรมเวทีสัมพันธ์สร้างเครือข่าย YSF  

วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2566  
07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
08.00 – 12.00 น. การผลิตผักปลอดภัยสู่ตลาด Modern Trade ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกร 



   

รุ่นใหม่สตูล (สวนลุงต๋ึง) อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น. การผลิตพืช GI และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล   

ณ บ้านสวนมรดก พริกไทยตรัง (พริกไทยพันธุ์ปะเหลียน)  
อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

16.30 – 17.00 น. สรุปผลเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ จังหวัดตรัง 
18.00 – 19.00 น. เข้าท่ีพัก ณ โรงแรมวัฒนา ปาร์ค อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
19.00 – 21.00 น. กิจกรรมเวทีสัมพันธ์สร้างเครือข่าย YSF  

วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2566  
07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
08.00 – 10.00 น. การบริหารจัดการตลาดเกษตรกร ณ ตลาดเกษตรกรจังหวัดตรัง อ าเภอเมือง 

จังหวัดตรัง 
10.00 – 12.00 น. สวนผักข้างบ้าน ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดตรัง (ศูนย์เครือข่าย) อ าเภอ

เมือง จังหวัดตรัง 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. เดินทางกลับจังหวัดพังงาโดยสวัสดิภาพ 
 
หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
     พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ เวลา 14.30 – 14.45 น. 
 

 2.2 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของยุวเกษตรกรในโรงเรียน 
 2.2.1 ส่งเสริมการท าอาชีพการเกษตรในกลุ่มยุวเกษตรกรท่ีมีผลงาน

เด่น งบประมาณ 160,000 บาท 
 เป้าหมายกลุ่มยุวเกษตรกร จ านวน 8 กลุ่ม ๆ ละ 20,000 บาท 

อยู่ในระหว่างด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ด าเนินการภายใน เดือนมกราคม 2566 
เป้าหมายอ าเภอ ละ 10 คน แจง้ยอดภายในวนัที่ 31 มกราคม 2566 

  4.3.3 งานวิสาหกิจชุมชน 

 3.1. แผนการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด 
  ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงาก าหนดแผนการประกวดวิสาหกิจชุมชน
ดีเด่นระดับจังหวัด ในเดือนมกราคม 2566 (ซึ่งในปีนี้กิจกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นซึ่งเป็น
โครงการตามตัวชี้วัดฯ ) (โดยจังหวัดคาดว่าจะด าเนินการจัดประกวดในวันท่ี 24- 25 มกราคม 2566) ในการ
นี้ขอความร่วมมือส านักงานเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอด าเนินการเตรียมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนเด่นของอ าเภอ เข้า
ร่วมประกวด อย่างน้อย 1 แห่ง/อ าเภอหลักๆ ให้คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนท่ีสามารถเป็นต้นแบบให้วิสาหกิจชุมชน
อื่นได้ มีความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการท่ีดี มีระบบบัญชีท่ีมีประสิทธิภาพ มีการเช่ือมโยงเครือข่ายกิจการ มี
ผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ฯลฯ โดยขอให้จัดส่งรูปเล่มให้จังหวัดภายใน วันท่ี 6 มกราคม 2566 (โดยทาง
จังหวัดจะท าหนังสือแจ้งเรื่องแผนการลงพื้นการประกวดให้อ าเภอทราบต่อไป) 

3.2 การจัดเก็บ... 
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  3.2 การจัดเก็บข้อมูลรายได้วิสาหกิจชุมชน ในปี 2566  
  ขอให้อ าเภอด าเนินการจัดส่งรายงานผลข้อมูลการจัดเก็บรายได้วิสาหกิจชุมชน

ในจังหวัดทราบ ภายในวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2566 
  3.3 โครงการส่งเสริมการจัดต้ังและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐาน
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
       (งบด าเนินงานเบิกเป็นค่าเบี้ยเล้ียงในการออกพื้นท่ีส ารวจให้แก่เจ้าหน้าท่ี
อ าเภอละ 2,500 บาท) เน้นไปท่ีการส ารวจแหล่งทรัพยากรด้านพืช/สมุนไพร/ภูมิปัญญา/แมลงเศรษฐกิจ ท่ี
วิสาหกิจชุมชนน ามาใช้ในกระบวนการผลิต/ผลิตภัณฑ์ โดยกรมฯ ก าหนดส่งรายงานแบ่งออกเป็น 3 รอบ 
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการส ารวจได้อย่างเต็มท่ีและครอบคลุมท้ังจังหวัด (ไม่จ ากัดจ านวนแหล่ง) และขอให้
อ าเภอจัดส่งรายงานฐานข้อมูลมายังจังหวัดดังนี้ 

      รอบท่ี 1 ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2566 
      รอบท่ี 2 ภายในวันท่ี 20 เมษายน 2566 (เพิ่มเติมข้อมูล) 
      รอบท่ี 3 ภายในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2566 (เพิ่มเติมข้อมูล) 
และในส่วนของกิจกรรมการส่งเสริมเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืชต้นแบบ (กรมด าเนินการ
คัดเลือกจากแผนงานโครงการท่ีจังหวัดจัดส่งไป โดยคัดเลือก วสช. เข้าร่วมโครงการ 30 แห่ง ท่ัวประเทศ) 
ซึ่งจังหวัดพังงาก็ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ โดยแผนงานโครงการท่ี สนง.เกษตรจังหวัดจัดส่งไปให้กรม
เป็นในเรื่องของ การพัฒนาพัฒนาภัณฑ์ขิงแก้ว ของ วสช.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาต าหนอน  
จากอ าเภอทับปุด ซึ่งกรมฯ จะด าเนินการจัดสรรโอนงบประมาณมาเพิ่มเติมเพื่อให้ สนง.เกษตรอ าเภอทับปุด
ร่วมกับ สนง.เกษตรจังหวัด ด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
 1) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพฒันาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
วิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 2) ศึกษาดูงานผู้ประกอบการท่ีประสบความส าเร็จ 
 3) จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนาของวิสาหกิจ
ชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

 4) สนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และสร้างตราสินค้าท่ีเหมาะสม 

   3.4 ขอให้ส านักงานเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอประชาสัมพันธ์ให้วิสาหกิจ
ชุมชนด าเนินการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ในปี 2566 ในระหว่าง วันที่ 1-30 มกราคม 2566  

   3.5 การด าเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ประจ าปี 
2566 (โครงการตามตัวชี้วัด) กิจกรรมยกระดับศักยภาพระดับปานกลางเป็นระดับดี ขอให้อ าเภอจัดส่งแบบ
รายงานแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนถึงจังหวัดภายในวันท่ี 20 มกราคม 2566 

 
ที่ประชุม รับทราบ 

 
    

๔.5 กลุ่มอารักขา... 
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               ๔.5 กลุ่มอารักขาพืช 
 5.1. การระบาดศัตรูพืช 
  กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ได้จัดท าข่าวเตือนการระบาด

ศัตรูพืชส่งทางจดหมายอิเล็คทรอนิค (e-mail)ขอให้อ าเภอเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเกษตรกรให้ความรู้ในการจัดการ
ศัตรูพืช ประจ าเดือนธันวาคม2565 จ านวน 4 เรื่อง คือ 

1. โรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ 
2. โรคใบติด/ใบไหม้ทุเรียน 

   3. โรคแคงเกอร์มะนาว 
   4.  หนอนชอนใบมังคุด 
  5.2 ให้ส านักงานเกษตรอ าเภอเข้ามารับวัสดุสนับสนุนการส ารวจและติดตามศรัตรูพืช
กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

 
  5.3 การจัดอบรมเกษตรกร กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ด าเนินการจัด
อบรมเกษตรกร ดังนี ้

           1)  กลุ่มอารักขาพืช ก าหนดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพพื้นท่ีและจัดท าแผนการผลิตสินค้า
แมลงเศรษฐกิจ  ณ บ้านทองหลาง หมู่ท่ี 4 ต าบลหล่อยูง อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 12 มกราคม 2566
  

 2) กลุ่มอารักขาพืชก าหนดจัดถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและก าจัดศัตรูพืช
โดยวิธีผสมผสานให้เกษตรกร ณ ศวพ. อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 19 มกราคม 2566 

 
ที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕    เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   
-ไม่มี- 
 
 
 
 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๖…     
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ระเบียบวาระที่ ๖    เร่ืองอื่น ๆ  
1. เกษตรอ าเภอเกาะยาว ปรึกษา เรื่องเงินกองทุนช่วยเหลือเกษตรกร  

  2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาติดตามโครงการขยะเปียกท่ีอ าเภอเกาะยาว 
  3. งานท้ายทายจังหวัดพังงา เรื่อง มังคุดคุณภาพ 
  4. ท่ีประชุมผู้บริหารกรม จะน าโรงเรียนเกษตรกร กลับมาใช้อีกครั้ง  
 
ที่ประชุม รับทราบ 

 
 

เลิกประชุม  เวลา  12.25 น. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

เอกสารแนบ 1 
แผนปฏิบัติงานส านักงานเกษตรอ าเภอ ประจ าเดือนมกราคม 2566 

 
ท่ี วันที่ โครงการ/กิจกรรม สถานที่ เวลา บุคคล 

เป้าหมาย 
ส้านักงานเกษตรอ้าเภอเมืองพังงา 

 4 เย่ียมเกษตรกรผู้ปลูกผักต าบลถ้ าน้ าผุด
ต าบลนบปริง 

 09.00 น.  

 5 เย่ียมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลต าบลถ้ าน้ าผุด  09.00 น.  
 6 เย่ียมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลต าบลบางเตย  09.00 น.  
 10 เย่ียมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลต าบลป่ากอ  09.00 น.  
 11 เย่ียมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลต าบลตากแดด  09.00 น.  
 12 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรหมู่บ้าน (กม.)  09.00 น.  
 13 เย่ียมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลต าบลท้ายช้าง  09.00 น.  
 17 จัดกิจกรรมการบริหารจัดการถ่ายทอด

ความรู้ (แปลงใหญ่ยางพารา) 
 09.00 น.  

 18 จัดกิจกรรมการบริหารจัดการถ่ายทอด
ความรู้ (แปลงใหญ่ผัก) 

 09.00 น.  

 19 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น า  09.00 น.  
 20 เย่ียมเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกผักต าบลนบปรงิ  09.00 น.  
 24 เย่ียมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลต าบลนบปรงิ  09.00 น.  
 25 เย่ียมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลต าบลทุ่งคาโงก  09.00 น.  
 26 จัดกิจกรรมติดตามคาดคะเนสถานการณ์

ผลไม้ระดับอ าเภอจัดท า Focus group 
เพ่ือสรุปข้อมูลการประเมินสถานการณ์
ผลผลิต ในแปลงพยากรณ ์

 09.00 น.  

 27 เย่ียมเกษตรกรผู้ปลูกผักต าบลทุ่งคาโงก  09.00 น.  
ส้านักงานเกษตรอ้าเภอกะปง 

1. 12  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตร 
หมู่บ้าน (กม.) 

ห้องประชุม  
สนง.เกษตร อ.กะปง 

08.30-16.30 น. เกษตรหมู่บ้าน 
(กม.) 10 ราย 

2. 17  จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับ 
เกษตรกรผู้น า 

ศพก.อ.กะปง 
ม.4 ต.เหมาะ อ.กะปง 

08.30-16.30 น. เกษตรกรผู้น า  
จ านวน 30 ราย 

3. 18  การบริหารจัดการการถ่ายทอดความรู้ 
แปลงปี 64 
 - แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามันต าบลเหล อ าเภอ
กะปง 

ศาลาอเนกประสงค ์
บ้านช้างเชื่อ 

ม.4 ต.เหล อ.กะปง 

08.30-16.30 น. สมาชิกแปลงใหญ ่
ปาล์มน้ ามันต าบล
เหลจ านวน 30 ราย 

4. 19  จัดท า Focus group เพ่ือสรุปข้อมูล 
การประเมินสถานการณ์ผลผลิต  
ในแปลงพยากรณ์ ระดับอ าเภอ 

สวนลุงอ านวย 
ม.3 ต.กะปง อ.กะปง 

08.30-16.30 น. เจ้าของแปลง
พยากรณ์ 
เกษตรกรในพ้ืนที่ 



   

 และผู้เกี่ยวข้อง 
ในระดับอ าเภอ 
จ านวน 20 ราย 

5.  ติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม ้
ระดับอ าเภอ 

ทุกต าบล 08.30-16.30 น. เกษตรกรผู้ปลูกไม้
ผลทุกต าบลในพ้ืนที่ 
อ าเภอกะปง 

ส้านักงานเกษตรอ้าเภอคุระบุร ี
1. 10 จัดกิจกรรมบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้

แปลงปี 2565 แปลงใหญ่มังคุดต าบลบาง
วัน อ าเภอคุระบุรี 

ม.2 ต.บางวัน  09.00 น. สมาชิกกลุ่ม 

2. 11 จัดกิจกรรมบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้
แปลงปี 2565 แปลงใหญ่ยางพาราบ้าน
ห้วยทรัพย์ ม.6 ต.บางวัน อ.คุระบุรี 

ม.6 ต.คุระ 09.00 น. สมาชิกกลุ่ม 

3. 12 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรหมู่บ้าน  
(กม.) 

ส านักงานเกษตร 
อ าเภอคุระบุร ี

09.00 น. เกษตรหมู่บ้าน(กม.) 

4. 17 จัดกิจกรรมบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้
แปลงปี 2566 แปลงใหญ่มังคุดต าบลคุระ 
อ าเภอคุระบุร ี

ม.12 ต.คุระ 09.00 น. สมาชิกกลุ่ม 

5. 18 จัดกิจกรรมบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้
แปลงปี 2566 แปลงใหญ่ผึ้งโพรงต าบลบาง
วัน อ าเภอคุระบุรี 

ม.5 ต.บางวัน 09.00 น. สมาชิกกลุ่ม 

6. 19 ติดตามคาดคะเนสถานการณ์ไม้ผลระดับ
อ าเภอ 

ม.2, 3 และ 6 
ต าบลบางวัน 

09.00 น.  

7. 23 จัดท า focus group เพ่ือสรุปข้อมูลการ
ประเมินสถานการณ์ผลผลิตในแปลง
พยากรณ์ระดับอ าเภอ 

ส านักงานเกษตร 
อ าเภอคุระบุร ี

09.00 น.  

8. 25 จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรเพ่ือ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพ ศจช. 

ม.7 ต าบลคุระ 09.00 น.  

9. 30 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการ
พัฒนาการผลิตมะพร้าว 

ม.4 ต าบลเกาะพระทอง 09.00 น.  

ส้านักงานเกษตรอ้าเภอเกาะยาว 
1. 4  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรหมู่บ้าน 

(กม.) 
ณ ห้องประชุมส านักงาน
เกษตรอ าเภอเกาะยาว 
หมู่ที่ 1 ต าบลเกาะยาว
น้อย  

 10  

2. 5  บริหารจัดการการถ่ายทอดความรู้ 
แปลงใหญ่มะพร้าวต าบลเกาะยาวใหญ่และ
ต าบลพรุใน อ าเภอเกาะยาว 

ณ อาคารจริยธรรมบ้าน
ออกหมู่ที่ 6 ต าบลพรุใน 

 111  

3. 10  บริหารจัดการการถ่ายทอดความรู้ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  45  



   

แปลงใหญ่ผึ้งโพลงต าบลพรุใน ต าบลพรุใน  
4. 12  จัดท า Focus group เพ่ือสรุปข้อมูลการ

ประเมินสถานการณ์ผลผลิต ในแปลง
พยากรณ์ ครั้งที่ 1 

ณ ห้องประชุมส านักงาน
เกษตรอ าเภอเกาะยาว 
หมู่ที่ 1ต าบลเกาะยาว
น้อย  

 15 

5. 17  จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 วิเคราะห์สถานการณ์
และศักยภาพชุมชนเพ่ือก าหนดแนว
ทางการจัดการเพ่ิมมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรที่เหมาะสมตามบริบท
ชุมชนและวางแผนการด าเนินงาน 

ณ ศพก. อ าเภอเกาะยาว 
หมู่ที่ 7 ต าบลเกาะยาว
น้อย  

 

 40 

6. 19  จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกรผู้น า ณ ศพก. อ าเภอเกาะยาว 
หมู่ที่ 7 ต าบลเกาะยาว
น้อย  

 30 

7. 23  ติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ระดับ
อ าเภอ 

ณ ห้องประชุมส านักงาน
เกษตรอ าเภอเกาะยาว 
หมู่ที่ 1 ต าบลเกาะยาว
น้อย  

 15 

8. 25  เย่ียมเยียนและติดตามการด าเนินงานของ
ศูนย์ก าจัดศัตรูพืชชุมชนต าบลเกาะยาว
น้อย 

ณ ศจช.ต าบลเกาะยาว
น้อยหมู่ที่ 1 ต าบลเกาะ
ยาวน้อย 

 1 

9. 26  Young Smart Farmer สัญจรครั้งที่ 1/66 ณ หมู่ที่ 3 ต าบลเกาะยาว
น้อย 

 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

เอกสารแนบ 2 
 

บทความ “ศนูย์จัดการดนิปุย๋ชุมชนต าบลพรุใน ลดตน้ทนุการผลติให้เกษตรกรอย่างยั่งยนื” 
 ดินและปุ๋ยเป็นปัจจัยพื้นฐานการผลิตสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ซึ่งประชาชนในอ าเภอเกาะยาวส่วนใหญ่ 
มีอาชีพหลักในการท าการเกษตร เมื่อประชาชนเพิ่มขึ้นความต้องการผลผลิตทางการเกษตรก็มากข้ึนด้วย  
ซึ่งสถานการณ์ดินในช่วงหลายๆ ปีท่ีผ่านมา มีปัญหาหลายอย่างซึ่งความเส่ือมโทรมของดินก็เป็นปัญหาหนึ่ง 
ท่ีมีความส าคัญและสาเหตุของดินเส่ือมโทรม สาเหตุหนึ่งคือการใช้ปุ๋ยไม่ถูกต้อง ไม่ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับ 
ปุย๋เคมี เพื่อปรับปรุงโครงสร้างดิน ส่งผลให้ดินแน่นทึบ การระบายน้ า การถ่ายเทอากาศไม่ดีซึ่งการใส่ปุย๋เคมีไม่
ถูกต้องมีผลต่อพืช โดยการใช้ปุย๋เคมีเกินความต้องการของพืชนอกจากจะท าให้ต้นทุนสูงแล้วยังส่งผลกระทบต่อ
การเจริญเติบโตของพืช ความต้านทานต่อโรคแมลงศัตรูพืช และพืชขาดภูมิต้านทาน ท าให้ได้รับความเสียหาย
อย่างรุนแรงได้ง่าย จนกระทบต่อการให้ผลผลิตของพืช ท าให้เกิดความจ าเป็นต้องใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช ซึ่งท าให้มีต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นไปอีก  

 อ าเภอเกาะยาวประสบปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตท่ีสูงเนื่องจากเป็นพื้นท่ีเกาะและผลผลิตท่ีได้ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ สาเหตุประการหนึ่งคือการใช้ปุย๋เคมีไม่ถูกต้อง ท้ังนี้ในปี 2557 กรมส่งเสริมการเกษตร 

ได้มีแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต และยกระดับความรู้ด้านดินและ 

ปุย๋ให้แก่เกษตรกร และช่วยเหลือให้เกษตรกรสามารถจัดการดินและใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มผลผลิตและ 
ลดต้นทุนการผลิตได้ด้วยตนเองซึ่งทางอ าเภอเกาะยาวได้มีการจัดต้ังศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนขึ้นใน 
ต าบลเกาะยาวน้อย เป็นศูนย์หลักและในปี 2564 ได้มองเห็นว่ายังไม่ครอบคลุมต่อความต้องการของเกษตรกร 
เพราะมีพื้นท่ีแบ่งเป็น 2 เกาะ จึงได้ขยายออกเป็นอีก 1 ศูนย์ คือ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 

ต าบลพรุใน (ศูนย์เครือข่าย) เพื่อเป็นกลไกในการถ่ายทอดความรู้การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยท่ีถูกต้อง 
ท้ังการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ ช่วยเหลือให้เกษตรกรสามารถจัดการดินและใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้อง 
เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน 
 องค์ประกอบของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลพรุใน (ศูนย์เครือข่าย) 
1. สถานท่ีต้ังศูนย์และวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนินกิจกรรม 
 โดยสถานท่ีต้ังอยู่บ้านออก หมู่ท่ี 6 ต าบลพรุใน อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา มีป้ายแสดงช่ือศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชนและมีพื้นท่ีเพียงพอส าหรับด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น ตรวจวิเคราะห์ดิน จัดกระบวน 

การเรียนรู้ ผสมแม่ปุ๋ย 
 วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับใช้ในการด าเนินกิจกรรมของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ได้แก่ 
 1.1 ชุดตรวจสอบดิน เพื่อตรวจหาค่า N P K และ pH หรือความเป็นกรดเป็นด่างในดิน โดยได้รับสนับสนุนจาก
ส านักงานเกษตรอ าเภอเกาะยาวและส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

 1.2 เครื่องผสมปุ๋ย ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลเกาะยาวน้อย (ศูนย์หลัก) 
2. สมาชิก ศดปช. 
 โดยแนวทางการคัดเลือกสมาชิกจะต้องเป็นเกษตรกรในต าบลพรุในและต าบลเกาะยาวใหญ่ท่ีมีความเข้มแข็งหรือ
การรวมกลุ่มของเกษตรกร เริ่มต้นมีสมาชิกเข้าร่วมกลุ่ม27ราย ท่ีมีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการและพร้อม
จัดต้ังเป็นศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและเป็นเกษตรกรท่ีมีต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีสูง มีเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่ม
เพื่อสามารถจัดหาแม่ปุ๋ยให้สมาชิกได้ใช้ตามค าแนะน ารวมทั้งสามารถจัดหาแหล่งสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม
จากหน่วยงานอื่น ๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการด าเนินกิจกรรมและเพื่อขยายผลไปสู่เกษตรกรใน
ชุมชนท่ีไม่ได้เป็นสมาชิก 

3. คณะกรรมการบริหารศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 



   

 โดยเกษตรกรสมาชิกร่วมกันคัดเลือกคณะกรรมการบริหารเพื่อขับเคล่ือนและบริหารจัดการ  
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบทบาทภารกิจท่ีก าหนดไว้ประกอบด้วย นายประพัทธ์ วิจิตรนาวีประธาน 
นายมู่ห าหมาด นาวีว่อง รองประธานนายอัมพนัอาษาราษฎร์ รองประธาน นางสาวทิพย์สุดา งานแข็งเลขานุการ
นางจุฑาภรณ์ ชัยชนะ เหรัญญิก นางสาวอุไรวรรณ คล่องสมุทร ประชาสัมพันธ์ ส่วนสมาชิกคนอื่นๆ เป็น
คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่ม โดยมีการแต่งต้ังเป็นลายลักษณ์อักษร ก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจนรวมทั้งก าหนดคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ข้ึนมาเช่น คณะกรรมการฝ่ายบริการด้านดินและปุ๋ย 
ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินคณะกรรมการรวบรวมความต้องการและจัดหาแม่ปุ๋ยส่งมอบให้สมาชิก
คณะกรรมการฝ่ายบริหารเงินทุนหมุนเวียน 

4. เงินทุนหมุนเวียน 
 ผลการด าเนินกิจการของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลพรุใน ประจ า 2565 ข้อมูลสมาชิก  
ณ วันท่ี ๑ ธันวาคม  ๒๕๖๕  ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลพรุใน(ศูนย์เครือข่าย) มีสมาชิกท้ังส้ิน๑๐๑คน จ านวน
หุ้นท้ังหมด๔๔๖หุ้น ๆ ละ 100 บาท จ านวนเงินค่าหุ้น๔๔,๖๐๐บาท 

 

 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลพรุใน (ศูนย์เครือข่าย)มีแนวทางการด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
1. การจัดประชุมสมาชิกอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 
 เพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสพบปะกันเพื่อมอบหมายการด าเนินงานในศูนย์ทบทวนแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์ด้านดินปุ๋ย วางแผนการด าเนินงานและการพัฒนางานด้านดินปุ๋ย ก าหนดหลักสูตรแผนการเรียนรู้
ด้านดินปุ๋ย โดยมีการก าหนดเป็นวาระการประชุมและมีการจดบันทึกการประชุม 

2. การจัดกระบวนการเรียนรู ้
 โดยส านักงานเกษตรอ าเภอร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัด จัดประชุมสมาชิกเพื่อร่วมกันหาหัวข้อหรือประเด็นท่ี
สมาชิกมีความสนใจแล้วจึงก าหนดหลักสูตรหรือเนื้อหาจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับสมาชิก ศดปช.โดยให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่นการตรวจวิเคราะห์ดิน ควรด าเนินการก่อนการปลูกพืชหรือก่อนการใส่ปุ๋ย 

3. การบริการตรวจวิเคราะห์ดิน 
 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลพรุในให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน แปลผล และให้ค าแนะน าการจัดการดินและการ
ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้แก่สมาชิกและชุมชน 

4. จัดจ าหน่ายปุ๋ยตามความต้องการของสมาชิกแต่ละราย 
 จัดหาส่งมอบให้สมาชิกได้ใช้ตามค าแนะน า และสามารถให้สมาชิกใช้สถานท่ี เช่ายืมอุปกรณ์ 
ในการผสมปุ๋ยเพื่อทุ่นแรงและอ านวยความสะดวกได้ 
5. การด าเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลพรุใน (ศูนย์เครือข่าย) ให้เกิดความยั่งยืน 
 โดยประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกและชุมชน รวมทั้งหน่วยงานในท้องถิน่เห็นความส าคัญหรือประโยชน์ 
ท่ีจะได้รับจากการด าเนินกิจกรรมศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลพรุใน และความส าคัญของการจัดการดินและปุ๋ย
ท่ีถูกต้อง ท้ังโดยการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ผลส าเร็จหรือผลประโยชน์ของการด าเนินงานการออกหน่วยบริการ
เคล่ือนท่ีเพื่อให้เกิดการขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตไปสู่ชุมชน ศพก.และแปลงใหญ่เพิ่มมากขึ้น และ
หน่วยงานในท้องถิ่นให้การสนับสนุนงบประมาณหรือวัสดุอุปกรณ์เพื่อด าเนินกิจกรรมได้อย่างยั่งยืนรวมทั้งการ
บริหารจัดการให้มีเงินทุนหมุนเวียน เพื่อมีงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม ศดปช. ได้อย่างต่อเนื่อง โดยบริหาร
จัดการงบประมาณท่ีได้รับสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร และจากหน่วยงานราชการอื่นให้มีส่วนกลับคืน
มาเป็นเงินทุนหมุนเวียนของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน มีการระดมทุนโดยการลงหุ้นของสมาชิกและมีการปันผล
นอกจากนั้นยังสามารถหารายได้เพิ่มเติมจากการคิดค่าบริการ เช่น การให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน การจ าหน่าย
แม่ปุ๋ยปัจจัยการผลิตให้แก่สมาชิกในระบบเงินเช่ือโดยให้สมาชิกน าปุ๋ยไปใช้ก่อนและเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจึง
น าเงินมาจ่ายคืนซึ่งอาจมีการคิดดอกเบ้ียเล็กน้อยเพื่อเป็นรายได้ 



   

เข้าศูนย์ ซึ่งการด าเนินการนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดการดินและใช้ปุ๋ยท่ีถูกต้องเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดย
สามารถลดต้นทุนการผลิตเรื่องปุ๋ยเคมีให้เกษตรกรลงได้กระสอบละ 200 บาท 

 แผนการพัฒนาการการด าเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลพรุใน (ศูนย์เครือข่าย) 
1. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลพรุใน(ศูนย์เครือข่าย) มีการบูรณาการร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอเกาะยาว 
เทศบาลต าบลพรุใน องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) มีแนวความคิดในการน าขยะ
อินทรีย์ ได้แก่ ผลมะพร้าวสดท่ีเหลือจากนักท่องเท่ียว ประมาณวันละ 200 ผล น ามาย่อยสลายโดยทางองค์การ 
IUCN จะสนับสนุนเครื่องสับย่อย โดยประโยชน์ท่ีจะได้รับ ได้แก่  

 1.1 การลดขยะอินทรีย์ให้กับชุมชน 
 1.2 ก่อให้เกิดปุ๋ยอินทรีย์ ช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกร 
 1.3 การหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชนสูงสุด (Zero Waste) 
2. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลพรุใน(ศูนย์เครือข่าย) บูรณาการร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา  
ในการขอรับการสนับสนุนโรงปุ๋ยเติมอากาศ ขนาด 6*20 เมตร สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ 20 ตันต่อรอบการผลิต 

 
 


