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รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต  
 คร้ังที่ 1/๒๕๖3 

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

ผู้มาประชุม 
1. นายด ารงฤทธิ์  หลอดค า ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 
 จังหวัดระยอง    ประธานการประชุม 
2. นายปิยะ  สมัครพงศ์ เกษตรจังหวัดจันทบุรี     
3. นายยศพนธ์  ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  
4. นายประจักษ์  ประสงค์สุข   เกษตรจังหวัดสระแก้ว 
5. นายมงคล  คงสุข   เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
6. นายจ าลอง  พุฒซ้อน   เกษตรจังหวัดชลบุรี 
7. นางระนอง  จรุงกิจ   เกษตรจังหวัดระยอง 
8. นายวินัย  ขยันยิ่ง   รักษาการเกษตรจังหวัดตราด 
9. นายมนตรี  เรืองพันธ ์   แทน เกษตรจังหวัดนครนายก  
10. นายพัฒนาศักดิ์  พ่วงสมบัติ  แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
11. นายสมชาย  ปิยวาจานุสรณ์   ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร        

จังหวัดฉะเชิงเทรา  
12. นายชยุทกฤดิ  นนทแก้ว  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร       

จังหวัดจันทบุรี 
13. นางสาวปาจรีย์  คล้ายสุขโข แทน ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร  

ด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี 
๑4. นางสาวจิราภรณ์  อุดมสิน  รักษาการ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดระยอง 
15. นางอุบล  มากอง   ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายบรรพต  เช้ือเพชร ผู้อ านวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชท่ี 1 จังหวัดชลบุรี 
๒. นายศราวุธ  จันทรา นักวิชาการเกษตรช านาญการ   สสก.๓ รย.     
๓. นายชนินทร์  สุขส าราญ  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร   สสก.๓ รย. 
๔. นางสาวอรุณ  ฉายารัตน์   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   สสก.๓ รย. 
๕. นางสาววันทิตา  วุฒิพนมศักดิ์  เจ้าหน้าท่ีระบบคอมพิวเตอร์   สสก.๓ รย. 
๖. นางสาวอิสรี  เก่งนอก   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สสก.๓ รย.  
๗. นางสาวจุฬาลักษณ์  อยู่สุข  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สสก.๓ รย. 
๘. นางอมรรัตน์  ลิมป์สุคนธ์  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สสก.๓ รย. 
๙. นางสาววิไลวรรณ  มณีแสง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   สสก.๓ รย. 
๑๐. นายเฉลิมชล  ช่างถม   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สนง.กษจ.จบ. 
1๑. นางสาวนภาวรรณ  กิมศรี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ศสพ.รย. 
12. นางสาวจิรนันท์  พันธ์ศิริ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร   ศทอ.ชบ. 
๑๓. นางอาภาพร  ช่างถม   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สสก.๓ รย. 
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14. นางสาวเสาวคนธ์  นุสติ  เกษตรอ าเภอโป่งน้ าร้อน   สนง.กษจ.จบ. 
15. นางสมบูรณ์  ป้องป้อม  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส   สนง.กษจ.จบ. 
16. นายส ารอง  บุญส่งเสริม  เกษตรอ าเภอแหลมสิงห์   สนง.กษจ.จบ. 
       

เวลา 09.00 น.นายด ารงฤทธิ์  หลอดค า ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3  
จังหวัดระยอง กล่าวเปิดการประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

  สืบเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ส านักนายกรัฐมนตรีแจ้งมาตรการการป้องกันการแพร่
ระบาด ให้ข้าราชการท่ีเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศกลุ่มเส่ียง หยุดงานเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน โดยไม่ถือเป็น  
วันลา ส่วนข้าราชการท่ีลาพักผ่อนไปท่องเท่ียวส่วนตัว บังคับให้ลากิจ/ลาป่วย 14 วัน ท้ังนี้ให้ตรวจสอบ
ผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเส่ียง ให้สังเกตอาการ กักตัวงดออกสู่พื้นท่ีสาธารณะเพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดในวงกว้าง หากมีความผิดปกติให้รีบไปโรงพยาบาลใกล้บ้าน 

การจัดต้ังสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ต้ังแต่ปี 2557 - 2561 พื้นท่ีปลูก
ทุเรียนเพิ่มข้ึนจาก 655,505 ไร่ เป็น 839,725 ไร่ โดยมีปริมาณผลผลิตรวม ปี 2561 มากกว่า 700,000 ตัน           
มีเกษตรกรที่มีความสามารถโดดเด่นเป็นเกษตรกรต้นแบบท่ีดี (best practice) พร้อมท่ีจะแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
เกษตรกรที่ปลูกทุเรียนซึ่งกระจัดกระจายหลายภาคท่ัวประเทศ แต่ในขณะนี้ยังไม่มีการรวมกันเป็นองค์กรหรือเครือข่าย
ระดับประเทศ  จึงมีการเลือกตั้งนายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยระดับประเทศ พร้อมท้ังสร้างเครือข่ายความเข้มแข็ง
เช่ือมโยงกลุ่มเกษตรกรชาวสวนทุเรียนไทย 6 ภูมิภาค และจัดต้ังสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยขึ้น 

มติที่ประชุม รับทราบเรื่องท่ีประธานแจ้ง จ านวน 2 เรื่อง  

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/๒๕๖2 
ตามท่ี ได้มีการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร          

ภาคตะวันออก ครั้งท่ี 3/๒๕๖2 วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัด
ระยอง นั้น เลขาท่ีประชุมฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมและส่งให้ทุกท่านแล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมตาม
เอกสารหน้า 3 ถึงหน้าท่ี 12 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร          
ภาคตะวันออกครั้งท่ี 3/2562 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
3.1  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 ใช้ไปพลางก่อน 
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ

เกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ข้อมูล ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 25๖3 งบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 
94,546,815.02 บาท ใช้ไป 57,767,767.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.10 หน่วยงานท่ีใช้จ่ายงบประมาณได้
สูงสุดได้แก่ ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร้อยละ 79.24  

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ข้อมูล ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 25๖3 

3.2 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
  กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรจัดท าหนังสือแจ้งส านักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดให้
สร้างการรับรู้ต่อการด าเนินงานตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในสถานการณ์ฤดูแล้ง ปี 2562/63 กรมส่งเสริม
การเกษตร ในพื้นท่ีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยให้น าเสนอข้อมูลในการจัด
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กิจกรรมวัน Field Day ท่ียังไม่ได้มีการด าเนินการจัด และการให้ข้อมูลสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรผู้น า และประธาน
ศูนย์เครือข่าย ศพก. ตามเวทีการอบรม รวมท้ังเวทีการประชุมเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ เขต 
จังหวัด และอ าเภอต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

3.3 การข้ึนทะเบยีน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 

กรมส่งเสริมการเกษตร ด าเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้ฐานข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสามารถน าไปใช้ประกอบในการเข้าร่วมมาตรการของ
ภาครัฐได้ 

ผลการด าเนินงานการขึ้นทะเบียน/ปรับปรงุทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 ตัดยอด ณ วันท่ี 23 
กุมภาพันธ์ 2563 เป้าหมายท้ังประเทศ 5.7 ล้านครัวเรือน ด าเนินการ 1,234,470 ครัวเรือน รอ้ยละ 21.66 

สสก.3 เป้าหมาย 255,000 ด าเนินการ 46,921 ครัวเรือน ร้อยละ 18.40 

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 

3.4 การบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2563 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จึงได้ด าเนินการบริหารจัดการผลไม้ใน

ภาพรวมของภาคตะวันออกเพื่อเป็นการวางแผนและเตรียมการรองรับผลไม้ท่ีออกสู่ตลาด แบ่งเป็น 4 ข้ันตอนหลัก 

ได้แก่ 1. การจัดท าข้อมูลการผลิตและประมาณการผลผลิตผลไม้ (Supply) จ านวน 3 ครั้ง ข้อมูลพยากรณ์ 1 ผลไม้
เริ่มออกดอก ข้อมูลพยากรณ์ 2 ผลไม้ออกดอกมากว่า ร้อยละ 50 ข้อมูลพยากรณ์ 2 ผลไม้ออกดอกมากว่า ร้อยละ 
90 2. การจัดข้อมูลด้านการตลาดผลไม้ (demand) ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลด้านการตลาดจากทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตลาดภายในประเทศ  การแปรรูป 3. การบูรณาการแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก โดยการ
ปรับสมดุลระหว่าง Demand and Supply ของผลไม้และเป็นปรับสมดุลเป็นรายสิบวันจนตลอดช่วงฤดูกาลเพื่อ
เตรียมการและบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ล่วงหน้า และ 4. การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวและ
ราคาผลไม้รายวัน  

มติที่ประชุม รับทราบมาตรการการบริหารจัดการผลไม้ในภาพรวมของภาคตะวันออก ปี 2563 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบ  

การขับเคล่ือนงานนโยบายและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
    4.1 สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลัง และโครงการป้องกันและก าจัดโรค     
ใบด่างมันส าปะหลัง 
    พื้นท่ีปลูกมันส าปะหลังในประเทศไทย 8.4 ล้านไร่ การระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลังคงเหลือ
จ านวน 56,137.69 ไร่ ใน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา 
อุบลราชธาน ีชลบุรี ลพบุรี ขอนแก่น และจังหวัดนครสวรรค์ จากพื้นท่ีการระบาดสะสม 85,091.50 ไร่ ท าลาย
หมดแล้ว 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ มหาสารคาม ระยอง และจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่ง       
กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งคู่มือโครงการและจัดประชุมช้ีแจงโครงการป้องกันและก าจัดโรคใบด่างมันส าปะหลัง      
อยู่ในระหว่างรอเอกสารจากจังหวัดเพื่อขออนุมัติรับการจัดสรรงบประมาณส าหรับค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล 
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายในการจัดงานรณรงค์  

มติที่ประชุม รับทราบพื้นท่ีระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลัง ณ วันท่ี 22 มกราคม 2563และความก้าวหน้าการ
ด าเนินการ “โครงการป้องกันและก าจัดโรคใบด่างมันส าปะหลัง” 



๔ 

 

4.2 สถานการณ์การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 
พื้นท่ีเส่ียงพืชสวนขาดแคลนน้ า ท้ังหมด 30 จังหวัด 128 อ าเภอ 473 ต าบล สนับสนุนโดยกรม

ทรัพยากรน้ า (17 จังหวัด) มีมาตรการสูบน้ า 17.17 ล้าน ลบ.ม. แจกจ่ายน้ า 2.06 ล้านลิตร ในพื้นท่ี 119,343 ไร่ 
คงเหลือ (13 จังหวัด) 151,162.61 ไร่ ได้แก่ เพชรบุรี ลพบุรี ตาก หนองบัวล าภู กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
เพชรบูรณ์ สุพรรณบุรี น่าน พิจิตร พะเยา และสุโขทัย 

การคาดหมายพื้นท่ีมีปริมาณฝนน้อยในช่วง 3 เดือน  
กพ. – เมย. 63 พื้นท่ีส่วนใหญ่ของประเทศไทยจะมีฝนน้อย โดยเฉพาะภาคตะวันตก และภาคใต้ฝ่ัง

ตะวันออก ระวังพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกในบางพื้นท่ี  
พ.ค. – ก.ค. 63 ฝนในตอนบนของประเทศไทยจะเพิ่มข้ึน เนื่องจากเป็นช่วงต่อของปลายฤดูร้อนต่อ

ฤดูฝน แต่ยังคงมีฝนน้อยในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และบางพื้นท่ีของภาคใต้ฝ่ังตะวันออก ระวงัฝน
ท้ิงช่วง มิ.ย.-ก.ค. โดยเฉพาะพื้นท่ีแล้งซ้ าซาก 

มติที่ประชุม รับทราบสถานการณ์น้ าปี 2563 

4.3 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ านอ้ย เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์,   
ถ่ัวเขียว) 
   เป้าหมายโครงการท้ังประเทศ เกษตรกรจ านวน 150,000 ครัวเรือน พื้นท่ี 1.4 ล้านไร ่ข้าวโพด
เล้ียงสัตว์ 100,000 ครัวเรือน พื้นท่ี 1 ล้านไร่ อัตราการช่วยเหลือไร่ละ 245 บาท ถั่วเขียว 50,000 ครัวเรือน 
พื้นท่ี 400,000 ไร ่อัตราการช่วยเหลือไร่ละ 200 บาท โดยรัฐสนับสนุนเป็นเงินโอนเข้าบัญชี ธ.ก.ส.ของเกษตรกร 
เพื่อซื้อเมล็ดพันธุ์ รายละไม่เกิน 20 ไร่ กรณีเกษตรกรขอรับการสนับสนุนด้านพืช โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ า
น้อยฯ มีเงื่อนไข คือ พื้นท่ีท่ีเข้าร่วมโครงการต้องมีเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย โดยเกษตรกรสามารถเลือกแปลง
ปลูกอื่นของครัวเรือน ท่ีไม่ได้รับความเสียหาย แต่มีเอกสารสิทธิเข้าร่วมโครงการได้ เกษตรกรสามารถเลือกพืชได้
มากกว่า 1 ชนิด (ข้าวโพดเล้ียงสัตว์และถั่วเขียว) แต่พื้นท่ีรวมกันไม่เกนิ 20 ไร่ต่อรายหรือ ครัวเรือน และพื้นท่ีท่ีเข้า
ร่วมโครงการต้องมีความเหมาะสมในการผลิต ซึ่งท้ังสภาพพื้นท่ีและปริมาณน้าต้นทุนต้องเหมาะสม/เพียงพอ 

มติที่ประชุม รับทราบสาระสาคัญโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อย เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ข้าวโพดเล้ียง
สัตว์, ถั่วเขียว) 

4.4 สถานการณ์ผลไม้ ปี 2563 ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลิ้นจี ่ล าไย 
สถานการณ์ผลกระทบจากไวรัสโควิด – 19 ท่ีมีต่อการส่งออกผลไม้ไทย ด่านศุลากรมีมาตรการ

เข้มงวดมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเคลียร์สินค้า และการบริโภคในประเทศยังซบเซา การแก้ไขปัญหา
เบ้ืองต้น ได้แก่ เร่งการกระจายผลผลิตในประเทศให้สูงขึ้น ด้วยการประชาสัมพันธ์คุณค่าทางอาหาร และ/หรือใช้
ช่องทางการค้าออนไลน์ การขนส่งในประเทศเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคให้มากขึ้น ต้ังแต่ต้นฤดูกาล เปิดตลาดใหม่ท่ีมีศักยภาพ
และก าลังซื้อสูง เช่น ตะวันออกกลาง ชะลอการเก็บเกี่ยวผลไม้บางชนิด เช่น ล าไย ทุเรียน ให้ช้าลงกว่าเดิม  7-15 วัน 
เพื่อไม่ให้เกิดการสะสมผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยวแล้วมากเกินไปในพื้นท่ี อีกท้ังยังท าให้ผลไม้มีความสุกแก่ และรสชาติท่ี
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นตามหลักสรีรวิทยาพืช   

มติที่ประชุม รับทราบสถานการณ์ผลไม้ ปี 2563  

4.5  โครงการการส่งเสริมการการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร  
กรมส่งเสริมการเกษตรมีหนังสือส่ังการใหทุ้กหน่วยงานให้ควบคุม ก ากับดูแล และเข้มงวดไม่ให้เกิด

การเผาในพื้นท่ีการเกษตรอย่างเคร่งครัด เน้นประเด็น เร่งสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบจากการเผา 
รวมท้ังให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการต่างๆ กับหน่วยงานในพื้นท่ี ขับเคล่ือนผ่านคณะกรรมการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) และคณะกรรมการขับเคล่ือนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาค
เกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) โดย ส านักงานเกษตรจังหวัด  มีหน้าท่ี บูรณาการแผนงาน
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นท่ีเกษตรกับหน่วยงาน กษ. ประสานการปฏิบัติร่วมกบักองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอ มีหน้าท่ี ร่วมกับหน่วยงาน กษ. ในพื้นท่ีจัด          
“ชุดปฏิบัติการประจ าพื้นท่ี” ออกตรวจ ป้องปราม ระงับ ยับย้ัง และแจ้งเหตุ ศพก. ต าบล ร่วมเฝ้าระวัง ภายใต้การ
ก ากับของนายอ าเภอ 

มติที่ประชุม รับทราบการส่งเสริมการการหยุดเผาในพื้นท่ีการเกษตร  

4.6 โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 
กรมส่งเสริมการเกษตร ด าเนินการส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ใหธ้นาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อด าเนินการจ่ายเงินชดเชยของโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 โดยช่วยเหลือไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ และให้
ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 กับกรมส่งเสริมการเกษตร 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 ผลการด าเนินงานการจัดส่งข้อมูล
โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 ได้มีการจัดส่งข้อมูลแล้ว จ านวน 
26 ครั้ง รวมท้ังส้ิน จ านวน 4,461,354 ครัวเรือน 8,501,473 แปลง เนื้อที่ปลูก 60,628,425.73 ไร ่

คิดเป็น 99.97 % ของข้อมูลท่ีผ่านการตรวจสอบ และคิดเป็น 99.45 % ของข้อมูลท่ีขึ้นทะเบียนท้ังหมด 

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 
2562/63 

4.7 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 
กรมส่งเสริมการเกษตร ด าเนินการส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อด าเนินการจ่ายเงินชดเชยของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าว ปี 2562/63 รอบท่ี 1 โดยช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 
รอบท่ี 1 กับกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะเวลาด าเนินโครงการ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2563 
ผลการด าเนินงานการจัดส่งข้อมูลโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบท่ี 1 ได้มีการจัดส่ง
ข้อมูลแล้ว จ านวน 15 ครั้ง รวมท้ังส้ินจ านวน 4,431,168 ครัวเรือน8,410,764 แปลง พื้นท่ีปลูก
60,149,594.87 ไร่ ผลผลิต 26,513,108.71 ตันคิดเป็น 99.29 % ของข้อมูลท่ีผ่านการตรวจสอบ และคิดเป็น 
98.78 % ของข้อมูลท่ีขึ้นทะเบียนท้ังหมด 

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบท่ี 1 

4.8 โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามัน ปี 2562 - 2563  
กรมส่งเสริมการเกษตร ด าเนินการส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามัน ใหธ้นาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อด าเนินการจ่ายเงินชดเชยของโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวน
ปาล์มน้ ามัน ปี 2562 -2563 โดยช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ และต้องเป็นพืน้ท่ีปลูกปาล์มท่ีให้ผลผลิตแล้ว  
มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี ระยะเวลาการจ่ายเงินก าหนดจ่ายเงินชดเชยรายได้เป็นงวด ระยะเวลางวดละไม่น้อยกว่า 45 
วัน เริ่มงวดแรก 1 ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 โดยแบ่งได้เป็น 8 งวด ราคาประกัน 4 บาทต่อกิโลกรัม 

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามัน ปี 2562 - 2563  
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4.9 โครงการพัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบ เพือ่ยกระดับเกษตรกรเป็น
ผู้ประกอบการเกษตรชั้นน า (Agri BIZ The Idol 2020) 
  วัตถุประสงค์ของโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) และยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต
และการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร การบริหารจัดการกิจการ และการตลาดสินค้าเกษตร สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ
เกษตรต้นแบบ เพื่อสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรรายอื่น ๆ พัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร
เช่ือมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการเกษตรต้นแบบเพื่อสร้างพื้นฐานในการพัฒนาการประกอบการเกษตรสมัยใหม่ท่ีมีการ
เช่ือมโยงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล นวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีการขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริม
การเกษตรหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น Smart Farmer หรือ Young Smart Farmer 
ของกรมส่งเสริมการเกษตรหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนินกิจกรรมการเกษตรหรือบริการ
การเกษตรเป็นของตนเองหรือด าเนินการในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนหรือแปลงใหญ่ มีความต้องการพัฒนากิจกรรม
การเกษตรหรือบริการการเกษตรท่ีด าเนินการอยู่ในรูปแบบธุรกิจเกษตรที่มีการพัฒนาและต้องการการสนับสนุน 
อายุไม่เกิน 50 ปี และสมัครใจเข้าร่วมโครงการและต้องเข้าร่วมการอบรมตลอดระยะเวลาของโครงการ รับจ านวน 
๘๐ คน รับสมัครร่วมโครงการ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2563 ประกาศผลผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ วันท่ี    
10 มีนาคม 2563 อบรม สัมมนา 3 ระยะๆท่ี 1 วันท่ี 20 - 23 มีนาคม 2563 ระยะท่ี 2 วันท่ี 25 - 26 เมษายน 
2563 และระยะท่ี 3 วันท่ี 16 - 17 พฤษภาคม 2563  

มติที่ประชุม รับทราบกรอบการด าเนินงานโครงการพัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบ เพื่อยกระดับ
เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรช้ันน า (Agri BIZ The Idol 2020) 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ 
  ไม่มี 
 
 

 

   
  (นางสาวอิสรี  เก่งนอก) 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

                       ผู้จดรายงานการประชุม 

         
    (นางอุบล  มากอง) 

ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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