
๑ 

 

ระเบียบวาระการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต  
 คร้ังที่ 2/๒๕๖๑ 

วันที่ ๑8 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 – 19.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 

อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 

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

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/๒๕๖1 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี 1/๒๕๖1 

3.1  ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561 
3.2  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
3.3  โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 และ ผลการวาดแปลง    
3.4  โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ 
3.5  การบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก 
3.6  งานมหกรรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
  4.1 โครงการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัด
ระยอง 
  4.2 การนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งท่ี 2/2561   

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 

  การขอใช้ท่ีดินของรัฐและขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์และสรุปสถานะการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาการใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์เพื่อใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร 

ระเบียบวาระที่ ๖ การขับเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๖.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 

๖.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ 
   

 

 

 

 

 
 



๒ 

 

รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออก  
คร้ังที่ 2/๒๕๖1 

วันที่ ๑8 พฤษภาคม 2561  
ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายชาตรี  บุญนาค ผู้อ านวยการ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓  

จังหวัดระยอง ประธานการประชุม 
2. นายประจักร  ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว      
3. นายปิยะ  สมัครพงศ์ เกษตรจังหวัดจันทบุรี 
4. นายสุรสิงห์ พูนเพิ่มสุขสมบัติ   เกษตรจังหวัดระยอง 
5. นางดวงเดือน  สมวัฒนศักดิ ์   เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
6. นายพิชัย  วงษ์บัวงาม   เกษตรจังหวัดนครนายก 
7. นายดนัย  ปัญจพิทยากุล  เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  
8. นายประยงค์  ภูดินทราย   เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  
9. นายมงคล  จอมพันธ์   เกษตรจังหวัดตราด 
10. นายปรีชา  คงเกล้ียง   แทน เกษตรจังหวัดชลบุรี 
11. นายพรหม  ยกพล   ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร        

จังหวัดระยอง 
12. นายชยุทกฤดิ  นนทแก้ว  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร       

จังหวัดจันทบุรี 
13. นายกฤษฎา  ฉิมอินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช 
 จังหวัดชลบุรี 
๑4. นายสมชาย  ปิยวาจานุสรณ์  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  
15. นางอุบล  มากอง ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสมัย  บุรีเทศ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    สสก.๓ รย. 
๒. นางสาววรนุช  สีแดง              ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร  สสก.๓ รย.     
๓. นายชนินทร์  สุขส าราญ  ผู้อ านวยการพัฒนาบุคลากร   สสก.๓ รย. 
๔. นางสาววันทิตา  วุฒิพนมศักดิ์   เจ้าหน้าท่ีระบบคอมพิวเตอร์   สสก.๓ รย. 
๕. นายพงศ์ธนรรถ  บุรีเทศ  พนักงานธุรการ     สสก.๓ รย. 
๖. นางสาวอิสรี  เก่งนอก   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สสก.๓ รย.  
๗. นายชัยพร  อินผดุง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ศสพ.รย. 
๘. นางเยาวลักษณ์  ธีรวงศ์สกุล  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  สนง.กษจ.ตร. 
๙. นางสาวครองทรัพย์  สิงหราช  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สนง.กษจ.ตร. 
๑๐. นางสาวนิภาดา  เจริญธนกิจกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สนง.กษจ.ฉช. 
1๑. นายส าเริง  วงษ์ป้อม   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  สนง.กษจ.สก. 
 



๓ 

 

12. นายจงสวัสด์ิ  มณีจอม  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  สนง.กษจ.สก. 
๑๓. นายประสาน  สุขสุทธ์  หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช    สนง.กษจ.สก. 
14. นายมานะ  จันทา   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สนง.กษจ.สก. 
15. นางสาวนภาพร  โมธินา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สนง.กษจ.สก. 
       

นายชาตรี  บุญนาค ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง กล่าวต้อน 
รับผู้เข้าประชุมทุกท่านและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

  1.1 การทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้าง “อาคารสืบสานปณิธานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ใน
โอกาสครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร” ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนการบินไทย ต าบลไทรเด่ียว อ าเภอ
คลองหาด จังหวัดสระแก้ว ขอบคุณทุกหน่วยงานท่ีความร่วมแรง ร่วมใจ เรี่ยไรเงินมาได้ตามเป้า ซึ่งจังหวัดท่ีมียอดเงิน
สูงสุดได้แก่ สระแก้ว ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ตามล าดับ 
  1.2 ข้อส่ังการอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร จากการประชุมผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รัชกาลท่ี 10 ทรงพระราชทานค าแนะน าให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ในส่วน
ของกรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 3 ข้อ ดังนี้ 
1. การด าเนินการโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ เกษตรกรแต่ละรายยังไม่รักษากติกา ขอให้เร่งท า
ความเข้าใจ การรวมตัวกันให้ท ากิจกรรมเหมือนกัน 
2.  ทหารเกณฑ์ท่ีผ่านการฝึกอาชีพ เมื่อปลดประจ าการกลับมาเป็นเกษตรกร ให้พัฒนาเป็น SF, YSF (ประสานงานกับ
ค่ายทหารในพื้นท่ี เพื่อประชาสัมพันธ์ และจัดเก็บข้อมูล) 
3.  สตอเบอรี่ท่ีสะเมิงหายไป ขอให้เกษตรจังหวัดเข้าไปดู โดยให้รายงานในการประชุมผู้บริหารครั้งต่อไป 
  1.3 การด าเนินงานภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยนื มี 9 ประเด็นเน้นย้ า 
1. การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจะต้องไม่ซ้ ากันในแต่ละโครงการ 
2. หลักสูตรแต่ละโครงการต้องสอดคล้อง และตรงกับความต้องการของเกษตรกร 
3. เพิ่มเติมเนื้อหาข้อมูล ความรู้ และวิธีการด้านสินเช่ือ ในช่วงเวลาการฝึกอบรมแต่ละเมนูทางเลือก โดย ธ.ก.ส. 
4. การจ่ายเงินให้เกษตรกร ขอให้จ่ายผ่านบัญชีธนาคารให้กับเกษตรกรโดยตรง 
5. ด าเนินโครงการตามแผนท่ีได้ก าหนดไว้ในคู่มือ 
6. ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
7. ค านึงถึงความต่อเนื่อง คุ้มค่า และโปร่งใส 
8. ควรเช่ือมโยง สอดคล้อง หรือต่อยอดกับโครงการตามนโยบายส าคัญ ของ กษ. ท่ีก าลังด าเนินการอยู่แล้ว 
9. บันทึกข้อมูลในระบบทันทีเมื่อด าเนินการแต่ละขั้นตอนทันที (ตามข้ันตอนในระบบ) 
  1.4 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชลบุรี เปล่ียนช่ือเป็น ศูนย์ขยายพันธุ์พืชท่ี ๑ 
จังหวัดชลบุรี อยู่ภายใต้สังกัดกองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร หน่วยงานท่ีต้องการขอรับการสนับสนุนจาก
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชท่ี ๑ จังหวัดชลบุรี ให้ติดต่อท่ีกองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร 

มติที่ประชุม รับทราบเรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ ๔ เรื่อง 

 

 

 



๔ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 
ตามท่ี ได้มีการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร          

ภาคตะวันออก ครั้งท่ี 1/๒๕๖1 วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัด
ระยอง นั้น เลขาท่ีประชุมฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมและส่งให้ทุกท่านแล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมตาม
เอกสารหน้า 3 ถึงหน้าท่ี 11 

มติที่ประชุม แก้ไขรายงานการประชุม หน้า 3 ล าดับท่ี 5 นางดวงเดือน  สมวัฒศักดิ์ เป็น นางดวงเดือน  สมวัฒนศักดิ ์
หน้า 4 นางดาเรศน์  กิตติโยภาส เป็น นางดาเรศร์  กิตติโยภาส  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/๒๕๖1 
วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ  25๖๑ 
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ

เกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ข้อมูล ณ วันท่ี 11 พฤษภาคม 25๖๑ (เป้าหมาย 62.22) ได้รับงบประมาณ 
189,520,760.75 บาท ใช้ไป 110,250,781,50 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.17 ต่ ากว่าเป้าหมาย ท่ีกรมส่งเสริม
การเกษตรก าหนดไว้ คือร้อยละ 62.22 โดย 3 หน่วยงานท่ีมีการใช้จ่ายงบประมาณสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ จันทบุรี 
ตราด และ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี ใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 78.45, 72.77 และ 
63.27 ตามล าดับ 
  ประธานท่ีประชุมก าชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่ายให้ได้ตามเป้าหมายท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร
ก าหนดไว้  

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.2 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  

  3.2.1 การจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย แปลงใหญ่ และศพก. ระดับเขต 
   ผลการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย แปลงใหญ่ และศพก. ระดับเขต ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ในวันท่ี 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี สรุปได้ดังนี้   

1. ได้ก าหนดแผนการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย แปลงใหญ่ และศพก. ระดับเขต          
ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชท่ี ๑ จังหวัดชลบุรี 
    ๒. ผล-แผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ท่ีเสนอให้
ผู้บริหารกระทรวงฯ มาเป็นประธานในพิธีเปิด วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ณ ศพก.อ าเภอเมืองนครนายก อธิบดีกรม
พัฒนาท่ีดิน เป็นประธานพิธีเปิด โดย ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก และจุดเปิดงาน Field day ของเขต ๓ เน้น
การประชาสัมพันธ์ครบรอบ ๕๐ ปี กรมส่งเสริมการเกษตร วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เลือกสินค้า มังคุด เป็นสินค้าหลักในการจัด Field Day 
สถานท่ีจัดงาน ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลตรอกนอง ซึง่เป็นศูนย์เครือข่ายของศพก. อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี              
โดย ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
  3. การถอดองค์ความรู้ประธาน ศพก. ได้ด าเนินการลงพื้นท่ีเพื่อเก็บข้อมูลเมื่อวันท่ี ๓ เมษายน 
๒๕๖๑ ณ ศพก.อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี อยู่ระหว่างเขียนการถอดองค์ความรู้ประธาน ศพก. เพื่อให้จังหวัดใช้เป็น
ตัวอย่าง และกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสสก.๓ รย ได้ลงพื้นท่ีเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อวันท่ี 
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศพก.อ าเภอบ้านบึง เพื่อเตรียมการน าเสนอผลงานเด่นของศพก. ระดับเขต ในการประชุม



๕ 

 

คณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับประเทศวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดย ส านักงานเกษตรจังหวัด ต้องด าเนินการ
การถอดองค์ความรู้ประธาน ศพก. ทุกอ าเภอ        

๔. การจัดท าแผนท่ีแสดงศูนย์เครือข่าย ศพก.      

มติที่ประชุม  รับทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) ปีงบประมาณ 2561 

3.3  โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 และผลการวาดแปลง    

 ความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และผลการวาดแปลง  ปี  ๒๕๖๑          
ข้อมูล ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ภาพรวมของภาคตะวันออกปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ 136,207 ราย จาก
เป้าหมายปี 2561 จ านวน 255,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.41 โดยจังหวัดท่ีมีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
สูงสุด ๓ อันดับได้แก่ จันทบุรี ตราด และสมุทรปราการ ด าเนินการได้ร้อยละ 94.86, 82.32 และ 71.66 ของ
เป้าหมายปี 2561 ส่วนจังหวัดท่ีมีผลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรต่ ากว่าร้อยละ 40 ได้แก่ ชลบุรี ปราจีนบุรี และ
สระแก้ว ท้ังนี้ประธานท่ีประชุมก าชับให้เกษตรจังหวัดเร่งรัดเจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ี ให้ด าเนินการให้ทันตามกรอบเวลา 

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 และผลการวาดแปลง  ปี ๒๕๖๑  
ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 

3.4 โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ 

  มีจ านวนแปลงใหญ่ในภาคตะวันออก ต้ังแต่ ปี 2559 - 2561 รวม 218 แปลง จ านวน 37 ชนิด
สินค้า มีเกษตรกรสมาชิก 11,226 ราย เป็นเกษตรกรทั่วไป 9,311 ราย เป็น Smart Farmer จ านวน 1,915 ราย 
ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้า GAP 2,940 แปลงย่อย เกษตรอินทรีย์ 129 แปลงย่อย 

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ 

3.5 การบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก 
3.5.1 การผลิตและการประมาณผลผลิตผลไม้ภาคตะวันออก  ข้อมูลเอกภาพ ณ วันท่ี 4 เมษายน 

2561 ทุเรียน  ปริมาณผลผลิตรวม 403,906 ตัน โดยลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 4.37 ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ลดลง
จาก 1,649 กก./ไร ่เหลือ 1,512 กก./ไร่ มังคุด ปริมาณผลผลิตรวม 54,073 ตัน โดยลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 
64.81 ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ลดลงจาก 805  กก./ไร่ เหลือ 279  กก./ไร่  เงาะ ปริมาณผลผลิตรวม 115,429 ตัน 
โดยลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 9.81 ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่จาก 1,700 กก./ไร่ ลดลงเหลือ 1,548  กก./ไร่ ลองกอง
ปริมาณผลผลิตรวม 16,319 ตัน โดยลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 32.05 ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ลดลงจาก 526 กก./ไร่ 
ลดลงเหลือ 384  กก./ไร่  

ผลผลิตลดลงเนื่องจากสภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลงมีฝนตกชุกและต่อเนื่องต้ังแต่เดือนธันวาคม จนถึง
เมษายน ท าให้ผลไม้แตกใบอ่อนแทนการออกดอก และบางส่วนผสมเกสรไม่ติด  

ราคาท่ีเกษตรกรจ าหน่ายได้ ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2561 เฉล่ีย 3 จังหวัด (บาทต่อกิโลกรัม) 
ทุเรียนหมอนทองส่งออก 86.17 บาท หมอนทองคละ 80.00 บาท มังคุดเกรด A 197.46 บาท มังคุดคละ  
140.59 บาท เงาะโรงเรียนตะกร้า 43.50 บาท เงาะคละ 43.25  บาท ลองกองเกรด A 60.00 บาท ลองกอง
คละ 42.50  บาท   

3.5.2 แผนการบริหารจัดการ ด้านการตลาด  
ทุเรียน   ส่งออก ร้อยละ 71.28 ภายในประเทศ  ร้อยละ  21.03 แปรรูป ร้อยละ  7.69  
มังคุด ส่งออก ร้อยละ 76.81 ภายในประเทศ  ร้อยละ  22.89 แปรรูป ร้อยละ  0.30 
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เงาะ ส่งออก ร้อยละ 20.74 ภายในประเทศ  ร้อยละ  74.52 แปรรูป ร้อยละ  4.74 
ลองกอง ส่งออก ร้อยละ 25.23 ภายในประเทศ  ร้อยละ  74.77   

กระจายภายในประเทศ  ได้แก่ ท่องเท่ียวเชิงเกษตร จ าหน่ายตรงผู้บริโภค   
มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการพยากรณ์ผลิตผลไม้ภาคตะวันออก เปรียบเทียบระหว่าง ปี 2560 และปี 2561 
ราคาผลผลิตเฉล่ีย 3 จังหวัด และแผนการบริหารจัดการ ด้านการตลาด 

3.5  งานมหกรรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561 
           การจัดกิจกรรมและการจัดแสดงนิทรรศการ ผลงานส่งเสริมการเกษตรในโอกาสครบรอบ 50 ปี กรม
ส่งเสริมการเกษตร ในวันท่ี 26-30 เมษาย 2561 ณ บริเวณสนามกีฬากลาง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ประกอบด้วย 9 กิจกรรม รวมท้ังส้ิน  112 บูธ แบ่งเป็น รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าท้ัง 5 วัน รวม 1,027,983 
บาท 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน 
1. งบประมาณในการประชาสัมพันธ์มีน้อย ท าให้ประชาชนท่ัวไปไม่ทราบถึงการจัดงาน 
2. ช่วงเวลาในการจัดงานมีฝนฟ้าคะนอง ท าให้ไม่มีประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยในวันดังกล่าว 
3. กรมส่งเสริมการเกษตรไม่ได้อนุมัติในการจัดงาน ท าให้ขาดความคล่องตัวในการด าเนินงาน 
4. มีร้านค้ามาร่วมจ าหน่ายสินค้าไม่เต็มพื้นท่ี ท าให้ไม่น่าเดินเลือกซื้อสินค้า 
5. จ าหน่ายสินค้าไม่ได้เนื่องจากมีจ านวนผู้มาจับจ่ายน้อย ฝนตก น้ าขัง ไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย(ท่ีพัก) 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดบูธร้านค้าให้อยู่ในฝ่ังเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า และมีการจัดงานทุกๆปี 
2. ควรจัดให้บูธโดมติดเครื่องปรับอากาศ และเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้เพียงพอ มีดนตรีเพื่อให้งานมีความ

น่าสนใจ 
3. การจัดงาน ควรด าเนินการช่วงต้นเดือน/ในช่วงท่ีโรงเรียนเปิดเทอม เวลาเปิดปิด ในวันธรรมดาควรเปิดช่วง

บ่าย 
4. ควรมีร้านอาหารให้มีความหลากหลาย และมีบริการน้ าด่ืมฟรี 
5. เจ้าหน้าท่ีมีความต้ังใจ ช่วยอ านวยความสะดวกดีมาก 

มติที่ประชุม   รับทราบสรุปผลการจัดส่งเสริมการเกษตรในโอกาสครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบ 

4.1 โครงการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัด
ระยอง 

ในการด าเนินงานพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ในโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตาม 
พระราชด าริจังหวัดระยอง ได้มีการก าหนดกรอบแนวคิด ในการด าเนินงานเกษตร สมัยใหม่ ในศูนย์บริการการพัฒนา
ปลวกแดงตามพระราชด าริจังหวัดระยอง มีกรอบแนวคิดในการบูรณาการท างาน  3 ประการ คือ ศาสตร์พระราชา 
ด าเนินการพัฒนาพื้นท่ี และเกษตรสมัยใหม่ หรือ เกษตร 4.0 โดยในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-14.30 
น. จะมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการด าเนินการ “โครงการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ในศูนย์บริการการ
พัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง” ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดระยอง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริจังหวัดระยอง อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

มติที่ประชุม รับทราบการด าเนินงานและความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ ในศูนย์บริการการพัฒนาปลวก
แดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง 
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  4.2 การนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร คร้ังที่ 2/2561 
  สรุปสาระส าคัญจากการประชุมช้ีแจงการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) 
ครั้งท่ี 2/2561 ในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 7 ช้ัน 5 กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1  

แนวทางการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ครั้งท่ี 2/2561 โดย         
นายอนันต์  ลิลา ท่ีปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มีดังนี้ 

1. ใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร(T&V System)  ภายใต้องค์ประกอบท้ัง 5  ไปขับเคล่ือนโครงการ
ทุกโครงการของจังหวัด (Agenda-Function-Area) 

2. ให้จังหวัดน าระบบข้อมูลในพื้นท่ีไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาให้เกิดเป็นแผนระดับต าบล พร้อม
ท้ังให้ความส าคัญกับการท าแผนระดับต าบลไปสู่การปฏิบัติได้จริง 

3. ให้จังหวัดเช่ือมโยงกับหน่วยงานด้านวิจัยในจังหวัดหรือพื้นท่ีใกล้เคียงท่ีรับผิดชอบจังหวัดเข้า
มาร่วมงานในระบบส่งเสริมการเกษตร(T&V System)  เช่น ระบบการเยี่ยม อาจจ าเป็นต้องมีหน่วยงานวิจัยร่วมออก
พื้นท่ีด้วย เพื่อทราบปัญหาในเรื่องต่างๆของพื้นท่ีได้ ท้ังนี้ ในส านักงานเกษตรจังหวัดต้องมีเจ้าหน้าท่ีประสานกับหน่วย
งานวิจัย 

4. ให้จังหวัดเร่งพัฒนาเจ้าหน้าท่ีในระดับปฏิบัติของอ าเภอให้มีองค์ความรู้เพียงพอท่ีจะเข้าไป
ปฏิบัติงานกับเกษตรกร (ท้ังองค์ความรู้ของตัวระบบเองและองค์ความรู้อื่นๆ) 

5. ให้ความส าคัญกับคณะนิเทศงานของจังหวัด โดยเขตจะต้องพัฒนาทีมนิเทศของจังหวัดให้มี
ความรู้ ความสามารถเพียงพอท่ีจะเข้าไปนิเทศงาน และแก้ปัญหาการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าท่ีของอ าเภอได้ 

6. ระบบการถ่ายทอดความรู้ ให้เน้นความส าคัญมาท่ีเจ้าหน้าท่ีระดับอ าเภอ โดยจังหวัดต้อง
สร้างทีมวิทยากรไปถ่ายทอดความรู้ในวิชาหรือตามปัญหาท่ีพบในพื้นท่ี ท้ังนี้ต้องเช่ือมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการ หรือ
หน่วยงานภายนอก พร้อมท้ังให้พิจารณาน าระบบโรงเรียนเกษตรกรมาใช้ เพื่อให้เกิดท้ังองค์ความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ 

7. ให้วางระบบการเยี่ยม การถ่ายทอดความรู้ การนิเทศ และการสนับสนุนให้ตอบสนองต่อ
แผนปฏิบัติงาน (ภายใต้แผนระดับต าบล) 

แผนการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ครั้งท่ี 2/2561 โดยคณะ
นิเทศชุดใหญ่จากกรมส่งเสริมการเกษตร วันท่ี 11 มิถุนายน 3561 ชลบุรี และวันท่ี 12 มิถุนายน 2561 
สมุทรปราการ 

แผนการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ครั้งท่ี 2/2561 โดยคณะ
นิเทศชุดใหญ่จากส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 

21 มิถุนายน ๒๕๖๑ 
08.30-12.00 น. 
13.45-16.30 น. 

 
ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด 
ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 

22 มิถุนายน ๒๕๖๑ 
08.30-12.00 น. 
13.45-16.30 น. 

 
ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 
ส านักงานเกษตรอ าเภอ  

๒5 มิถุนายน ๒๕๖๑ 
08.30-12.00 น. 
13.45-16.30 น. 

 
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 
ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 



๘ 

 

26 มิถุนายน ๒๕๖๑ 
08.30-12.00 น. 
13.45-16.30 น. 

 
ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 
ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

มติที่ประชุม รับทราบแผนและแนวทางการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ครั้งท่ี 2/2561 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อพิจารณา 

  เร่งรัดด าเนินการเกี่ยวกับการขอใช้ท่ีดินของรัฐและขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ และสรุป
สถานะการด าเนินการแก้ไขปัญหาการใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์เพื่อใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร 
  กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีค าส่ัง ท่ี 252/2561 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2561 แต่งต้ังคณะท างาน
เพื่อขับเคล่ือนการด าเนินการแก้ไขปัญหาการใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์เพื่อใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร และได้จัด
ประชุมคณะท างานฯ เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร 4/2 
(อาคาร1) มติท่ีประชุมขอให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแจ้งหน่วยงานในก ากับดูแลด าเนินการ ดังนี้ 

1. ขอใช้ท่ีดินรัฐ ตามมาตรการ 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ตามข้ันตอนการขอใช้ท่ีดินของรัฐ  
และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ ตามขั้นตอนการขอถอนสภาพที่ดิน ไปพร้อมกันให้เรียบร้อยและรายงานให้
กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

2. สรุปสถานการณ์ด าเนินการใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์เพื่อใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร  โดยให้จัด
กลุ่มเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ีไม่มีปัญหา กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ีมีปัญหา และกลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ียังไม่พบปัญหา/ยังไม่
แน่ชัด และขอให้ส่งแบบสรุปสถานการณ์ด าเนินการขอใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์ท่ีด าเนินการแล้วถึงปัจจุบัน ให้กรม
ส่งเสริมการเกษตรทราบ ภายในวันท่ี 30 เมษายน  2561 และได้จัดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ทราบแล้ว  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้จังหวัด/ศูนย์ปฏิบัติการ รายงานความก้าวหน้าการขอใช้ท่ีดินของรัฐเพื่อใช้ในงานส่งเสริม
การเกษตร/ขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ ให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ทราบ
ทุกวันท่ี 5 ของเดือน เริ่มต้ังแต่ วันท่ี 5 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป 

ระเบียบวาระที่ ๖ การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2561 

๖.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 

6.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีจังหวัดชลบุรีจัดงานเทศกาลผลไม้ Pacific Fruit Festival เพื่อเป็น
การประชาสัมพันธ์ผลไม้ของดีเมืองชลจากท่ัวทุกอ าเภอ คัดสรรสินค้าคุณภาพจากสวนสู่ผู้บริโภคมาจ าหน่าย ระหว่าง
วันท่ี 4-10 พฤษภาคม 2561 ณ ลานกิจกรรม ช้ัน 4 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา 

ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว ความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
1. การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ด าเนินการไปแล้ว จ านวน 5 ศพก. 
2. การจัดคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี ต.หนองม่วง อ.โคกสูง 
3. การศึกษาดูงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรกลุ่มภาคกลางตอนกลาง กิจกรรม
อบรมสัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงคุณภาพจังหวัดสระแก้ว 
4. การเตรียมงานผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้าง “อาคารสืบสานปณิธานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” ในโอกาส
ครบรอบ ๕๐ ปี กรมส่งเสริมการเกษตร 

 



๙ 

 

ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ “วันมะม่วงน้ าดอกไม้สมุทรปราการ ครั้งท่ี 1” ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 ของจังหวัดสมุทรปราการ  ในวันท่ี 27-29 เมษายน 2561 ณ ศูนย์การค้า
มาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ ต าบลบางพลีใหญ่  อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์มะม่วงน้ าดอกไม้สมุทรปราการให้เป็นท่ีรู้จัก ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย ได้
มาตรฐานด้านพืช เพิ่มรายได้แก่เกษตรกร 

ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอื่น ๆ 
    7.1 ขอแสดงความยินดีกับเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพท าสวน นายธีรพัฒน์  อุ่นใจ อ าเภอ
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดตราด สมาชิกยุวเกษตรดีเด่น นายศุภวิชญ์ บ ารุงรัตน์ โรงเรียนมัธยมท่าแคลง อ าเภอท่าใหม่  
จังหวัดจันทบุรี 

7.1  ประชุมครั้งต่อไป สิงหาคม  25๖1 จังหวัดจันทบุรี 

 

   
  (นางสาวอิสรี  เก่งนอก) 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

                       ผู้จดรายงานการประชุม 

         
    (นางอุบล  มากอง) 

ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


