
การประชุมเกษตรจังหวดัและหัวหน้าส่วนราชการระดบัเขต ครั้งที่ 2/๒๕๖4 
ผ่านระบบ Video Conference 

วันที่ 21 มิถุนายน 2564  
เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชมุส านกังานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวดัระยอง  

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

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องสบืเนื่อง 
  3.1 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
  3.2 การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ่
  3.3 การด าเนินงานสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก ปี 2564 
  3.4 รายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2564 
  3.5 ผลการใชจ้่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเป้าหมาย  
การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ  
4.1 การบริหารพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก 
4.2 แผนปฏิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจ าการสู่การเป็นทายาทเกษตร

รุ่นใหม่ภาคตะวันออก ประจ าปี 2564 
4.3 การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2564 
4.4 การประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และศูนย์จัดการดินปุ๋ย

ชุมชนสู่การพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (1 จังหวัด 1 โมเดลธุรกิจ) ดีเด่น ระดับเขต ปี 2564 
4.5 ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยชุมชน ( One Stop 

Service) 
4.6 การบริหารจัดการสับปะรดภาคตะวันออก ปี 2564 
4.7 การควบคุมและป้องกันการระบาดของศัตรูพืช 
4.8 การประกวดเกษตรกร บุคคลทางการเกษตรและสถาบนัเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ปี 2564 
4.9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสรมิ

การเกษตร (Routine to Research : R2R) 

ระเบยีบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบยีบวาระที่ ๖ การขบัเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในสถานการณ์ความปกติใหม่ (New Normal) 
ปงีบประมาณ ๒๕๖4 

๖.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 
๖.2 ส านักงานเกษตรจังหวัด 

ระเบยีบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ 



รายงานการประชุมเกษตรจงัหวดัและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 2/2564 
ผ่านระบบ Video Conference 

วันที่ 21 มิถุนายน 2564  
เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชมุส านกังานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวดัระยอง 

ผู้มาประชุม 
1. นายปิยะ  สมัครพงศ ์   ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 

จังหวัดระยอง    ประธานการประชุม 
2. นางสาวสุพรรณษา  สุขเทศน ์  เกษตรจังหวัดระยอง    
3. นายดนัย  ปัญจพิทยากุล  เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
5. นายประจักร์  ประสงค์สขุ   เกษตรจังหวัดสระแก้ว 
6. นายพัฒนศักด์ิ  พ่วงสมบัติ   เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
8. นายชยุทกฤดิ  นนทแก้ว   เกษตรจังหวัดตราด 
9. นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ ์  เกษตรจังหวัดนครนายก  
10. นายกิตติพงษ์ งามจริง  เกษตรจังหวัดปราจีนบุร ี
11. นายธัญสิทธิ์  ชาติวิริยะพงศ ์  (แทน) เกษตรจังหวัดจันทบุร ี
12. นางสุวิสาส์  กันตอนันตพร  (แทน) เกษตรจังหวัดชลบุรี 
13. นายสมชาย  ปิยวาจานุสรณ ์   ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร        

จังหวัดฉะเชิงเทรา  
14. นายนริศร์  คงสมบุญ  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร       

จังหวัดจันทบุร ี
๑5. นายหะพันธ์  พลับพลาไชย  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดระยอง 
16. นายนิรุจน์  หัวใจฉ่ า   (แทน) ผู้อ านวยการศนูย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 
     ด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี 
17. นางนลทวรรณ  มากหลาย  ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศ   เลขานุการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. นางสาววิไลวรรณ  มณีแสง 
๒. นางสาววรนุช  สีแดง 
๓. นายชนินทร์  สุขส าราญ 
๔. นางอมรรัตน์  ลิมป์สุคนธ์ 
5. นายมงคล  ยี่รัมย ์
 
 
6. นายกิตินันท์ คงเพชร 
7. นายบุญมี แก้วสวัสดิ ์
8. นางสาวชนัญญา พันจีบ 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาการผลิต 
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาเกษตรกร 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
และรักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ 
และสารสนเทศ 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
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9. นางสาวบุญถม บุญพลวัน 
10. นางสาวอาภาภรณ์ ชูเกียรติศิริ 
11. นายส าเรงิ  วงษ์ป้อมหัว 
12. นายจงสวัสดิ์  มณีจอม 
13. นายพงษ์ศักดิ์  ใจงาม 
14. นายประสาน สุขสุทธิ ์
15. นางสาวสุริวัลย์ เจริญรัตน ์
16. นางพิมพา  ดวงประชา 
17. นายอรุณ  เหมือนตา 
18. นายชัยดิษฐ์  ค่ าอ านวย 
19. นางวจิรา  พรสี ่
20. นางสาวป่ินจรัส  ไทยเจริญ 
21. นายพุทธินันท์  บูรณะ 
22. นางสาววันทิตา  วุฒิพนมศักดิ์  

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 
เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 
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เวลา 09.00 น. นายปิยะ  สมัครพงศ์ ผู้อ านวยการส านกังานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที ่3 
จังหวัดระยอง กล่าวเปิดการประชุม และเริม่การประชุมตามระเบียบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.1 ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
  เนื่องด้วยสถานการณก์ารระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ต้องจัดการ
ประชุมผ่านระบบ Video Conference ซึ่งในปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดในหลายพ้ืนที่ และมีปริมาณผู้ติดเช้ือ
เพิ่มสูงขึ้น ให้ระมัดระวังในการท างาน ขอใหป้ฏิบัติตามมาตรการป้องกันของกรมส่งเสรมิการเกษตร และ
มาตรการในพื้นที่ตามข้อก าหนดของผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างเคร่งครัด 
  1.2 การติดตามสถานการณภ์าคการเกษตร 
  ให้เฝ้าติดตามสถานการณป์ัญหาภาคการเกษตรที่เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทนัด่วน เช่น ภัย
ธรรมชาติ การระบาดของศัตรูพืช การระบาดของโรคพืช สถานการณ์การผลิตพืช เป็นต้น ให้รายงานกรม
ส่งเสริมการเกษตรโดยด่วน และแจ้งทางส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยองให้ทราบ 
เพื่อหาทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และให้ข้อมูลข่าวสารที่ถกูต้อง 
มติที่ประชุม รับทราบเรื่องที่ประธานแจ้ง จ านวน 2 เรื่อง  

ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๖4 
  ตามที่ ได้มีการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร          
ครั้งที่ 1/๒๕๖4 วันที่ 13 มกราคม 2564 นั้น เลขาที่ประชุมฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมและส่งให้ทุกท่าน
แล้ว รายละเอยีดรายงานการประชุมตามเอกสารหน้า 3 ถงึหน้าที่ 13 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร           
ครั้งที่ 1/๒๕๖4 วันที่ 13 มกราคม 2564 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งทีแ่ล้ว 
๓.๑ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

  การด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ป ี2564 
จ านวน 8 กิจกรรม ได้แก ่
   1. การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับเขต จ านวน 4 
ครั้ง/ป ี โดยครัง้ที่ 1 ด าเนนิการ ในวันที่ 3 ธันวาคม ๒๕๖3 ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ ครั้งที ่2 
ด าเนินการ ในวนัที่ 5 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดจันทบุร ีในครั้งนี้มีประเดน็การเช่ือมโยงนวัตกรรมระหว่างศูนย์
เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) กับศนูย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และ
แปลงใหญ ่สถานการณ์น้ าและการเตรียมพร้อมในสถานการณ์ภัยแล้งของ ศพก.และแปลงใหญ ่และแนวทาง
การด าเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ก าหนดการประชุมครั้งที่ 3 
วันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖4  ณ ส านักงานสง่เสริมและพฒันาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกลออนไลน์ (Application Zoom)  
   2. การถอดบทเรียนศนูย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ด าเนินการถอดบทเรียนเรื่องการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีภูมิปัญญา (ติดไฟชักน า
การติดดอก) มาจัดการการติดดอกของมะยงชิด ณ แปลงเรียนรู้สวนนายจรูญ รุญดิษฐ ศูนย์เครือข่ายศูนย์
จัดการศัตรูพืชบ้านคลองใหญ่ อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เพื่อเผยแพร่ความส าเร็จ และเป็น
แหล่งเรียนรู้ตอ่ไป 
   3. ส่งเสริมการพัฒนาแปลงต้นแบบ ศพก. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานส่งเสรมิ
และพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมกับกรมส่งเสรมิการเกษตร ด าเนินการถอดบทเรียนแปลงต้นแบบ



ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 8 เมษายน 
2564 ด าเนินการ 2 จุด คือ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านหนองปรือไม้แก้ว 
อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรกรต้นแบบ นายทองพูล โฉมสะอาด และศูนย์เรียนรู้เครอืข่ายการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลย่านรี  อ าเภอกบินทร์บุรี จงัหวัดปราจีนบุรี เกษตรกรต้นแบบ 
ร้อยตรีสุรชัย บุญคง 
   4. ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ          
การขับเคลื่อน ศพก. ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกภูมิปญัญาท้องถิ่นดา้นการเกษตรทีโ่ดดเด่นและมีความเป็นเอกลักษณ์ โดยคัดเลือกจังหวัดฉะเชงิเทรา ภูมิ
ปัญญานาขาวัง เป็นการท านาร่วมกับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในผืนเดียวกันโดยการขุดคูน้ าลึกไวล้้อมรอบแปลงนา เพื่อ
ท านาในช่วงทีน่้ าจืดและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในช่วงน้ าเค็ม 
   5. การประเมินผลการด าเนนิงานโครงการ ศพก. ให้ส านกังานเกษตรจังหวัด 
ด าเนินการส่งรปูเล่มและไฟล์ผลการประเมินผลการด าเนนิงานโครงการศพก.ทั้ง 4 แบบ ให้ส านักงานส่งเสรมิและ
พัฒนาการเกษตรที ่3 จังหวัดระยองและกรมส่งเสรมิการเกษตร (ตัวชี้วัด รอบ 2) ภายในกลางเดือนสิงหาคม 
   6. โครงการส่งเสรมิงานวิจัยเพือ่พัฒนางานส่งเสรมิการเกษตร จังหวัดที่ได้รบั
งบด าเนินการ คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา และปราจีนบุร ีและส านักงานส่งเสรมิและพฒันาการเกษตรที่ 3 จงัหวัด
ระยอง ด าเนินการ 2 จุด คือ จังหวัดระยอง และจังหวัดสมุทรปราการ อยูใ่นระหว่างการจัดซื้อวัสดุตามความ
ต้องการของจังหวัด งบประมาณจุดละ 15,000 บาท 
   7. โครงการส่งเสรมิการหยุดการเผาในพื้นทีก่ารเกษตร  ด าเนินการจดังานรณรงค์ลด
การเผาเมื่อวันที่ 18 กมุภาพนัธ์ 2564 ณ แปลงสาธิต ต.เกาะลอย อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
   8. โครงการความร่วมมือส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ “ระบบการบริการ
จัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandysSense) ส านักงานส่งเสรมิและพฒันาการเกษตรที ่3 
จังหวัดระยอง ด าเนินการ 2 จุด ไดแ้ก ่ศูนยส์่งเสรมิและพฒันาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง และ ศูนย์เรียนรู้
การเพิม่ประสิทธิการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแกว้ 
ประเดน็สืบเนื่อง การด าเนินงานโครงการศนูย์เรียนรูก้ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) ป ี
2564 จ านวน 8 กิจกรรม  
มติที่ประชุม รับทราบ 
  3.2 การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ่
  การด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 จ านวน 5 กิจกรรม ไดแ้ก ่
   1. การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรและคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับเขต ก าหนดจัดประชุมครั้งที่ 3/๒๕๖4 ผ่านระบบ
ทางไกลออนไลน์ (Application Zoom) ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 
   2. การเสนอความต้องการโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และ
เชื่อมโยงตลาด ภาคตะวันออกเข้าร่วมโครงการ 79 แปลง จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคลแล้ว 75 
แปลง ผ่านการอนุมัติโครงการและโอนเงินแล้ว 72 แปลง  
   3. การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ประจ าปี 2564 พิจารณาคัดเลือกโดย
คณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานระบบส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่ระดับเขตป ี2564 เกณฑก์ารตัดสิน
ของจังหวัดรวม 100 คะแนน ระดับเขตใช ้รวม 150 คะแนน และระดับประเทศ รวม 200 คะแนน ก าหนดส่ง



ข้อมูลแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขตให้กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที ่30 กรกฎาคม 2564 มอบรางวัลแปลง
ใหญ่ดีเด่นระดับเขตและเผยแพร่เกียรติคณุสู่สาธารณะ มีเงนิรางวัล 4 อันดับ จ านวน 20,000 15,000 
10,000  และ 5,000 บาท (มีรางวัลชมเชย 1 รางวัล) แบง่วิธีการประกวดแปลงใหญ่ระดับเขต ป ี2564 
ออกเป็น 2 รอบ คือ รอบที ่1 จังหวัดส่งผลการคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด มายังส านักงานส่งเสรมิและ
พัฒนาการเกษตรที ่3 จังหวัดระยอง ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 การน าเสนอผลงานในวันที ่5 กรกฎาคม 
2564 รอบที ่2 พจิารณาผลงานระดับพืน้ที ่โดยเปน็แปลงที่คัดเลือกจากรอบแรก จ านวน 4 แปลง ระหว่างวันที่ 
12 -15 กรกฎาคม 2564 
   4. โครงการพัฒนาผู้จัดการแปลง เป็นการพฒันาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง โดยกรม
ส่งเสรมิการเกษตรจัดหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่เขตและจังหวัดพัฒนาเป็นวทิยากร เพื่อใหส้ามารถเป็นวิทยาการใน
การอบรมการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง เป้าหมายรวม 172 ราย อบรมหลักสูตรทั้งหมด 7 หลักสูตร ได้
ก าหนดประชุมหารือเพื่อร่วมก าหนดแนวทางการจัดอบรม แนวทางการสนับสนุนของส านักงานส่งเสรมิและ
พัฒนาการเกษตรที ่3 จังหวัดระยอง ในการจัดอบรมโครงการพฒันาผู้จัดการแปลง ผ่านการประชมุทางไกล
ออนไลน์ (Application Zoom) ในวันที ่22 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. 
   5. การจัดท าบตัรประจ าตัวคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับเขต เพื่อใช้เป็น
หลักฐานในการแสดงตนและสะดวกในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที ่3 จังหวัดระยอง ด าเนินงานจัดท าบัตรประจ าตัวคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับเขต (ภาค
ตะวันออก) จ านวน 9 คน และได้จัดส่งไปยังจังหวัดต้นสังกดัเรียบร้อยแล้ว 
ประเดน็สืบเนื่อง การด าเนินงานการด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 จ านวน 4 
กิจกรรม  
มติที่ประชุม รับทราบ 
  3.3 การด าเนนิงานสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก ปี 2564 
  ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง  ได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจาก
กรมส่งเสรมิการเกษตรในการจัดท าโครงการส่งเสรมิการเพิม่ประสิทธิภาพและพัฒนาการผลิตทุเรียนทั้งระบบเพื่อ
ใช้ในการด าเนินงานขับเคลื่อนสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก ด าเนินโครงการผลิตกิ่งทุเรียนพันธ์ุดี 
ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และสมาพันธ์
ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก เป้าหมายสามารถผลิตและขายได้ภายในเดือนมิถุนายน 2565 จ านวน 
2,000 กิ่ง  และด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมทักษะความรู้การขยายกิ่งพันธุ์ทุเรียนให้ได้มาตรฐาน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนของสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 
2564  
ประเดน็สืบเนื่อง ได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจากกรมส่งเสริมการเกษตรในการจดัท าโครงการส่งเสริม    
การเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาการผลิตทุเรียนทั้งระบบเพ่ือใช้ในการด าเนินงานขับเคลื่อนสมาพันธ์ชาวสวน
ทุเรียนภาคตะวันออก  
มติที่ประชุม รบัทราบ 
 
 
 
 
 



  3.4 รายงานความก้าวหน้าโครงการปรบัปรุงข้อมลูทะเบียนเกษตรกรปี 2564 
  รายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2564 ณ วันที่ 17  
มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เป้าหมาย 282,000 ครัวเรือน ปรบัปรุงได้ร้อยละ 49.81 โดยจังหวัดที่มี
ยอดการปรับปรุงสูงสุด ได้แก ่สมุทรปราการ ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ตามล าดับ  
ประเดน็สืบเนื่อง ความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ณ วันที่ 17 มิถุนายน 
2564 เวลา 09.00 น. 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  3.5 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 และเปา้หมาย  
การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 
 ความกา้วหนา้การใช้จา่ยงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 25๖4 เป้าหมายกรมส่งเสริมการเกษตร
เบิกจา่ยรอ้ยละ 72.69 ภาพรวมของภาคตะวันออก เบิกจ่ายได้ร้อยละ 65.49 มีหน่วยงานที่ใช้จ่ายสูงกว่า
เป้าหมาย จ านวน 8 หน่วยงาน โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี เบิกจ่ายได้สูงสุด 
ร้อยละ 81.15 และจังหวัดชลบุรี ร้อยละ 77.18 
ประเดน็สบืเนือ่ง ความกา้วหน้าการใชจ้่ายงบประมาณ ของหนว่ยงานภายใตส้ังกัดส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 25๖4  
 มติที่ประชุม รับทราบและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ  
 4.1 การบรหิารพฒันาบุคลากรส่งเสริมการเกษตรภาคตะวนัออก 
 จัดตั้งคณะท างานพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก เพื่อประสานการท างาน
ระหว่างหน่วยงาน จ านวน 2 คณะ  
 1. คณะอ านวยการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก 
 2. คณะท างานพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ประชุมคณะท างาน 1 ครั้ง 
เพื่อแจ้งบทบาทหน้าที่ วางแผนการฝึกอบรมสัมมนา และจัดเวทีการอบรมตามแผนงานโครงการ  
 ด าเนินการอบรมแล้วทั้งหมด 5 หลักสูตร มีแผนการอบรบหลักสูตรการจดัท าเว็บไซต์มือโปร 
ด้วยโปรแกรม wordpress ทัง้หมด 4 รุ่น หลักสูตรการใช้โปรแกรม Adobe aftereffect, Adobe 
illustrator และหลักสูตรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจ าปี 2564 เวทีที่ 2 ระยะที่ 2  
ประเดน็เพื่อทราบ การด าเนนิงานบริหารพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก 
มติที่ประชุม รบัทราบ 

4.2 แผนปฏิบตังิานโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจ าการสูก่ารเป็นทายาท
เกษตรรุ่นใหมภ่าคตะวันออก ประจ าปี 2564 
 หน่วยทหารที่ร่วมโครงการในพื้นที่ภาคตะวันออก ประกอบด้วย ทหารมณฑลทหารบกที่ 14 
จังหวัดชลบุรี ทหารหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดชลบุรี และทหารหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและ
รักษาฝั่ง จังหวัดชลบุรี มีเป้าหมายรวมทั้งสิน้ 20 ราย โดยในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ ณ มณฑลทหารบกที่ 
14 จังหวัดชลบุรี เพื่อช้ีแจงหลักสูตรการอบรม ส ารวจขอ้มูลและรับสมัครทหารกองประจ าการ เพื่อเข้าร่วม
โครงการ ฯ ต่อไป และก าหนดอบรมในวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564 ณ ศนูย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดระยอง  



ประเดน็เพื่อทราบ แผนการด าเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจ าการสู่การเป็นทายาท
เกษตรรุ่นใหมภ่าคตะวันออก ปี 2564 
มติที่ประชุม รบัทราบ 
 4.3 การประกวดวิสาหกิจชุมชนดเีด่นระดบัเขต ปี 2564 
 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยองได้ประชุมคณะกรรมการประกวด
วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง คัดเลือกจากเอกสารวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดทั้ง 9 จังหวัด 
เหลือ 5 วิสาหกิจชุมชน ก าหนดลงพืน้ที่เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการคัดเลือก ในระหว่างวันที่ 16 – 
23 มิถนุายน 2564 
ประเดน็เพื่อทราบ แผนการด าเนินงานประกวดวิสาหกจิชุมชนดีเด่นระดับเขต ป ี2564 และจังหวัดเตรยีมพร้อม
ในการลงพื้นทีค่ัดเลือก 
มติที่ประชุม รบัทราบ 
 4.4 การประกวดศูนย์จดัการศัตรพูชืชุมชน ศูนย์จดัการดนิปุย๋ชุมชน และศูนย์จดัการดนิปุย๋
ชุมชนสู่การพฒันาธุรกิจบรกิารดนิและปุย๋เพือ่ชุมชน (1 จังหวดั 1 โมเดลธุรกิจ) ดเีดน่ ระดบัเขต ป ี2564 
 ส านักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ 1 
คณะ โดยมีผู้อ านวยการส านกังานส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรที ่3 จังหวัดระยองเป็นประธาน แจ้งจังหวัดส่ง
เล่มและดิจิตอลไฟล์ ผลการประกวดดีเด่นระดับจังหวัด ภายในวันที ่30 มิถุนายน 2564 ประชมุคณะ
กรรมการฯ เพือ่พิจารณาในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 และลงพื้นที่ประเมินผลการด าเนนิศูนย์ทีผ่่านการประเมิน
เบื้องต้นจากเอกสารและดิจิตอลไฟล ์ระหว่างวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564 
ประเดน็เพื่อทราบ จังหวัดส่งเล่มผลงานและดิจิตอลไฟล์ ผลการประกวดดีเด่นระดับจังหวัดของศูนยจ์ดัการ
ศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนสู่การพัฒนาธุรกิจบรกิารดินและปุ๋ยเพื่อ
ชุมชน (1 จังหวัด 1 โมเดลธุรกิจ) ดีเด่น ระดบัเขต และเตรยีมพร้อมในการลงพื้นที่คัดเลือก 
มตทิีป่ระชุม รบัทราบ 

4.5 ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการพฒันาธุรกิจบรกิารดนิและปุย๋ชุมชน ( One Stop 
Service) 

กรมส่งเสริมการเกษตรติดตามเร่งรัดการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ในภาค
ตะวันออกเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 8 จังหวัด คือ จังหวัดระยอง, จังหวัดจันทบุรี, จังหวัดตราด, จังหวัด
สระแก้ว, จังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดชลบุรี, จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดนครนายก เป้าหมายเกษตรกรรวม
ทั้งหมด 6,528 ราย โดยมีจงัหวัดที่มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการครบตามเป้าหมาย (ศดปช.ละ 272 ราย) คือ 
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสระแก้ว  และจังหวัดที่การให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินครบตาม
เป้าหมายคือ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสระแก้ว  
 ประเด็นเพื่อทราบ เร่งรัดการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
มติที่ประชุม รบัทราบ 
  4.6 การบริหารจดัการสับปะรดภาคตะวันออก ปี 2564 
  ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ด าเนินการประชุม จ านวน 4 ครั้ง 
บรืการจัดการสับปะรด 3 สายพันธ์ุ คือ พันธุ์ปัตตาเวีย, พันธุ์ทองระยอง และตราดสีทอง จัดท าข้อมูลการผลิต
และประมาณผลผลิตสับปะรดภาคตะวันออก จังหวัดที่มีผลผลิตมากทีสุ่ดคือ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1,900 ตัน 
จังหวัดชลบุรี 6,800 ตัน จงัหวัดระยอง 1,900 ตัน ไดว้างแผนการกระจายผลผลิตไปยังตลาดต่าง ๆ ทั้ง



ตลาดชุมชน แหล่งท่องเที่ยว ศูนย์กระจายสินค้าแมคโคร โรงงานอุตสาหกรรม และตลาดออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ 
ให้จังหวัดติดตามสถานการณ์ผลผลิต หากพบปัญหาผลผลิตล้นตลาดให้แจ้งเขต เพื่อหาแนวทางแก้ไข 
ประเดน็เพื่อทราบ กจิกรรม/การด าเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า กิจกรรมย่อยสง่เสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด 
มติที่ประชุม รบัทราบ 

4.7 การควบคุมและป้องกันการระบาดของศัตรูพืช 
1. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการควบคมุโรคใบด่างมันส าปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที ่

ด าเนินการ 2 กิจกรรม คือ การส่งเสรมิการใช้ต้นพันธุ์จากแปลงพันธุ์สะอาด และการจัดการต้นมันส าปะหลังและ
การชดเชยการท าลาย 2,160 บาท/ไร ่ประชาสัมพันธใ์ห้เกษตรกรส ารวจ และแจ้งเจ้าหน้าที่หากพบการระบาด 
เพื่อเข้าร่วมโครงการ และรายงานสถานการณก์ารระบาด ผ่านระบบรายงาน http://forecast-ppsf.doae.go.th 
  2. การควบคมุและป้องกันก าจัดศัตรูพืช : จกัจั่นในอ้อย มีรายงานสถานการณ์การระบาดของ
จักจั่นอ้อยตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 โดยพืน้ที่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนือ่ง จนถึงเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งตัว
อ่อนของจักจั่นสร้างความเสียหาย โดยการดดูกินน้ าเลี้ยงจากรากอ้อย ท าให้ต้นอ้อยชะงักการเจรญิเติบโต แคระ
แกรน็ เหี่ยว และแห้งตาย ส่งผลใหผ้ลผลิตออ้ยลดลงเป็นจ านวนมาก แจ้งให้เกษตรกรส ารวจ เฝ้าระวัง และ
ติดตามสถานการณ์ของจักจั่นอ้อย อย่างต่อเนื่อง เผยแพร่ค าแนะน าการปอ้งกันก าจัดจักจั่นในอ้อย หากพบการ
ระบาดเตรยีมพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรทันท ีส ารวจและรายงานสถานการณก์ารระบาดของจกัจั่นอ้อย 
ผ่านระบบรายงาน http://forecast-ppsf.doae.go.th 

3. การควบคมุและป้องกันก าจัดศัตรูพืช : ดว้งด า จะกัดกนิส่วนของข้าวในระยะต้นอ่อน หาก
การระบาดรุนแรงอาการคล้ายกับอาการขาดธาตุอาหาร และการท าลายของเพลี้ยไฟ ตัวเตม็วัยจะเคลื่อนย้ายไป
กัดกินต้นใหม่โดยการขุดหลุมอยู่ในดิน และกัดกินต้นข้าวเหนือผิวดิน เมื่อขุดตามรอยขยุดินจะพบตัวเต็มวัยของ
ด้วงด า การท าลายส่งผลให้ข้าวเหี่ยวและแห้งตาย แจ้งให้เกษตรกรส ารวจ เฝ้าระวัง และตดิตามสถานการณ์ 
เผยแพรค่ าแนะน าการป้องกนัก าจัดด้วงด า 
ประเด็นเพื่อทราบ กิจกรรม/แนวทางการควบคุมและป้องกันการระบาดของศัตรูพืช 
มติที่ประชุม รบัทราบ 
  4.8 การประกวดเกษตรกร บคุคลทางการเกษตรและสถาบนัเกษตรกรดเีดน่ระดบัเขต ปี 2564 
 ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพท าสวนและสาขาอาชีพไร่ ระดับเขตเรียบร้อย
แล้วส่วนสาขาอื่นๆ อยู่ระหว่างการด าเนินงาน โดยจะส่งผลการคัดเลือก ให้กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 
2 กรกฎาคม 2564  
ประเด็นเพื่อทราบ การด าเนินงานการประกวดเกษตรกร บุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต 
ประจ าปี 2564 
มติที่ประชุม รบัทราบ 
 4.9 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการพฒันางานประจ าสู่งานวิจัยกับเจ้าหน้าทีก่รมส่งเสริม
การเกษตร (Routine to Research : R2R) 
 กรมส่งเสรมิการเกษตรได้ก าหนดแผนจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการแบบออนไลน ์   จ านวน ๔ 
ครั้ง ขณะนี้ ได้ด าเนินการจดัสัมมนาไปแล้ว ๓ ครั้ง โดยมีหัวขอ้วิจัยแตล่ะหนว่ยงานดังนี ้
 
 
 



หน่วยงาน งานประจ าที่เลือกมาท า R2R หัวข้อวิจัย 

๑. ส านักงานเกษตร
จังหวัดจันทบุร ี

การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของจังหวัด
จันทบุร ี

แนวทางการพัฒนาความรู้ด้านการจัดท า
สื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี 

๒. ส านักงานเกษตร
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณของ
อ าเภอให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณของ
จังหวัดฉะเชิงเทราให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

๓. ส านักงานเกษตร
จังหวัดชลบุรี 

๑) การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงาน 
การขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช 
๒) การส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และ
ศัตรูธรรมชาต ิ

๑) แนวทางการขอรับรองแหล่งผลิต 
GAP พืช ของจังหวัดชลบุรี 
๒) แนวทางการส่งเสริมการใช้สารชีว
ภัณฑ์ของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  
ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุร ี

๔. ส านักงานเกษตร
จังหวัดตราด 

การแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนในพื้นที่จังหวัด
ตราด 

การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการแก้ไข
ปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทเุรียนอ่อน) 

๕. ส านักงานเกษตร
จังหวัดนครนายก 

แนวทางการขับเคลื่อน ศดปช. ในการ
ตรวจวิเคราะห์ดินและการใชปุ้๋ยตาม 
ค่าวิเคราะห์ดิน 

แนวทางการส่งเสริมการใชปุ้๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดินของเกษตรกร จังหวัด
นครนายก 

๖. ส านักงานเกษตร
จังหวัดปราจีนบุรี 

การจัดเก็บและรายงานข้อมูลภาวการณ์
ผลิตพืชระดับต าบล (รต.) 

แนวทางการจัดเก็บและรายงานข้อมูล
ภาวการณ์ผลิตพืชระดับต าบล (รต.) 

๗. ส านักงานเกษตร
จังหวัดระยอง 

การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตรจังหวัดระยอง 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใน
พื้นที่ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 

๘. ส านักงานเกษตร
จังหวัดสมุทรปราการ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกร แนวทางการพัฒนาความรู้เชิงลึกตาม
บริบทพื้นที่ส าหรับนักส่งเสริมการเกษตร
จังหวัดสมุทรปราการ 

๙. ส านักงานเกษตร
จังหวัดสระแก้ว 

การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) ต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงเกษตร 

การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อ าเภอเมืองสระแก้ว ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

๑๐. ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืช 
จังหวัดชลบุรี 

การทดสอบสีของกระดาษโปสเตอร์ที่มีต่อ
การเบียนของแตนเบียนไข่ทริโคแกรมม่า 

การศึกษาสีของกระดาษโปสเตอร์ 
ที่มีผลต่อการเบียนของแตนเบียนไข่ 
ทริโคแกรมม่าของศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดชลบุรี 

 



หน่วยงาน งานประจ าที่เลือกมาท า R2R หัวข้อวิจัย 

๑๑. ส านักงาน
ส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 
๓ จังหวัดระยอง 

การวาดแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลในภาค
ตะวันออก 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการวาดแปลง
เกษตรกรรมดิจิทัลใหแ้ก่เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก 

 ก าหนดการสัมมนาฯครั้งที่ 4 วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 และให้ส่งใบงานที่ 3 ภายในวันที่ 
2 กรกฎาคม 2564 
 ตัวชี้วัดของเกษตรจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที ่๒ ตัวชี้วัดระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินการควบคุม ก ากบั ดูแล โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย
กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร (R2R) ของส านักงานเกษตรจังหวัด น้ าหนักร้อยละ ๓ ขอให้จังหวัดส่ง
หลักฐานให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จงัหวัดระยอง ภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ประเดน็เพื่อทราบ กิจกรรม/การด าเนินโครงการเพิม่ประสิทธิภาพการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยกับเจ้าหน้าที่ 
กรมส่งเสรมิการเกษตร (Routine to Research : R2R) และการส่งหลักฐานเป็นตัวชี้วัดของเกษตรจังหวดั     
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ 
มติที่ประชุม รบัทราบ 

ระเบยีบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  ไม่ม ี

ระเบยีบวาระที่ ๖ การขบัเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในสถานการณ์ความปกติใหม่ (New Normal) 
ปงีบประมาณ ๒๕๖4 

๖.๑ ศูนยป์ฏิบตักิาร 
๖.๑.๑ ศูนย์สง่เสริมและพฒันาอาชพีการเกษตร จังหวดัระยอง 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 เน้นการด าเนินงานภายในศูนย์ 

บริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย ส่วนที่ยงัไม่ได้ด าเนินการคือ การฝึกอบรม มีแผนที่จะอบรมเกษตรกร 3 
โครงการ คือ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 50 ราย โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ไม้ดอกไม้ประดับ) จ านวน 20 ราย และโครงการเตรียมความพร้อมทหาร
กองประจ าการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ภาคตะวันออก ซึ่งทั้งหมดจะอบรมภายในเดอืนกรกฎาคม 2564 

๖.๑.๒ ศูนย์สง่เสริมและพฒันาอาชพีการเกษตร จังหวดัฉะเชิงเทรา 
- การด าเนินการจัดฝึกพัฒนาอาชีพ ได้ด าเนินการเรียบร้อยร้อยแล้ว ยกเว้นโครงการเกษตร

รวมใจอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนครนายก ได้ประสานส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก และ
ส านักงานเกษตรอ าเภอที่เกี่ยวข้อง วางแผนก าหนดการอบรมแก่เกษตรกรในโครงการ และคัดเลือกเกษตรกร
ต้นแบบ เพ่ือสนับสนุนปัจจัยการผลิต ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 

- การติดตามงานในการฝึกอาชีพการเกษตร ที่ได้รับการอบรมแล้ว เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 จะเริ่มด าเนินการในเดือนกรกฎาคม 2564 

- โครงการการให้บริการเคลื่อนที่ ได้เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนปัจจัยการผลิต และ
ด าเนินการแล้วในบางกลุ่ม ส่วนโครงการคลินิกเกษตรเคลือ่นที่ ได้ประสานงานเกษตรจังหวัดเพื่อวางแผนการ
ด าเนินงานต่อไป 



- ศูนย์ฯ ได้ของบประมาณไปยังกปร.เพิ่มเติม ด าเนินการในส่วนงบลงทุน งบด าเนินการ จะ
ด าเนินการในเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2564 

๖.๑.3 ศูนย์สง่เสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวดัชลบุรี 
- การเบิกจ่ายงบประมาณสามารถด าเนินการเป็นไปตามแผน การด าเนนิการในส่วนของการ

ฝึกอบรมเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเรยีบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 ปัจจบุันอยู่ใน
ระหว่างติดตาม ประเมินผลโครงการ 

- ถ่ายทอดความรู้การจัดการศัตรูพืชให้แก่เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ ตามที่ได้รับการ
ประสานงานจากส านักงานเกษตรจังหวัด เจ้าหน้าที่มีการเฝ้าติดตามการระบาด ตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช และ
สนับสนุนศัตรธูรรมชาติต่างๆ ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เน้นย้ าให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดอย่างเคร่งครัด 

6.๑.๔ ศูนย์สง่เสริมและพฒันาอาชพีการเกษตร จังหวดัจันทบุรี 
ด าเนินการปรับปรุงจุดเรียนรู้ต่างๆภายในศูนย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้

ให้แก่เกษตรกร การฝึกอบรมอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกร ได้ประสานส านักงานเกษตรอ าเภอในพื้นที่ เพื่อวาง
แผนการอบรมภายในเดือนกรกฎาคม  

๖.2 ส านกังานเกษตรจังหวดั 
 6.๒.๑ ส านกังานเกษตรจังหวัดจันทบุร ี
- ขณะนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ได้ให้ส านกังานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการ

อบรมเกษตรกร และเร่งรัดการเบิกจ่าย ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรม การเยี่ยมเยี่ยนเกษตรกร ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

- ด าเนินการประชุมคณะท างานเครื่อข่าย YSF จันทบุรี จดัเวทีส่งเสริมเครือข่าย YSF ระดับ
อ าเภอ และจัดเวทีส่งเสริมเครือข่าย YSF จังหวัดจันทบุรีร่วมกับ YSF ภาคตะวันออก ผ่านระบบออนไลน์ 
Zoom Meeting 

6.๒.2 ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
- มีการปรับแผนการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ โดยการลดจ านวนคน เพิ่มจ านวนครั้ง 
- แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ จะเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน 
- โครงการ One Stop Service มีการอุทธรณ์จากบริษัท จงัหวัดได้ท าหนังสือแจ้ง

กรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว และจะเร่งด าเนินการในส่วนต่างๆ 
- โครงการที่มีเกษตรกรเข้าร่วมจ านวนมาก เช่น โครงการคลินิกเกษตร และงาน filed day 

ต้องเลื่อนกิจกรรมออกไปจากที่ก าหนด ได้ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อหารือแนวทาง ปรับแผนการ
ด าเนินงานต่อไป 

6.๒.3 ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุร ี
- ปรับเปลี่ยนการประชุมต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ 
- โครงการนวัตกรรมเกษตรสร้างมูลค่า เชือ่มโยงนวัตกรรมระหว่างศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและ

นวัตกรรม (AIC) กับศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ จงัหวัด
ได้รับการสนับสนุนระบบการให้น้ าอัจฉริยะ ทั้งหมด 14 จุด ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 
 
 



6.๒.4 ส านกังานเกษตรจังหวัดตราด 
ด าเนนิการเรื่องดินและการจัดการดิน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัด เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตทุเรียน ด าเนินการในพื้นที่แปลงใหญ่ทุเรียนท่ากุ่ม-เนินทราย จ านวน 30 
ราย ตรวจวิเคราะห์ดินให้กับสมาชิก เพื่อให้มีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และได้ขยายผลการด าเนินงานไป
ยังอ าเภออื่น ๆ ในจังหวัด  

6.๒.5 ส านกังานเกษตรจังหวัดนครนายก 
- เร่งรัดการงบจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เนื่องจากสถานการณ์การ

ระบาดโควิด – 19 ท าให้การเบิกจ่ายล่าช้า 
- โครงการ One Stop Service สนับสนุนอปุกรณ์เรียบร้อยแล้ว และเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่

ด าเนินการลงระบบรายงานให้เรียบร้อย 
6.๒.6 ส านกังานเกษตรจังหวัดปราจีนบุร ี
- การขึ้นทะเบยีนเกษตรกร ได้ให้ส านักงานเกษตรอ าเภอเร่งรัดด าเนินการให้เรียบร้อย  
- ส านักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับจังหวัด จัดท าแผนการแก้ไขปัญหาน้ าเพื่อการเกษตร 

โดยเฉพาะน้ าเค็ม ท าการประชาสัมพันธ์แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบจากน้ าเค็ม 
- ผลผลิตทุเรียน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดโควิด – 19 ท าให้ ผูซ้ื้อไม่สามารถเขา้มาซื้อ

ในพื้นที่ได้ และจังหวัดไม่สามารถจัดงานเทศกาลผลไม้ได้ หาแนวทางแก้ไขปัญหาโดย ส่งเสริมการตลาดแบบ
ออนไลน์ สร้างเพจตลาดเกษตรทวารวดี และเพจตลาดทุเรียนแปลงใหญ่ไม้เค็ด ท าให้เกษตรกรมีความพึงพอใจ 
และได้เน้นการสร้างแบรนด์และเรื่องราวให้กับสินค้า สร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับกับเกษตรกรแปลงใหญ่
ทุเรียน 

- โรคใบด่างในมันส าปะหลัง ได้เร่งในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เรื่องระบบการขนส่งต้นพันธ์ุ
สะอาดยังไม่ชัดเจน ค่าชดเชยไม่จูงใจให้เกษตรกร และมีการเกิดโรคภายหลังการปลูกพันธุ์ทนทานโรค ระยอง 5 
เกษตรศาสตร์ 50 จังหวัดพบการระบาดแสดงอาการของโรค แต่ไม่กระทบกับผลผลิต หารือแนวทางแก้ปัญหา
กับเขตและกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป  

6.๒.7 ส านกังานเกษตรจังหวัดระยอง 
- ปรับแนวทางการท างาน ผ่านระบบออนไลน์ ในกรณีที่มีการลงพ้ืนที่ ได้เน้นย้ าให้ปฏิบัติตาม

มาตรการอย่างเคร่งครัด การเบิกจ่าย ได้เร่งรัดการเบิกจ่ายได้ 69%  เลื่อนกิจกรรมทีม่ีการรวมคนออกไป 
เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ความเสี่ยงสูง 

- โครงการที่เปน็เงินกู้ มี 2 โครงการ คือ โครงการมะพร้าว อ าเภอบ้านฉาง และโครงการ 
One Stop Service ได้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการติดตามผลการด าเนินงาน 

- สถานการณผ์ลไม้ ทุเรียนและมังคุด ราคาดี ไม่มีปัญหา สับปะรดจะมีปริมาณมาก ได้หารือ
บูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้า 

- จังหวัดท างานร่วมกับศูนย์ AIC ศึกษาท าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะ และ YSF พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ศพก.  

- ด าเนินโครงการแบ่งปันน้ าใจสู้ภัยโควิด มอบผลไม้ สินคา้เกษตร ให้กับบุคลากรทาง
การแพทย์ในจงัหวัดระยอง 

 
 
 



6.๒.8 ส านกังานเกษตรจังหวัดสมทุรปราการ 
จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มีมาตรการการรวมคนไม่เกิด 50 คน ท าให้การ

ด าเนินการที่ต้องมีการรวมคนมากๆ เช่น โครงการคลินิกเกษตร และงาน filed day ไม่สามารถด าเนินการได้ 
หารือกรม เพื่อหาแนวทางแก้ไข 

6.๒.9 ส านกังานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 
- เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
- การขึ้นทะเบยีนเกษตรกร พืชหลักคือ ข้าวและมันส าปะหลัง ได้เร่งรัดให้ส านักงานเกษตร

อ าเภอขึ้นทะเบียนให้เรียบรอ้ย 
- โครงการ One Stop Service ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และได้เชื่อมโยงกับกลุ่มแปลงใหญ่

ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ข้าว มนัส าปะหลัง 
- โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญแ่ละเชื่อมโยงตลาด ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 44 แปลง 

คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2564  
- การจัดกิจกรรม filed day ผู้บริหาร ไมส่ามารถด าเนินการได้เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่

ระบาด เลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย  

ระเบยีบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ 
ไม่มี  
 
 
 
 
 

 

   
  (นางสาวปิ่นจรัส  ไทยเจรญิ) 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิาร 
                  ผู้จดรายงานการประชุม 

        

  
    (นางนลทวรรณ  มากหลาย) 

ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศ 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

    
 
 
 
 
 

   
 

 


