
๑ 

 

ระเบียบวาระการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต คร้ังที่ 2/๒๕๖3 
ผ่านระบบ Video Conference 

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 

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

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
  3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  3.2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
  3.3 การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
  3.4 การบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก 
  3.5 การขับเคล่ือนสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบ  
4.1  การดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไป 
4.2  การจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน 
4.3  รายงานข้อมูลการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ัง 
4.4  การคัดเลือกเกษตรกร บุคลทางการเกษตร และสถานบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจําปี 

2563 
4.5  การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ระดับเขต ประจําปี 2563 
4.6  การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2563 
4.7  งานวิจัยศึกษาแนวทางการลดการเผาในพื้นท่ีเกษตร 
4.8  นโยบายแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําภาคเกษตรระดับไร่นา 
4.9  การประกวดวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ปี 2563 

  
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖ การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2563 

ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองอื่นๆ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

 
 

รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต คร้ังที่ 2/๒๕๖3 
ผ่านระบบ Video Conference 

วันที่ 15 มิถุนายน 2563  
ณ ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายดํารงฤทธิ์  หลอดคํา ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 
 จังหวัดระยอง    ประธานการประชุม 
2. นายปิยะ  สมัครพงศ์ เกษตรจังหวัดจันทบุรี     
3. นายสันติชัย  วงษ์จันทรา แทน เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  
4. นายสําเริง  วงศ์ปูอม   แทน เกษตรจังหวัดสระแก้ว 
5. นายสิทธิศักดิ์  ศรีวิชัย   แทน เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
6. นายจําลอง  พุฒซ้อน   เกษตรจังหวัดชลบุรี 
7. นางระนอง  จรุงกิจ   เกษตรจังหวัดระยอง 
8. นายสุรแสง พูนเพิ่มสุขสมบัติ   เกษตรจังหวัดตราด 
9. นายมนตรี  เรืองพันธ ์   แทน เกษตรจังหวัดนครนายก  
10. นายดนัย  ปัญจพิทยากุล  เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
11. นายสมชาย  ปิยวาจานุสรณ์   ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร        

จังหวัดฉะเชิงเทรา  
12. นายชยุทกฤดิ  นนทแก้ว  ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร       

จังหวัดจันทบุรี 
13. นางนิรุจน์  หัวใจฉ่ํา แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร  

ด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี 
๑4. นางสาวจิราภรณ์  อุดมสิน  แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดระยอง 
15. นางอุบล  มากอง   ผู้อํานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายบรรพต  เช้ือเพชร ผู้อํานวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชท่ี 1 จังหวัดชลบุรี 
๒. นางสาววรนุช  สีแดง ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สสก.๓ รย. 
๓. นายชนินทร์  สุขสําราญ  ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร   สสก.๓ รย. 
๔. นางอมรรัตน์  ลิมป์สุคนธ์   ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สสก.๓ รย. 
๕. นายณัทธร  รักษ์สังข์   นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ  สสก.๓ รย. 
๖. นายวัลลภ  จันทร์งาม    นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ  สสก.๓ รย. 
๗. นางสาวนคร  คมกล้า   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ สสก.๓ รย. 
๘. นางสาววันทิตา  วุฒิพนมศักดิ์  เจ้าหน้าท่ีระบบคอมพิวเตอร์   สสก.๓ รย. 
๙. นางสาววิไลวรรณ  มณีแสง  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน   สสก.๓ รย. 
๑๐. นายศราวุธ  จันทรา   นักวิชาการเกษตรชํานาญการ   สสก.๓ รย.     



๓ 

 

1๑. นางสาวอิสรี  เก่งนอก  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ  สสก.๓ รย. 
12. นางสาวรังรอง  วงศ์เดช  นักวิชาการเกษตรชํานาญการ   สสก.๓ รย. 
13. นางสาวรัตนาภรณ์  ดังก้อง  เจ้าพนักงานธุรการ    สสก.๓ รย. 
๑4. นางสาวผกาพันธุ์  ละมัย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สสก.๓ รย. 
15. นางสาวธนัญญา  โสภณพุทธพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สสก.๓ รย. 
16. นางสาวปาจรีย์  คล้ายสุขโข  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ศทอ.ชบ. 
17. นางพิมพา  ดวงประชา   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  สนง.กษจ.ปจ. 
18. นายสมชาย บุญส่ง   หัวฝุายบริหารทั่วไป    สนง.กษจ.ปจ. 
19. นายจงสวัสด์ิ มณีจอม  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  สนง.กษจ.สก. 
20. นางสุรีวัลย์  เจริญรัตน์  หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป    สนง.กษจ.สก. 
21. นายวิรัตน์  คํายา   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ  สนง.กษจ.สก. 
22. นางสาวนันทิกา  จ่าทิชม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ  สนง.กษจ.สก. 
23. นายมาฆะ  จันทรา   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สนง.กษจ.สก. 
24. นายปิยวัฒน์  ทองแท่งใหญ่   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สนง.กษจ.สก. 
25. นายศักดิ์ดา พรมหา    หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  สนง.กษจ.สป. 
26. นายพินิจ จันทร์พรมดี   หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช    สนง.กษจ.สป. 
27. นางสาวแจ่มจันทร์ ทองภิรมย์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  สนง.กษจ.สป. 
28. นางนงลักษณ์ งามแสงสิริทรัพย์  หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป    สนง.กษจ.สป. 
29. นางสาวพยอม สูงพ้น   หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป             สนง.กษจ.รย. 
30. นางสาวสุภาพร กองแก้ว   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สนง.กษจ.รย. 
31. นายพัฒนศักดิ์  พ่วงสมบัติ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  สนง.กษจ.ฉช. 
32. นายบุญลือ คงสูงเนิน   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  สนง.กษจ.ชบ. 
33. นายกิตินันท์  คงเพชร   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  สนง.กษจ.นย. 
34. นางสาวชนัญญา  พันจีบ   หัวหน้าฝุายบริหารท่ัวไป    สนง.กษจ.นย. 
35. นางเยาวรัตน์ ธีระวงศ์สกุล   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  สนง.กษจ.ตร. 

 36. นางนลทวรรณ มากหลาย   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร              สนง.กษจ.ตร. 
 37. นายสายชล เจริญพร   หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช                        สนง.กษจ.ตร. 
 38. นายประดิษฐ์ เจริญสุข   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ             สนง.กษจ.ตร. 
 39. นายอรุณ  เหมือนตา   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต             สนง.กษจ.ปจ. 
 40. นายปรีชา  สายแสง   หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช                        สนง.กษจ.ปจ. 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

1.1 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มีมติยกเลิกประกาศห้ามออกจากเคหะสถาน หรือ เคอร์ฟิว 
เริ่มวันท่ี 15 มิ.ย.นี้ เป็นต้นไป แต่ยังคงควบคุมการเดินทางเข้าประเทศ ท้ังทางบก น้ํา อากาศ พร้อมให้ผ่อนคลายลอค
ดาวน์ ระยะท่ี 4 ในกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ และการดําเนินชีวิต กิจกรรมด้านออกกําลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสัน
ทนการ โดยเน้นย้ําให้ทุกกิจการ กิจกรรมท่ีได้รับการผ่อนคลายปฏิบัติตามมาตรการควบคุมอย่างแคร่งครัด  
  1.2 กรมส่งเสริมการเกษตรปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ผ่านระบบ Video Conference  
วันท่ี 16 มิถุนายน 2563 โดยข้าราชการบรรจุใหม่สามารถเข้ารับการปฐมนิเทศท่ีสํานักงานเกษตรจังหวัด          
และสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ต้ังแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 



๔ 

 

  1.3 การนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งท่ี 2/2563 วันท่ี 18 มิถุนายน 2563 จังหวดั
เปูาหมายได้แก่ จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด นครนายก สระแก้ว และสมุทรปราการ โดยทีมนิเทศจากสํานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง  
  1.4 การขับเคล่ือนงานโครงการพระราชดําริ  ขอความร่วมมือให้จังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องขับเคล่ือนการดําเนินงาน โดยเฉพาะโครงการ/กิจกรรมท่ีต้องรับเสด็จ ต้องมีความพร้อมให้เตรียมแผนการลง
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
  1.5 การเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ท้ังโครงการ
ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)      
การท่องเท่ียวเชิงเกษตร และวิสาหกิจชุมชน ขอให้จังหวัดกํากับและขับเคล่ือนกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
โครงการและมีการพัฒนาท่ียั่งยนื 

มติที่ประชุม รับทราบเรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบจํานวน 5 เรื่อง  

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/๒๕๖2 
ตามท่ี ได้มีการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร          

ภาคตะวันออก ครั้งท่ี 1/๒๕๖3 วันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นั้น 
เลขาท่ีประชุมฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมและส่งให้ทุกท่านแล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมตามเอกสารหน้า 3 
ถึงหน้าท่ี 8 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออก 
ครั้งท่ี 1/๒๕๖3 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 
3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดสํานักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ข้อมูล ณ วันท่ี 8 มิถุนายน 25๖3 เปูาหมายกรมส่งเสริมการเกษตรเบิกจ่ายร้อย
ละ 71.44 มีหน่วยงานท่ีเบิกจ่ายงบประมาณได้มากกว่าเปูาหมาย คือสํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เบิกจ่ายได้ร้อย
ละ 73.84 และสํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง ร้อยละ 72.07 ตามลําดับ การเบิกจ่ายในภาพรวมของหน่วยงาน
ภายใต้สังกัดสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ได้ร้อยละ 62.36 
 

มติที่ประชุม ทุกหน่วยงานรับทราบความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดสํานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ข้อมูล ณ วันท่ี 8 มิถุนายน 25๖3 

3.1  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  

การดําเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ๒ กิจกรรม ได้แก่  
1. การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และ
คณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับเขต (เขต 3) กําหนดไว้ 3 ครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้        
เพื่อการพัฒนาและรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานและปัญหาอุปสรรค โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ของแต่ละจังหวัด มีการเช่ือมโยงเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ และ   
Young Smart Farmer รวมถึงการเช่ือมโยงตลาด โดยกําหนดการประชุม ครั้งท่ี 3/๒๕๖3 ในวันท่ี 25 มิถุนายน ๒๕๖3 
ในพื้นท่ีจังหวัดระยอง 2. การเสนอความต้องการโครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายให้จัดทําโครงการภายใต้กรอบนโยบาย/แผนงาน 3.1 เกษตร
อัจฉริยะ (เกษตรแม่นยํา เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรที่มีมูลค่าสูง) อุตสาหกรรมอาหาร Bioeconomy ท่องเท่ียวเน้น



๕ 

 

คุณภาพ Hospitality Industry เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดภาคตะวันออก มีศพก.ท่ีของบประมาณ จํานวน 69 ศูนย์       
เป็นวงเงิน 28,281,493 บาท 

มติที่ประชุม รับทราบการดําเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

 

3.2  การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
การดําเนินงานโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ จํานวน 3 กิจกรรม ได้แก่  
1. การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับเขต มีระยะเวลาดํารงตําแหน่ง 2 ปี     

แทนกรรมการชุดเดิมท่ีจะหมดวาระลงในปี 2563 กําหนดคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563   
2. การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นประจําปี 2563 เพื่อคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่นเป็นตัวอย่างในการ

ขยายผลการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีกรอบเวลาการดําเนินงาน คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือก
การประกวด และหลักเกณฑ์การประกวด ตามเอกสารแนบแล้วนั้น  

3. การเสนอความต้องการโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด       
กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายให้จัดทําโครงการภายใต้กรอบนโยบาย/แผนงาน 3.1 เกษตรอัจฉริยะ    
(เกษตรแม่นยํา เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรที่มีมูลค่าสูง) อุตสาหกรรมอาหาร Bioeconomy ท่องเท่ียวเน้นคุณภาพ 
Hospitality Industry เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ใน 9 จังหวัดภาคตะวันออก มีแปลงใหญ่ รวมท้ังส้ิน 410 แปลง      
เสนอความต้องการเข้าร่วมโครงการ 297 แปลง เป็นวงเงิน 649,527,074 บาท 

มติที่ประชุม การดําเนินงานโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ 

3.4  การบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก 
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง เปิดศูนย์เฝูาระวังและติดตามสถานการณ์

การเก็บเกี่ยวและราคาผลไม้ภาคตะวันออก  โดยจังหวัดจันทบุรี ตราดและจังหวัดระยอง รายงานสถานการณ์การเก็บ
เกี่ยวและราคาผลไม้ท่ีเกษตรกรจําหน่ายได้ สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง ดําเนินการ
ประมวลผลและสรุปเป็นภาพรวมเป็นรายวัน ต้ังแต่วันท่ี 30 มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน ทุเรียนหมอนทองท่ียังไม่ได้
เก็บเกี่ยว ร้อยละ 9.94 มังคุดร้อยละ 14.05 เงาะร้อยละ 14.97 และลองกองคงเหลือร้อยละ 62.02 

มติที่ประชุม การรายงานสถานการณ์การเก็บเกี่ยวและราคาผลไม้ภาคตะวันออก  

3.5  การขับเคลื่อนสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก 
          จากการประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก ท่ีประชุมได้สรุปผลการ
ดําเนินงานของสมาพันธ์  ดังนี้  

1. สรุปผลการจัดงานเปิดบ้านสมาพันธ์ “Durian to Go By สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาค
ตะวันออก” กุมภาพันธ์ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี การจัดงานได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและเป็น
ท่ีรู้จักของประชาชนมากขึ้น  

2. การรับสมาชิกเพิ่มและการจัดเก็บรายได้ของสมาพันธ์   
3. เปูาหมายและการแนวทางวิธีการดําเนินงานภายใต้สมาพันธ์ฯ ปี 2564 ในเรื่องการพัฒนาผลผลิต 

การจัดการข้อมูลผลผลิตและการนําไปใช้ให้สอดคล้องกับการนําไปใช้ประโยชน์ และการบริหารจัดการตลาดในนาม
สมาพันธ์ฯ โดยเน้นสร้างแบรนด์และคัดผลผลิตท่ีได้คุณภาพโดยเริ่มดําเนินการในกลุ่มของสมาชิกก่อน ในปี 2564 
สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก เน้นเรื่องเปูาหมาย (Goal) “เป็นแกนกลางการรวบรวมผลผลิตทุเรียนคุณภาพ
จําหน่ายเพื่อการส่งออกและภายใน ประเทศด้วยตนเอง ภายใต้แบรนด์สมาพันธ์ฯ และมาตรฐานเดียวกัน ภายใต้สโลแกน 
“ทุเรียนดี ราคาดี ท่ีเป็นธรรม นําตลาด”  

มติที่ประชุม เปูาหมายของการขับเคล่ือนสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก ปี 2564 



๖ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบ 
4.1 การด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 
ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ประกาศรับสมัครรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไปใน

ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ในหน่วยงานกํากับดูแลของสํานักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยมีจํานวนผู้สมัครแบ่งเป็นตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน  25 ราย และ
ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 12 ราย มีกําหนดการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 14 มิถุนายน 2563 ณ สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ประกาศรายช่ือผู้มี
สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 การประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 30 มถิุนายน 2563 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
วันท่ี 2 กรกฎาคม 2563 และรับรายงานตัว เลือกตําแหน่ง ทําสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน ในวันท่ี 13 กรกฎาคม 
2563 

มติที่ประชุม การดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไป 

4.2 การจัดซ้ือจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน 
ประธานท่ีประชุมกําชับให้หน่วยงานท่ีดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จ กํากับเร่งรัดให้การจัดซื้อ

จัดจ้างดําเนินการตามกรอบเวลา และระเบียบข้ันตอน  

มติที่ประชุม การจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน 

4.3 รายงานข้อมูลการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ัง 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ขอความอนุเคราะห์สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และ

สํานักงานเกษตรจังหวัดจัดทํารายงานข้อมูลการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ัง โดยให้ทุกจังหวัด
ส่งข้อมูลให้สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรรวบรวมส่งกองการเจ้าหน้าท่ีทุกวันศุกร์  

มติที่ประชุม การรายงานข้อมูลการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ัง 

4.4 การคัดเลือกเกษตรกร บุคลทางการเกษตร และสถานบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจ าปี 
2563 

การคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจําปี 2563                     
รวมท้ังส้ิน 3 ประเภท 7 สาขาอาชีพ ได้แก่ ประเภทเกษตรกรดีเด่นอาชีพสาขาทําสวน ทําไร่ และไร่นาสวนผสม                
ประเภทบุคคลทางการเกษตรดีเด่น ได้แก่ สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และท่ีปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ประเภทสถาบัน
เกษตรกรดีเด่น ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 
จังหวัดระยอง มีแผนการออกพิจารณาคัดเลือกในเดือนมิถุนายน – กรกฏาคม 2563 โดยกําหนดส่งผลการคัดเลือก 
ให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันท่ี  10 กรกฎาคม 2563  
มติที่ประชุม รับทราบแผนการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขตประจําป ี
2563 

4.5 การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ระดับเขต ประจ าปี 2563 
ผลการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ระดับเขต ประจําปี 2563 ประเภทเกษตรตําบลดีเด่น   

รางวัลชนะเลิศ นางสาวอิงอร แสงศรีเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี ประเภทนักส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดดีเด่น รางวัลชนะเลิศ นางสาวน้ําฝน พวงนางแย้ม 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ประเภทเกษตรอําเภอดีเด่น  ไม่พิจารณา 
เนื่องจากผู้สมัครคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ ประเภทนักส่งเสริมการเกษตรส่วนกลางดีเด่น ประเภทเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานสนับสนุนดีเด่น ประเภทสํานักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ซึ่งกรมส่งเสริม
การเกษตรประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจําปี 2563 และจัดพิธีมอบ



๗ 

 

ประกาศเกียรติคุณผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลและหน่วยงานดีเด่นในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร 
วันท่ี 21 ตุลาคม 2563 

มติที่ประชุม การคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจําปี 2563 

4.5  การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2563 

ผลการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ระดับเขต เขตตรวจราชการท่ี 8 สาขาปราชญ์เกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง นายประทีป มายิ้ม จังหวัดชลบุรี  สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น  มีจํานวน 2 อันดับ 1 นายสุทธิ มะหะเลา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เขตตรวจราชการที่ 9 สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย 
นายธีรภัทร อุ่นใจ จังหวัดจันทบุรี สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  นายบัณทิต  กูลพฤกษี จังหวัดตราด สาขา
ปราชญ์เกษตรดีเด่น นายไสว ศรียา จังหวัดนครนายก สาขาปราชญ์เกษตรผู้นําชุมชนและเครือข่าย ร้อยตรีสุรชัย บุญ
คง จังหวัดปราจีนบุรี  
มติที่ประชุม รับทราบผลการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ระดับเขต 

4.6  งานวิจัย ศึกษาแนวทางการลดการเผาในพื้นที่เกษตร 
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ติดตามจัดเก็บข้อมูลงานวิจัย ช่ือโครงการ 

ศึกษาแนวทางการลดการเผาในพื้นท่ีเกษตร “กรณีศึกษาผลกระทบกิจกรรมการส่งเสริมการลดการเผาในพื้นท่ีเกษตร 
จังหวัดนครนายก” ท่ีมีขยายผลและนําเทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา ไปทํากิจกรรมลดการเผาในพื้นท่ี
การเกษตร โดยใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่าย โดย
จัดเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูล พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 วิเคราะห์ข้อมูล และอภิปรายผล กรกฎาคม - 
สิงหาคม 2563 และรายงานสรุปผล สิงหาคม 2563 
มติที่ประชุม รับทราบปฏิทินการดําเนินงานวิจัยศึกษาแนวทางการลดการเผาในพื้นท่ีเกษตร “กรณีศึกษาผลกระทบ
กิจกรรมการส่งเสริมการลดการเผาในพื้นท่ีเกษตร จังหวัดนครนายก” 

4.7  นโยบายแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าภาคเกษตรระดับไร่นา 
ผลการบันทึกข้อมูลการสํารวจความต้องการแหล่งน้ําขนาดเล็กของเกษตรกรในพื้นท่ีภาคตะวันออก 

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ บ่อจ๋ิวขนาดจุ 1,260 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1,093 บ่อ บ่อจุมากกว่า 1,260 
ลูกบาศก์เมตร จํานวน 3,209 บ่อ บ่อบาดาล จํานวน 10,872 บ่อ และอื่นๆ 102 บ่อ 
 

มติที่ประชุม รับทราบผลการบันทึกข้อมูลการสํารวจความต้องการแหล่งน้ําขนาดเล็กของเกษตรกรในพื้นท่ีภาค
ตะวันออก 

4.8  การประกวดวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ปี 2563 
          คณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2563 คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับ
เขต ปี 2563 โดยคัดเลือกจากเอกสาร9 จังหวัด ให้เหลือ 4 วิสาหกิจชุมชน ใหค้ณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชน
ระดับเขต คัดเลือกจากเอกสารวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดท้ัง 9 จังหวัด ให้เหลือ 4 วิสาหกิจชุมชน โดย
คณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต จะพิจารณาผลงานระดับพื้นท่ี ในระหว่างวนัท่ี 23 – 26 
มิถุนายน 2563  

มติที่ประชุม การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2563 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อพิจารณา 

  ไม่มี 

 

 



๘ 

 

ระเบียบวาระที่ ๖ การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖3 

๖.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 

๖.๑.๑ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดระยอง 

การเบิกจ่ายงบประมาณและการดําเนินงาน เป็นไปตามแผนงานโครงการ 

๖.๑.๒ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ศูนย์งดบริการรับ

กิจกรรมศึกษาดูงานทุกประเภท จึงทําให้มีโอกาสปรับปรุงฐานเรียนรู้ให้มีความพร้อมก่อนเปิดบริการอีกครั้งเมื่อ
สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ โครงการบ้านพอเพียงเล้ียงชีวิตสู้ Covid-19 ศูนย์ผลิตพันธุ์ผัก ช่วงฤดูท่ีมีฝนตกชุก ทําให้
พืชผักบางชนิดประสบปัญหา ศูนย์แก้ไขด้วยการเพาะพันธุ์ผักชนิดอื่นท่ีมีความทนทานมากกว่า พื้นท่ีรับผิดชอบ     
ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และนครนายก แผนการ
จัดส่งเริ่มต้ังแต่ 3 กรกฏาคม -15 กรกฏาคม 2563 

6.๑.๓ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี 

การเบิกจ่ายงบประมาณและการดําเนินงาน เป็นไปตามแผนงานโครงการ 

6.๑.๔ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดจันทบุรี  
ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีตํ่ากว่าเปูาหมายของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากบุคลากรโดยกย้ายและลาออก ขณะนี้ศูนย์เร่งดําเนินการฝึกอบรม และจัดหาวัสดุ คาดดว่า
การเบิกจ่ายจะสามารถดําเนินการได้ตามเปูาหมายในไม่ช้า โครงการบ้านพอเพียงเล้ียงชีวิตสู้ Covid-19 เพาะพันธุ์
กล้าผักส่งในพื้นท่ีรับผิดชอบจังหวัด ตราด จันทบุรี สระแก้ว โดยเริ่มส่งกลางมิถุนายน 2563 เป็นต้นไป การขยายผล
โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพื้นท่ีจังหวัดจันทบุรีและสระแก้ว ภายใต้แนวคิด “ผ้ึงผักผลไม้สมุนไพรไทยกับคนทํา
จริง” 

6.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

6.๒.๑ ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 

การดําเนินงานตามแผนงานโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเปูาหมาย สถานการณ์
ผลไม้ในฤดูกาลผลิตปี 2563 ผ่านไปด้วยดี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ท้ังผู้ว่าราชการจังหวัด และ
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 

6.๒.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ระหว่างเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ท้ังนี้จังหวัดอยู่ระหว่าง
ดําเนินการโครงการพัฒนามะม่วง จังหวัดขอขอบคุณศูนย์ปฏิบัติการทุกศูนย์ท่ีช่วยสนับสนุนเมื่อจังหวัดร้องขอ 

6.๒.๓ ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี  

โครงการสู้ภัย Covid -19 ปลูกผักสวนครัวด าเนินการในทุกอําเภอ พบการระบาดของโรคใบด่างมัน
สําปะหลังในพื้นท่ีอําเภอศรีราชา จํานวน 132 ไร่ ในมันสําปะหลังพันธุ์ KU50 ระยอง.... ท้ังนี้ได้ทําลายต้นท่ีเป็นโรค
แล้ว 

6.๒.๔ ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด 

 



๙ 

 

6.๒.๕ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 

การเบิกจ่ายงบประมาณคาดว่าจะได้ตามเปูาหมาย ในส้ินมิถุนายน 2563 จังหวัดนครนายกเตรียม
ความพร้อมในการรับสเด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
ตรวจเย่ียมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน วันท่ี 29 มิถุนายน 2563 

6.๒.๖ ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 

6.๒.๗  ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 

6.๒.๘  ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 

การเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดสมุทรปราการตํ่ากว่าเปูาหมาย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) และการเปล่ียนหัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป เมื่อสถานการณ์ต่างๆเริ่ม
คล่ีคลายแล้ว จังหวัดสามารถจัดฝึกอบ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณน่าจะได้ตามเปูาหมาย 

6.๒.๙ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 

  การระบาดของโรคใบด่างมันสําปะหลังของจังหวัดสระแก้ว ในพื้นท่ีประมาณ 44,200 ไร่ พบว่ามี
การระบาดเพิ่มในอําเภอเมืองสระแก้ว อําเภอเขาฉกรรจ์ อําเภอวังสมบูรณ์ ซึ่งถือว่ามีการระบาดครบท้ัง 9 อําเภอ 
จังหวัดได้จัดทําโครงการเพื่อของบประมาณในการทําลายมันสําปะหลังในพื้นท่ีระบาด 

ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอื่น ๆ 

  การจัดทําผลงานวิชาการเพื่อเล่ือนระดับ ขอให้เกษตรจังหวัด กําชับเจ้าหน้าท่ีให้เร่งรัดดําเนินการส่ง
เอกสารให้สํานักงานส่เสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ตามกรอบเวลาท่ีกําหนด 

ประชุมครั้งต่อไป กันยายน 25๖3  

ปิดประชุม เวลา 15.30 น. 
 

   
  (นางสาวอิสรี  เก่งนอก) 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 

                       ผู้จดรายงานการประชุม 

         
    (นางอุบล  มากอง) 

ผู้อํานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 


