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การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต คร้ังที่ 1/๒๕๖4 
ผ่านระบบ Video Conference 

วันที่ 13 มกราคม 2564  
เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง  

------------------------------------------------------------ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
1.1 แสดงความยินดีเกษตรจังหวัดท่ีเข้ามารับต าแหน่งใหม่ 
1.2 แนวทางการขับเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ปี 2564 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
  3.1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
  3.2 การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
  3.3 การบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก 
  3.4 การด าเนินงานสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก ปี 2564 
  3.5 รายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2564 
  3.6 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบ  

4.1  แผนการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต 
ประจ าปี 2564 

4.2  การปรับแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2563/2564 (ในระบบรายงาน) 
4.3  การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2564 
4.4 อาสาสมัครเกษตร 
4.5 การบริหารจัดการและพิจารณารายการค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี และการจัดสรร

ระหว่างปี รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖ การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในสถานการณ์ความปกติใหม่ (New Normal) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖4 

๖.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 
๖.2 ส านักงานเกษตรจังหวัด 

ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองอื่นๆ 
 

 

 
   
 



๒ 

 

รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต คร้ังที่ 1/๒๕๖4 
ผ่านระบบ Video Conference 

วันที่ 13 มกราคม 2564  
เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง  

ผู้มาประชุม 
1. นายปิยะ  สมัครพงศ์   ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 

จังหวัดระยอง    ประธานการประชุม 

2. นายสุชาติ  จันทร์เหลือง  รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดจันทบุรี     
3. นายดนัย  ปัญจพิทยากุล  เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. นายประจักร์  ประสงค์สุข   เกษตรจังหวัดสระแก้ว 
5. นายพัฒนศักดิ์  พ่วงสมบัติ   เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
6. นายบุญลือ  คงสูงเนิน   รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดชลบุรี 
7. นางมาริน  สมคิด   รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดระยอง 
8. นายวินัย  ขยันยิ่ง   รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดตราด 
9. นางจุไรรัตน์ แสงสวัสด์ิ   เกษตรจังหวัดนครนายก  
10. นางพิมพา  ดวงประชา  รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 
11. นายสมชาย  ปิยวาจานุสรณ์   ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร        

จังหวัดฉะเชิงเทรา  
12. นายชยุทกฤดิ  นนทแก้ว  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร       

จังหวัดจันทบุรี 
13. นายกฤษฎา  ฉิมอินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช 

จังหวัดชลบุรี 
๑4. นายหะพันธ์  พลับพลาไชย  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดระยอง 
15. นางอุบล  มากอง   ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสมัย  บุรีเทศ หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป    สสก.๓ รย. 
๒. นางสาววรนุช  สีแดง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สสก.๓ รย. 
๓. นายชนินทร์  สุขส าราญ  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร   สสก.๓ รย. 
๔. นางอมรรัตน์  ลิมป์สุคนธ์   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สสก.๓ รย. 
5. นายมนตรี เรืองพันธ์    หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร          สนง.กษจ.นย.              
6. นางสุดา รุ่งเรือง    หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ                สนง.กษจ.นย.               
7. นายบุญมี แก้วสวัสด์ิ    หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช                                   สนง.กษจ.นย.            
8. นายกิตินันท์ คงเพชร     หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต           สนง.กษจ.นย.      
9. นางสาวชนัญญา พันจีบ    หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป                                สนง.กษจ.นย.      
10. นายสุภัค ตระกูลเอี่ยมศิริ    เกษตรอ าเภอบ้านนา                                   สนง.กษจ.นย.      
11. นางธนพร จันทวาท    เกษตรอ าเภอปากพลี                                      สนง.กษจ.นย.        
12. นางจิดาภา นาคค า    เกษตรอ าเภอองครักษ์                                     สนง.กษจ.นย.                           



๓ 

 

13. นางมนสิชา รัตนา    แทนเกษตรอ าเภอเมืองนครนายก   สนง.กษจ.นย.             
14. นางสาวบุญถม บุญพลวัน    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ สนง.กษจ.นย.      
15. นางนลทวรรณ มากหลาย    หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สนง.กษจ.ตร.      
16. นายสายชล เจริญพร    หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช   สนง.กษจ.ตร.      
17. นางสาวเสาวคนธ์ นุสติ    หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สนง.กษจ.ตร. 
18. นางสาวสุริวัลย์ เจริญรัตน์  หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป        สนง.กษจ.สก. 
19. นายส าเริง วงษ์ป้อมหัว  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  สนง.กษจ.สก. 
20. นางสาวนินทิกา จ่าพิชม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ สนง.กษจ.สก. 
21. นางราตรี ประสงค์สุข  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ สนง.กษจ.สก. 
22. นางสาวสงกรานต์ พัดพาน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ สนง.กษจ.สก. 
23. นางสาวธนัดดา ปัทมเกตุ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ สนง.กษจ.สก. 
24. นางสาวนุศรา หิ้นเต้ียน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ สนง.กษจ.สก. 
25. นางสาวเยาว์สุลักษณ์ บรรจมาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ สนง.กษจ.สก. 
26. นายปิยะวัฒน์ ทองแท่งใหญ ่  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สนง.กษจ.สก. 
27. นายประสาน สุขสุทธิ์   หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช   สนง.กษจ.สก. 
28. นายมาฆะ จันทา   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สนง.กษจ.สก. 
29. นางสาวอิสรี  เก่งนอก  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ สสก.๓ รย. 
30. นายพุทธินันท์  บูรณะ  นักวิชาการแผนท่ีภาพถ่ายปฏิบัติการ สสก.๓ รย. 
31. นางสาววันทิตา  วุฒิพนมศักดิ์  เจ้าหน้าท่ีระบบคอมพิวเตอร์  สสก.๓ รย. 
32. นายปรีชา  สายแสง   หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช   สนง.กษจ.ปจ. 
33. นายอรุณ  เหมือนตา   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สนง.กษจ.ปจ. 
34. นายชัยณรงค์ ทิพย์พรม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ สนง.กษจ.ปจ. 

เวลา 13.00 น. นายปิยะ  สมัครพงศ์ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 
จังหวัดระยอง กล่าวเปิดการประชุม และแนะน าตัวต่อท่ีประชุม ในฐานะท่ีเข้ามารับต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2563 ท่ีผ่านมา และเริ่มการประชุมตาม
ระเบียบ 
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ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

1.1 ขอแสดงความยินดีกับนายพัฒนศักดิ์  พ่วงสมบัติ เกษตรจังหวัดสมุทรปราการท่ีเข้ารับต าแหน่ง
ใหม่ 

1.2 แนวทางการขับเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ปี 2564 
การขับเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตรในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มุ่งเน้นการด าเนินงานใน ๑๐ 

ประเด็นหลัก ดังนี้  
        ๑. ส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

    ๒. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรโดยยึดหลักตลาดน าการผลิต  
    3. ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร  
    ๔. ส่งเสริมและพัฒนา Young Smart Farmer และ Smart Farmer  
    ๕. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน และความยั่งยืนของ

ภาคเกษตร  
    ๖. พัฒนาศักยภาพและเพิ่มบทบาทอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  

                  ๗. ขยายผลการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ี  
    ๘. ช่วยเหลือดูแลเกษตรกรและให้บริการทางการเกษตร  
    ๙. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ร่วมกับสถาบันการศึกษา  
    ๑๐. เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรและปรับวิธีการท างานสู่ New Normal 

มติที่ประชุม รับทราบเรื่องท่ีประธานแจ้ง จ านวน 2 เรื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/๒๕๖3 
   ตามท่ี ได้มีการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร          

ครั้งท่ี 3/๒๕๖3 วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 นั้น เลขาท่ีประชุมฯได้จัดท ารายงานการประชุมและส่งให้ทุกท่านแล้ว 
รายละเอยีดรายงานการประชุมตามเอกสารหน้า 3 ถึงหน้าท่ี 11 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร           
ครั้งท่ี 3/๒๕๖3 วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 
๓.๑ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
 ปี 2564 มีกรอบการด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

(ศพก.) จ านวน 7 กิจกรรม ได้แก่  
1. การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับเขต  จ านวน 4 ครั้ง/ปี  โดยครั้งท่ี 1 

ด าเนินการ ในวันท่ี 3 ธันวาคม ๒๕๖3 ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ ในครั้งนี้มีการส่งมอบกล่องเรียนรู้ 
การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเกษตร (Learning Box) พร้อมสาธิตวิธีการติดต้ังและใช้งานให้คณะกรรมการ ศพก. 
จ านวน 17 กล่อง การประชุมครั้งท่ี 2 มติท่ีประชุมก าหนดในวันท่ี 5 มีนาคม 2564 จังหวัดจันทบุรี 

2. การถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เน้นประเด็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และนวัตกรรม/เทคโนโลยีการเกษตร มาใช้ในการด าเนินการหรือการต่อยอดท่องเท่ียวเชิงเกษตร ส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง ถอดบทเรียน เรื่องการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีภูมิปัญญา (ติดไฟชัก
น าการออกดอก) มาจัดการการออกดอกติดผลของมะยงชิด อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  

3. ส่งเสริมการพัฒนาแปลงต้นแบบ ศพก. ด้านเศรษฐกิจพอเพียงด าเนินการ 2 จุด คือ ศูนย์เรียนรู้ 
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านหนองปรือไม้แก้ว อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรกรต้นแบบ 
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นายทองพูล โฉมสะอาด และศูนย์เรียนรู้เครือข่ายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลย่านรี อ าเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เกษตรกรต้นแบบ ร้อยตรีสุรชัย บุญคง 

 4. ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคล่ือน ศพก. ส านักงาน
เกษตรจังหวัด พิจารณาคัดเลือกภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรท่ีโดดเด่นและมีความเป็นเอกลักษณ์ จังหวัดละ 1 
เรื่อง แล้วบันทึกผลในระบบส่งให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง ภายในวันท่ี 15 
กุมภาพันธ์ 2564 

 5. การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ศพก.ตัวช้ีวัดเกษตรจังหวัดรอบ 1 ส่งแผนการประเมินผล
การด าเนินงานโครงการ ศพก.ท้ัง 4 แบบ   ให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยองและกรม
ส่งเสริมการเกษตร ตัวชี้วัดเกษตรจังหวัดรอบ 2 ส่งรูปเล่มและไฟล์ผลการประเมินผลการด าเนินงานโครงการศพก.   
ท้ัง 4 แบบ ให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยองและกรมส่งเสริม 

 6. โครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร จังหวัดท่ีได้รับงบด าเนินการ คือ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี  และส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง จะด าเนินการ 2 จุด ใน
จังหวัดระยอง  

7. โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นท่ีการเกษตร  รณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น เป้าหมาย
ด าเนินการ ณ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นพื้นท่ีการเกษตร ท่ีมีข้อมูลจุด Hotspot มากท่ีสุดของภาคตะวันออก  
ประเด็นสืบเนือ่ง การด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2564 
จ านวน 7 กิจกรรม 
มติที่ประชุม รับทราบ 

3.2 การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ต่อยอดด้านคุณภาพ
มาตรฐาน แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม และเช่ือมโยงการตลาด โดยในภาคตะวันออกมีแปลงใหญ่ท่ี เสนอโครงการขอ
สนับสนุนงบประมาณ จ านวน 297 แปลง ในวงเงิน 649,527,074 ล้านบาท โดยจังหวัดจันทบุรี มีการจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน นิติบุคคล แล้ว จ านวน 4 แปลง 
ประเด็นสืบเนือ่ง โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด  
มติที่ประชุม รับทราบ 

3.3 การบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก 
ผลจากประชุมเอกภาพคณะท างานส ารวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก ปี 2564     

ครั้งท่ี 1 วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 สถานการณ์การผลิตและข้อมูลพยากรณ์ไม้ผลภาคตะวันออก ครั้งท่ี 1/2564 
ไม้ผลรวมทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง ของ 3 จังหวัดภาคตะวันออก มีปริมาณผลผลิตโดยรวม 
1,066,330 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จ านวน 70,829 ตัน คิดเป็นร้อยละ 7.11 โดยเพิ่มข้ึนทุกชนิด ยกเว้นเงาะ 
ซึ่งเกษตรกรโค่นท้ิงเพื่อปลูกทุเรียน      
   แนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  
(COVID-19) ยืดเย้ือ 

1. ส่งเสริมการขายผ่านระบบออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ท่ีมีในปัจจุบัน เช่น Lazada, Shopee, 
Alebaba, Grabfood, Food Panda, ฯลฯ และส่ือสังคมออนไลน์ Facebook Line, Instagram  

2. ส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพดีภายในประเทศ โดยเฉพาะตามหัวเมืองใหญ่ท่ีมีก าลังซื้อสูง  
3. ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการกระจายผลผลิตผ่านกลไกลสหกรณ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  



๖ 

 

4. ประสานความร่วมมือกับส่วนกลางและคณะกรรมการพัฒนาและบริหารผลไม้ ( Fruit Board )
เพื่อออกมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน ( ปลอดดอกเบ้ีย/ดอกเบ้ียต่ า) ให้กับผู้ประกอบการ/เกษตรกร สถาบันเกษตร
เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนในการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต  

5. ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาคราชการ/องค์กรเอกชน ช่วยเหลือเกษตรกรโดยการบริโภค
ผลไม้ไทยตามฤดูกาล 

6. ส่งเสริมการกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิตอย่างรวดเร็ว โดยประสานความร่วมมือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น การผ่อนปรนหรือลดขั้นตอนเวลาในการผ่านด่านตรวจ การสนับสนุนกล่องบรรจุภัณฑ์  

7. ประสานขอความร่วมมือตลาดกลางผลไม้/ตลาดค้าส่งผลไม้ เพื่อระบายผลไม้ไปสู่จังหวัดต่างๆ 
เช่น ตลาดไท ตลาดเจริญศรี ตลาดศรีนคร ตลาดสุรนคร  

8. ในส่วนของตลาดส่งออก (จีน) ติดตามสถานการณ์และประสานความร่วมมือในกรณีท่ีเกิดความไม่
คล่องตัวในกระบวนการส่งออกรวมถงึระบบโลจิสติกส์เพื่อหาแนวทางขับเคล่ือนร่วมกันกับหน่วยงานส่วนกลางและทูต
เกษตรประจ าท่ีประเทศจีน 

9. จัดท าโครงการจ าหน่ายผลไม้คุณภาพดีสู่กลุ่มผู้บริโภคขนาดใหญ่  เช่น กรมราชฑัณฑ์ นิคม
อุตสาหกรรมต่างๆ ฯ    
ประเด็นสืบเนื่อง การด าเนินการโครงการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2564 
มติที่ประชุม รับทราบ 

3.4 การขับเคลื่อนสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนไทย ปี 2564 
     เป้าหมายของสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก “เป็นแกนกลางการรวบรวมผลผลิตทุเรียน
คุณภาพ เพื่อการส่งออกและจ าหน่ายภายในประเทศ ภายใต้แบรนด์สมาพันธ์ฯ และมาตรฐานเดียวกัน” ภายใต้
สโลแกน “ทุเรียนดี ราคาเป็นธรรม น าตลาด” ในวันท่ี 17 พฤศจิการยน 2563 ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
ท่ี 3 จังหวัดระยอง จัดประชุมสร้างการรับรู้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป้าหมายการด าเนินงานของชาวสวนทุเรียนไทย
ภาคตะวันออก ปี 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 จังหวัดจันทบุรี แนวทาง
ด าเนินการเป็นดังนี ้

1. เป็นแกนกลางรวบรวมผลผลิตทุเรียนเพื่อส่งออกและจ าหน่ายภายในประเทศ   
2. ราคาเป็นธรรม โดยราคาท่ีเกษตรกรจ าหน่ายได้ไม่น้อยกว่า 3 เท่าของต้นทุน  
3. แบรนด์สมาพันธ์ฯ  ใช้โลโก้ของสมาพันธฯ ในการรับรอง และจัดท า QR Code ส าหรับการ

ตรวจสอบย้อนกลับผลผลิต 
4. มาตรฐานเดียวกัน มาตรฐานของผลผลิตสมาพันธ์ “ไม่แก่ ไม่ตัด” แก้ไขเป็น “ไม่แก่ ไม่ขาย”  
5. พิธีลงนามความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจวัดความอ่อนแก่ของทุเรียน  

ประเด็นสืบเนื่อง เป้าหมายการด าเนินงานสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก ปี 2564 
มติที่ประชุม รับทราบ 

3.5 รายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2564 
      รายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2564 ณ วันท่ี 11 

มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. เป้าหมาย 259,000 ครัวเรือน ปรับปรุงได้ร้อยละ 14.71 โดยจังหวัดท่ีมียอดการ
ปรับปรุงสูงสุด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และนครนายก ตามล าดับ 
ประเด็นสืบเนือ่ง ความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เป้าหมายวาดแปลง ปี 2564              
ณ วันท่ี 11 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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3.6 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเป้าหมายการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 

ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง ณ วันท่ี 11 มกราคม 25๖4 เป้าหมายกรมส่งเสริมการเกษตรเบิกจ่ายร้อยละ 34.69 
ภาพรวมองภาคตะวันออก เบิกจ่ายได้ร้อยละ 38.34 มีหน่วยงานท่ีใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 8 หน่วยงาน   
โดยจันทบุรีเบิกจ่ายได้สูงสุด ร้อยละ 59.07 และตราด ร้อยละ 50.34  
ประเด็นสืบเนื่อง ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง ข้อมูล ณ วันท่ี 11 มกราคม 25๖4  
มติที่ประชุม รับทราบและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบ 
4.1 แผนการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต 

ประจ าปี 2564 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระ แจ้งส านักงานเกษตรจังหวัด ให้ด าเนินการ

คัดเลือกและรายงานผลการคัดเลือกฯ ภายในวันจันทร์ท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยถือปฏิบัติตามประกาศกรม
ส่งเสริมการเกษตร เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น
ระดับประเทศ  

ประเด็นเพื่อทราบ หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

4.2 การปรับแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2563/2564  
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้แจ้งขอปรับแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๔๓/๖๔ ตามหนังสือท่ี กษ 

๑๐๐๕/ว๑๘๐๑ ลงวนัท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖4 ให้มีการปรับแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งใหม่ ซึ่งภาคตะวันออกในการ
ปรับดังนี้ ข้าวรอบ ๒ เป็นจ านวน ๑๙๓,๑๕๖ ไร่ พืชไร่ เป็นจ านวน ๑๖,๔๐๒ ไร่ และพืชผัก เป็นจ านวน ๑๐,๕๑๘ ไร ่
ขอให้จังหวัดแจ้งอ าเภอ ด าเนินการปรับแผนการเพาะปลูกพืชในระบบสารสนเทศการผลิตทางการเกษตร และรายงาน
ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก 

ประเด็นเพื่อทราบ จังหวัดแจ้งอ าเภอด าเนินการปรับแผนการเพาะปลูกพืชในระบบสารสนเทศการผลิตทางการเกษตร
และด าเนินการรายงานผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3 การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2564 
   ประกวดวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ปี 2564 เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนท่ีมีศักยภาพในการบริหารท่ี
ดี มีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับวิสาหกิจชุมชนอื่น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 กรมส่งเสริมการเกษตรมีความเห็นชอบให้ส านักงานเกษตรจังหวัดเล่ือนการส่งผลประกวด
วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2564 จากวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันท่ี 25 มีนาคม 2564  
ประเด็นเพื่อทราบ เล่ือนการส่งผลประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2564  
มติที่ประชุม รับทราบ 
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4.4 อาสาสมัครเกษตร 
  กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งให้ส านักงานเกษตรจังหวัดการตรวจสอบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร 
เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ส าหรับความคืบหน้าค่าป่วยการของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ได้ความ
ชัดเจนว่าหากอาสาสมัครเกษตรมีหน้าท่ีซ้ าซ้อนกับต าแหน่งอื่นท่ีได้รับค่าตอบแทนอยู่แล้ว เช่น อสม. จะสามารถรับ
ค่าตอบแทนได้เพียงทางเดียว ท้ังนี้ให้จังหวัดพิจารณาเลือกบุคคลท่ีมิได้มีต าแหน่งซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น เพื่อสามารถ
รับค่าป่วยการได้ 

ประเด็นเพื่อทราบ การตรวจสอบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตรในระดับจังหวัด 
มติที่ประชุม รับทราบ 

4.5 การบริหารจัดการและพิจารณารายการค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี และการจัดสรร
ระหว่างปี รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

4.5.1 ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 
     1) สสก. 3 ระยอง จัดซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ท่ีนั่ง ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

       2) ปราจีนบุรี  
1. ก่อสร้างห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัด อยู่ระหว่างก าหนดราคากลาง และร่าง TOR

ประกาศประกวดราคาฯ ภายในเดือนมกราคม 2564 ปัญหาอุปสรรค อยู่ระหว่างปรับราคาของวัสดุ (ก าหนดราคา
กลาง) โดยช่างจากโยธาฯเนื่องจากช่าง อบต.เป็นผู้เขียนแบบ 

2. ปรับปรุงโรงเก็บพัสดุ ศรีมหาโพธิ์ ลงนามในสัญญาเมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2563  วงเงินใน
สัญญา 108,000 บาท งปม.เหลือ 1,000 บาท 

3. ปรับปรุงส านักงานเป็น SO ศรีมหาโพธิ์ ก าหนดราคากลางและรายละเอียด 
ลงนาม ภายในมกราคม 2564 มีการปรับพื้นท่ีการด าเนินงาน  เนื่องจากส านักงานฯ  มีการปรับปรุงไปแล้วบางส่วนจากน้ า
ท่วม  ท าให้เนื้องานไม่เป็นไปตามแบบของกรมฯ   

4. ปรับปรุงส านักงานเป็น SO โคกปีป ก าหนดราคากลางและรายละเอียดจะลงนาม ภายใน
มกราคม 2564 มีการปรับพื้นท่ีการด าเนินงาน เนื่องจากส านักงานฯ มีการปรับปรุงแล้วบางส่วน   โดยไม่ท าพื้น แต่จะ
เปล่ียนหลังคา และช่างอบต. ท่ีติดต่อครั้งแรกปฏิเสธที่จะด าเนินการให้   ต้องติดต่อหาช่างใหม่ 

5. ปรับปรุงบ้านพักราชการ ศรีมหาโพธิ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากด าเนินการไป
แล้วเมื่อปีงบประมาณ 2563 

    3) ศทอ.ชบ. 
1. ตู้บ่มเพาะเช้ืออุณหภูมิต่ า ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
2. ก่อสร้างห้องสุขาชาย-หญิงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระหว่างก าหนดราคากลางการประสานงาน

ช่างโยธา ในสถานการณ์ COVID 
    4) สมุทรปราการ 

1. รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
2. ปรับปรุงอาคาร สนง.กจ.  ส่งหนังสือวันท่ี 11 มค.64 ให้มาท าสัญญาภายใน 7 วันท าการ             

หลังได้รับหนังสือ 
    5) ระยอง ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ลงนามสัญญา 11 มค.64 (บริหารสัญญา) 
    6) จันทบุรี 

1. รถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ลงนามสัญญาแล้ว ระหว่างส่งมอบ 
2. ปรับปรุงส านักงานฯ SO แก่งหางแมว ลงนามสัญญาแล้ว (บริหารสัญญา) 
3. ปรับปรุงส านักงานฯ  SO โปร่งน้ าร้อน ลงนามสัญญาแล้ว (บริหารสัญญา) 
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4. ก่อสร้างรั้ว สนง.กษอ.ขลุง ลงนามสัญญาแล้ว (บริหารสัญญา) 
  7) สระแก้ว จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว รอการส่งเบิก เนื่องจาก TOR 

ก าหนดว่าเมื่อผู้ขายด าเนินการจดทะเบียนรถยนต์ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ สนง.กษจ.สก. ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ี
ออกหนังสือและกรรมการฯได้ตรวจรับถูกต้องแล้วจึงช าระเงินให้แก่ผู้ขาย 

ประเด็นเพื่อทราบ ความก้าวหน้าการบริหารจัดการและพิจารณารายการค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีและการ
จัดสรรระหว่างปี รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อพิจารณา 
    ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๖ การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในสถานการณ์ความปกติใหม่ (New Normal) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖4 

๖.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 
๖.๑.๑ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดระยอง 
 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มีพื้นท่ีรับผิดชอบ 3 จังหวัด ได้แก่ 

ระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 ในจังหวัดระยองและพืน้ท่ี
ใกล้เคียง ท าให้ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรได้ครบถ้วนตามเป้าหมาย ปัจจุบันศูนย์อยู่ระหว่างการดูแลความ
เรียบร้อยบริเวณส านักงาน และเตรียมความพร้อมในการอบรมเกษตรกรเมื่อเข้าสู่สภาวะปกติ 

๖.๑.๒ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พื้นท่ีรับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ฉะเชิงเทรา 

ปราจีนบุรี และนครนายก ปัจจุบันยังไม่มีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ศูนย์ฯได้เพิ่มเมนูทางเลือกให้มีความ
หลากหลายข้ึน และปรับแผนการอบรมโดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย จาก 20-25 คน เป็น 10-15 คน มีการทดลองอบรม
ออนไลน์ในหลักสูตรการท ากิมจิ ท้ังนี้งดให้บริการส าหรับการศึกษาดูงาน และการเข้าเย่ียมชมศูนย์ 

6.๑.๓ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี 
การอบรมเกษตรกร ด าเนินการได้เพียงร้อยละ 50 เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถเดินทางไปอบรม

นอกพื้นท่ีได้ ส่วนมาตรการป้องกันของส านักงานเป็นไปอย่างเคร่งครัด เจ้าหน้าท่ีทุกคนท่ีมาปฏิบัติงานต้องวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย บันทึกเวลาเข้าออก มีเจลล้างมือวางตามจุดต่างๆ 

6.๑.๔ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดจันทบุรี  

การอบรมเกษตรกร ด าเนินการได้ร้อยละ 70 ส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ได้ตามเป้าหมาย
เนื่องจากขาดเจ้าหน้าท่ีการเงิน และธุรการ 

6.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

6.๒.๑ ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
- จังหวัดแจ้งอ าเภอให้เล่ือนการออกรมเกษตรกรออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติ 
- โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด  มีแปลงใหญ่ท่ีจด

ทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว จ านวน 4 แปลง อยู่ระหว่างการเตรียมการ 3 แปลง 
- มาตรการเตรียมการในการวางแผนโครงการบริหารจัดการผลไม้จังหวัดจันทบุรี ประชาสัมพันธ์

ผลไม้จังหวัดจันทบุรี เพิ่มช่องทางการจ าหน่าย ส่งเสริมการจ าหน่ายผลไม้ออนไลน์ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การ
ขยายตลาดการบริโภคท้ังในและต่างประเทศ ต่อยอดการตลาดในอนาคต ส่งเสริมการแปรรูป ออกใบรับรองเพื่อการ
ส่งออก 
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- มาตรการขับเคล่ือนเพื่อป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อน ได้แก่ ก าหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนหมอนทอง 
วันท่ี 4 เมษายน 2564 ประชุมช้ีแจงผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุในพื้นท่ี เพื่อช้ีแจงแนวทางและมาตรการต่างๆ 
ก าหนดบทลงโทษทางกฎหมาย พร้อมท้ังพักใบรับรอง GAP สวนท่ีตัดทุเรียนอ่อน และล้งท่ีส่งออกทุเรียนอ่อน มีชุด
เฉพาะกิจในการสุ่มตรวจตู้ทุเรียนส่งออก มีการตรวจสอบย้อนกลับโดยระบบ QR Code มีหลักสูตรอบรมนักคัด นักตัด
ทุเรียนมืออาชีพ ใช้เครื่องตรวจวัดทุเรียนอ่อน ฯลฯ 

6.๒.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19  
- ท าให้การอบรมถ่ายทอดความรู้บางส่วนต้องเล่ือนออกไป ส่วนการอบรมในกลุ่มเล็กๆยังสามารถ

ด าเนินการได้  
- ตลาดปิด พ่อค้าไม่เข้ามารับซื้อสินค้าเกษตรในพื้นท่ี เกษตรกรไม่มีตลาดขายสินค้า จังหวัด

ฉะเชิงเทราแก้ปัญหาโดยการเปิดตลาดให้เกษตรกรน าสินค้ามาจ าหน่ายหน้าศาลากลาง 
- โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย Covid-19 ด าเนินการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักแล้ว รอบแรกร้อยละ 

99.54 รอบท่ีสองด าเนินการได้ครบ 100 
- การพัฒนามาตรฐานสินค้ามะม่วงขายตึก มะม่วงแรด ก าลังด าเนินการ 

6.๒.๓ ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี  
อ าเภอท่ีมียอดการระบาดของ Covid-19 ค่อนข้างสูง เช่น บางละมุง ศรีราชา สัตหีบ จังหวัดส่งคืน

เงินกรมส่งเสริมการเกษตร บางกิจกรรมขอให้อ าเภอเล่ือนแผนการอบรมเกษตรกรออกไปก่อน ส านักงานเกษตรจังหวัด
มีมาตรการในการคัดกรองเจ้าหน้าท่ีก่อนเข้าท างาน โดยวัดอุณหภูมิ ใส่หน้ากาก มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่างๆ 

โครงการตู้เย็นข้างบ้าน คาดว่าส้ินมกราคม 2564 จะด าเนินการได้ครบ 100% ท้ัง 2 รอบ 

6.๒.๔ ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด 

กิจกรรมท่ีมีการรวมกลุ่มคนจ านวนมากให้เล่ือนออกไปก่อน 1 เดือน ยกเว้นพื้นท่ีท่ีไม่มีการติดเช้ือ 
เช่นเกาะกูด เกาะช้าง ด าเนินการได้ในกรณีท่ีไม่มีคนมาก จังหวัดตราดก าลังยกร่างมาตรการป้องกันทุเรียนด้อย
คุณภาพ และอยู่ระหว่างการจัดท าแบรนด์ทุเรียนตราด 

6.๒.๕ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 

การเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดนครนายก ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากต้องอนุมัติโครงการ
จากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนด าเนินโครงการ ซึ่งขณะนี้ได้รับอนุมัติโครงการดังกล่าวแล้ว และจะเร่งด าเนินการต่อไป 

6.๒.๖ ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 

การเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่ถึงเกณฑ์ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องงบลงทุน จังหวัดแก้ปัญหาโดยเปล่ียน
ทีมช่างแล้ว การอบรมต่างๆในอ าเภอ ต้องขออนุญาตนายอ าเภอก่อน 

การขยายผลการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ี โครงการขยายในพื้นท่ีบริเวณเข่ือนนฤบดินทร
จินดา ได้แก่ แปลงไม้ผล โคกหนองนาโมเดล  

โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด จังหวัดได้เชิญส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดมาให้ความรู้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจดเบียนเป็นนิติบุคคล แต่ยังไม่มีแปลงใหญ่กลุ่ม
ใดตัดสินใจจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

 

 



๑๑ 

 

 

6.๒.๗  ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมีค าส่ังห้ามประชุม อบรม หรือกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุ่มจนถึงส้ินมกราคม 
2564 ท าให้การจัดซื้อจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมได้ จังหวัดระยองได้รับงบประมาณจากจังหวัด ส่ิงท่ีได้ด าเนินการแล้วคือ
จัดซื้อบรรจุภัณฑ์ และท า QR Code ส่วนการอบรมเกษตรกรต้องรอสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ 

6.๒.๘  ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
  จังหวัดประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายบริหารท่ัวไป เพื่อช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน ประสานส านักงาน
เกษตรอ าเภอเกี่ยวกับการท างานใน สถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 โดยการอบรมเกษตรกรกลุ่มเล็กๆสามารถ
ท าได้ ต่ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด หากกิจกรรมใดเกษตรกรมีความกังวลใจให้เล่ือนออกไปก่อน 
  โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด จังหวัดสมุทรปราการมี
กลุ่มแปลงใหญ่ 12 กลุ่ม จังหวัดได้ให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจดเบียนเป็นนิติบุคคลแก่กลุ่มแปลงใหญ่ท้ัง
หมดแล้ว พบว่ายังไม่มีกลุ่มใดจดทะเบียน 

ปัญหาการด าเนินงานโครงการตูเ้ย็นข้างบ้าน เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการเป็นชุมชนเมือง 
ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร คอนโด แฟลต ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม และอาชีพอื่นๆ  
ไม่อยู่บ้านในเวลากลางวัน ท าให้เจ้าหน้าท่ีเข้าไปส่งเมล็ดพันธุ์แล้วไม่พบเกษตรกร อีกท้ังการเข้าส่งในหมู่บ้านจัดสรร 
คอนโด แฟลต มีระบบรักษาความปลอดภัยเคร่งครัด จึงท าให้มีเมล็ดพันธุ์ผักท่ียังส่งมอบไม่ได้จ านวนหนึ่ง 

6.๒.๙ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดก าชับให้ทุกหน่วยงานระมัดระวังในการจัดประชุม อบรมเกษตรกร และกิจกรรม
อื่นๆท่ีต้องมีการรวมคน หากมีการอบรมขอให้แบ่งเป็นกลุ่มย่อยเล็กๆ 
  ปัญหาการเผาอ้อยในจังหวัดสระแก้ว จังหวัดได้เตรียมการจัดงานรณรงค์งดเผาอ้อย โดยเตรียมความ
พร้อมรอดูสถานการณ์หากเข้าสู่ภาวะปกติสามารถจัดงานได้ทันที  ปัญหาการขาดแคลนแรงงานน าเข้าแรงงานจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยกักตัวก่อน 14 วัน 

ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอื่น ๆ 

  7.1 ประเด็น Challenge ท่ีจังหวัดเสนอในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ (RW) 
ครั้งท่ี 1/2564  
 

หน่วยงาน ประเด็น Challenge KPI 

จันทบุรี การสร้างความมั่นคงในอาชีพ
ของชาวสวนทุเรียนแบบมีส่วน
ร่วม 

- ผลผลิตทุเรียนคุณภาพมีมูลค่าการส่งออกมากขึ้น 

- ลดความเส่ียงในการประกอบอาชีพชาวสวนทุเรียน เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน 

 

ระยอง ส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ี - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบต าบล มีการจัดเวที
ชุมชน  อย่างน้อย คนละ 1 จุด พร้อมท้ังจัดท าโครงการท่ีเป็น
ความต้องการของชุมชน บรรจุไว้ในแผนพัฒนาการเกษตรระดับ
ต าบล 

- นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดเข้าร่วมกระบวนการจัด
เวทีชุมชน อย่างน้อยคนละ 1 เวที 



๑๒ 

 

หน่วยงาน ประเด็น Challenge KPI 

ปราจีนบุรี ขยายผลการด าเนินงานส่งเสริม
การเกษตรในพื้ น ท่ี  โครงการ
ขยายในพื้นท่ีบริเวณเขื่อนนฤบ
ดินทรจินดา 

- คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น ได้รับการพัฒนา และมีความ
ยั่งยืนในการประกอบอาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 

ฉะเชิงเทรา การปรับลดพื้นท่ีในการท านาปรัง - พื้นท่ีการปลูกข้าวนาปรังลดลงใน 3 ปี 

- เกษตรกรมีรายได้ในช่วงท่ีไม่ได้ท านาปรัง 

ชลบุรี Smart Office มิติใหม่ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ 

- ส านักงานเกษตรอ าเภออยู่ในเกณฑ์ประเมิน A(คะแนน 80 ขึ้น
ไป) จ านวน 8 อ าเภอ B(คะแนน 75-79) จ านวน 3 อ าเภอ 

นครนายก ยกระ ดับมาตรฐาน สิน ค้าอั ต
ลัก ษ ณ์ จั งห วั ด  (ม ะ ยิ ง ชิ ด  – 
มะปรางหวาน) 

- ปี 2566 สินค้า(มะยิงชิด – มะปรางหวาน) ผ่านมาตรฐาน GAP 
ร้อยละ 95, มาตรฐาน GI ร้อยละ 80 

สระแก้ว การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ถ่าน ไบโอชาร์แก้ปัญหาภัยแล้ง 

- เกษตรกรมีรายได้ 100,000 บาท/ไร่/ปี  

จ านวน  ครัวเรือน 

ตราด ยกระดับแปลงใหญ่มังคุดห้วงน้ า
ขาว 

- มีระบบบริหารจัดการด้านการตลาดโดยการประมูลผลผลิตในปี 
2564 

- ร้อยละ 50 ของสมาชิกแปลงใหญ่มังคุดห้วงน้ าขาวเข้าร่วมการ
ประมูลผลผลิตมังคุด 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

7.2 ประชุมครั้งต่อไป พฤษภาคม 2564 ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 
 
 
 

   
  (นางสาวอิสรี  เก่งนอก) 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

                       ผู้จดรายงานการประชุม 

         
    (นางอุบล  มากอง) 

ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


