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รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต 
 คร้ังที่ 3/๒๕๖2 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562  
ณ ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง  

ผู้มาประชุม 
1. นายด ารงฤทธิ์  หลอดค า ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 
 จังหวัดระยอง    ประธานการประชุม 
2. นายพิชัย  วงษ์บัวงาม  เกษตรจังหวัดนครนายก      
3. นายปิยะ  สมัครพงศ์ เกษตรจังหวัดจันทบุรี 
4. นายมงคล  จอมพันธ์   เกษตรจังหวัดตราด 
5. นายยศพนธ์  ทัพพระจันทร์   เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  
6. นายจ าลอง  พุฒซ้อน   เกษตรจังหวัดชลบุรี 
7. นายดนัย  ปัญจพิทยากุล  เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
8. นายอัครภูมิ  สมแสง   เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
9. นางสาวสุพรรณษา  สุขเทศน์  แทน เกษตรจังหวัดระยอง  
10. นายสังข์  ทองแท่งใหญ่   แทน เกษตรจังหวัดสระแก้ว 
11. นายสมชาย  ปิยวาจานุสรณ์   ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร        

จังหวัดฉะเชิงเทรา  
12. นายชยุทกฤดิ  นนทแก้ว  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร       

จังหวัดจันทบุรี 
13. นายกฤษฎา  ฉิมอินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร  

ด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี 
๑4. นางสาวนภาวรรณ  กิมศรี  แทน ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดระยอง 
15. นางอุบล  มากอง   ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายมนตรี  กุฏีรัตน์ รักษาการ ผู้อ านวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชท่ี 1 จังหวัดชลบุรี 
๒. นางสาววรนุช  สีแดง              ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร  สสก.๓ รย.     
๓. นายชนินทร์  สุขส าราญ  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร   สสก.๓ รย. 
๔. นางสมัย  บุรีเทศ   หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป    สสก.๓ รย. 
๕. นางสาววันทิตา  วุฒิพนมศักดิ์  เจ้าหน้าท่ีระบบคอมพิวเตอร์   สสก.๓ รย. 
๖. นางสาวอิสรี  เก่งนอก   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สสก.๓ รย.  
๗. นางสาวชุติมา  อัศวเสถียร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สสก.๓ รย. 
๘. นางเยาวรัตน์  ธีระวงสกุล  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  สนง.กษจ.ตร. 
๙. นายวัลลภ  จันทร์งาม   นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ  สสก.๓ รย. 
๑๐. นางสาวผกาพันธุ์  ละมัย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สสก.๓ รย.  
1๑. นางสาวรังรอง  วงศ์เดช  นักวิชาการเกษตรช านาญการ   สสก.๓ รย. 
12. นางสาววิไลวรรณ  มณีแสง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   สสก.๓ รย. 
๑๓. นางสาวอรุณ  ฉายารัตน์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   สสก.๓ รย. 
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14. นางสาวสุนทรี  สังกะเพส  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สสก.๓ รย. 
15. นางสาวปรางทอง  วัฒนานนท์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   สนง.กษจ.ชบ. 
16. นางสาวนคร  คมกล้า  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สสก.๓ รย. 
       

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

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
1.1 การพิจารณาบุคลากรเพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตรของกรมส่งเสริมการเกษตร นักบริหาร

การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง (นบส.) นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง (นบก.) 
และ นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับต้น (นบต.) สสก. 3 รย. พิจารณาด้วยความเป็นธรรม โดยยึด
อันดับตามส านักงานเกษตรจังหวัดได้จัดเรียงมา โดยพิจารณาบุคคลจากจังหวัดท่ีมีผลงานโดดเด่นเป็นอันดับแรก ท้ังนี้
บุคคลท่ีถูกเสนอช่ือมาจากหน่วยงานต้นสังกัดได้รบัการเสนอช่ือในการเข้ารับการอบรมทุกคน 

1.2 กรมส่งเสริมการเกษตรจะพิจารณาบรรจุแต่งต้ังข้าราชการใหม่ ปี 2563 โดยจะบรรจุครั้งแรก
ภายใน มกราคม 2563 เมษายน โดยครั้งสุดท้ายจะบรรจุก่อนส้ินปีงบประมาณ 2563 ตามล าดับ ท้ังนี้พนักงาน
ราชการท่ีส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้ขึ้นบัญชีไว้ในต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้า
พนักงานธุรการ ซึ่งจะได้จัดสรรไปยังหน่วยงานท่ีขาดอัตราก าลังมีความจ าเป็นเร่งด่วนตามล าดับ 

1.3 การโยกย้ายข้าราชการภายในจังหวัด ขอให้จังหวัดเตรียมความพร้อมในการโยกย้ายต าแหน่ง
ภายในจังหวัด เพื่อจะได้สรุปส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งจะพิจารณาออกค าส่ังในคราเดียวกับการย้ายข้าม
หน่วยงาน 

มติที่ประชุม ทราบเรื่องท่ีประธานแจ้ง จ านวน 3 เรื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/๒๕๖2 
ตามท่ี ได้มีการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร          

ภาคตะวันออก ครั้งท่ี 2/๒๕๖2 วันท่ี 19 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ จังหวัดนครนายก นั้น       
เลขาท่ีประชุมฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมและส่งให้ทุกท่านแล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมตามเอกสารหน้า 3 
ถึงหน้าท่ี 12 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร           
ครั้งท่ี 2/๒๕๖2 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 
3.1 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
มีการด าเนินงานใน 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมท่ี 1. การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับ

เขต (เขต ๓) และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับเขต ก าหนดประชุม ครั้งท่ี 1 วันท่ี 17 ธันวาคม 2562  
ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี ระยอง กิจกรรมท่ี 2. การถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) ถอดบทเรียนการจัดท าหลักสูตรการเรียนรู้ของศพก. ท่ีศพก.ขลุง จังหวัดจันทบุรี  และศพก.เมืองปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรมท่ี 3. การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ส าหรับ
ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปี 2563 จ านวน 2 จุด จุดท่ี 1 วันท่ี 23 มกราคม 2563 จังหวัด
จันทบุรี อ าเภอแก่งหางแมว ประธานเปิดงานอธิบดีกรมวิชาการเกษตร จุดท่ี 2 วันท่ี 12 มีนาคม 2563 ศูนย์เรียนรู้
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงนอกฤดูบ้านมาบเหียง อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ประธานเปิดงาน อธิบดีกรม
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ประมง กิจกรรมท่ี 4. ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศครั้งท่ี 1 วันท่ี 3-4 ธันวาคม 2562       
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

มติที่ประชุม รับทราบการด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
3.2 โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ 
การด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมแบบ แปลงใหญ่ของภาคตะวันออก ปี 2559-2562 มีแปลง

ใหญ่รวมท้ังส้ิน 326 แปลง โดยมีการจัดช้ันคุณภาพแปลงใหญ่ เป็นแปลง A+ ท้ังส้ิน 21 แปลง การประชุมเช่ือมโยง
การด าเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) ระดับประเทศ ครั้งท่ี 1 ก าหนดขึ้นในวันท่ี 2 - 4 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และการประชุมเช่ือมโยงการด าเนินงานของ
คณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับเขต     
ครั้งท่ี 1/2563 ก าหนดขึ้นในวันท่ี 17 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิต้ี อ าเภอเมอืง จังหวัดระยอง 

มติที่ประชุม รับทราบการด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมแบบ แปลงใหญ่ของภาคตะวันออก  

3.3 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
ให้เปน็ Young Smart Farmer 
  ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ท่ีจัดโดยเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ภาคตะวันออก จ านวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ การจัดงานเปิดบ้านเกษตรกรรุ่นใหม่
จังหวัดระยอง  ตอนตีท้ายครัว ในวันท่ี ๑๕ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ระยองฮอล์ ช้ัน ๒ เซ็นทรัลพลาซา ระยอง 
และการสัญจร Young Smart Farmer ระดับเขตภาคตะวันออก ในวันท่ี 6 – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ กลุ่มยุวเกษตรกร
ในโรงเรียนวัดหนองจวง อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  

มติที่ประชุม รับทราบการด าเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

3.4 ผลการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2562 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้ด าเนินการบริหารจัดการผลไม้ ใน

จังหวัดจันทบุรี ตราด และระยอง ผลไม้ 4 ชนิด ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ปริมาณท้ังส้ิน 898,771 ตัน         
เป็นทุเรียน 480,717 ตัน มังคุด 192,566 ตัน เงาะ 198,524 ตัน และลองกอง 26,964 ตัน ใช้หลักการปรับ
สมดุลย์ของการผลิตและการตลาด ( Demand & Supply Balance ) โดยแบ่งออกเป็น การบริโภคสดภายในประเทศ       
การแปรรูป และการส่งออก ราคาเฉล่ียท่ีเกษตรกรจ าหน่ายได้ ทุเรียนเกรดคละกิโลกรัมละ 83.42 บาท เป็นมูลค่า 
40,100 ล้านบาท มังคุดเกรดคละกิโลกรัมละ 72.10 บาท เป็นมูลค่า 1,388 ล้านบาท เงาะเกรดคุณภาพกิโลกรัม
ละ 26.91 บาท เป็นมูลค่า 534 ล้านบาท และลองกองเกรด B กิโลกรัมละ 34.13 บาท เป็นมูลค่า 92 ล้านบาท 

ปัญหาการส่งออกล าไยไปยังประเทศจีน ในปี 2562 เนื่องมาจากสาเหตุหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ปัญหา
ระบบการขนส่ง ความเข้มงวดในการในข้าวของประเทศคู่ค้า โดยระบุให้ผลผลิตท่ีส่งออกต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน 
GAP, GMP และสภาพความแปรปรวนของอากาศท าให้คุณภาพของล าไยลดลง ราคาผลผลิตเฉล่ียจึงลดลง เกษตร
จังหวัดจันทบุรีรายงานว่า ล้งท่ีรับซื้อล าไยในจังหวัดจันทบุรีได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว 52 ราย แต่คุณภาพล าใยท่ี
ส่งออกยังไมไ่ด้มาตรฐาน บางส่วนมาจากการตั้งโต๊ะรับซื้อสินค้าคุณภาพต่ า ส่วนปัญหาล าไยล้นตลาดในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เนื่องจากล้งท่ีท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้ไม่ได้รับซื้อผลผลิตในราคาท่ีตกลงในสัญญา ท้ังนี้จังหวัดได้
รณรงค์ส่งเสริมการขายไปยังพื้นท่ีใกล้เคียง และหน่วยงานภาครัฐได้เป็นตัวกลางในการกระจายสินค้า 
มติที่ประชุม รับทราบผลการบริหารจัดการผลไม้ จ านวน 4 ชนิด ได้แก่ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกองในพื้นท่ี จังหวัด
จันทบุรี ตราด และจังหวัดระยอง ปี 2562 

 



๔ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบ 
4.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ

เกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ข้อมูล ณ วันท่ี 18 พฤศจิกายน 25๖2 งบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 
68,293,940 บาท ใช้ไป 10,345,784.74 คิดเป็นร้อยละ 15.15 ประธานท่ีประชุมได้ให้นโยบายซึ่งมีสาระส าคัญ
ว่า ปัจจุบันพระราชบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ยังไม่แล้วเสร็จ รัฐยังไม่ก าหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย แต่
อย่างไรก็ตามขอให้ทุกหน่วยงานท าแผนการใช้จ่าย และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ข้อมูล ณ วันท่ี 18 พฤศจิกายน 25๖2 
 

4.2  โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 และ ผลการวาดแปลง 
  ความก้าวหน้าการทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 เปูาหมายการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร          
ภาคตะวันออก จ านวน 255,000 ครัวเรือน ด าเนินการแล้ว 12,895 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 5.06 ผลการวาดแปลง          
ปี 2563 เปูาหมายรวม 51,200 แปลง ด าเนินการแล้ว 3,281 แปลง คิดเป็นร้อยละ 6.41 โดยจังหวัดจันทบุรี    
มีเปูาหมายการวาดแปลงสูงสุด จ านวน 16,000 แปลง จังหวัดตราดมีเปูาหมายน้อยท่ีสุด จ านวน 2,300 แปลง 
ข้อมูล ณ วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 และรายงานผลการวาดแปลง ปี 2563 ข้อมูล   
ณ วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 

4.3 การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2563 
 การพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรได้รับการแต่งต้ังเพื่อแต่งต้ังเพื่อเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตร

ของแผ่นดิน โดยคณะท างานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต มีนายอ าพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน นายด ารงฤทธิ์ หลอดค า ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
ท่ี 3 จังหวัดระยอง เป็นคณะท างานและเลขานุการ ซึ่งตามหลักเกณฑ์ก าหนดให ้คณะท างานสรรหาปราชญ์เกษตร    
ของแผ่นดินระดับเขตคัดเลือกให้เหลือสาขาละไม่เกิน ๒ คน รวมเขตละ ไม่เกิน 8 คน น าเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
สรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินพิจารณาต่อไป ซึ่งส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ท่ี 3 จังหวัดระยอง มีแผนจะ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันท่ี 20 ธันวาคม 2562 

มติที่ประชุม การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2563 

4.4 การคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นประจ าปี 2563 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง เตรียมความพร้อมการคัดเลือกเกษตรกร               

บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจ าปี 2563 ใน 3 ประเภท 7 สาขาอาชีพ ได้แก่ 1) 
ประเภทเกษตรกรดีเด่นอาชีพสาขาท าสวน ท าไร่ และไร่นาสวนผสม 2) ประเภทบุคคลทางการเกษตรดีเด่น ได้แก่ 
สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และท่ีปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร 3) ประเภทสถาบันเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร โดยก าหนดใหส้ านักงานเกษตรจังหวัดส่งผลการคัดเลือกให้ส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ภายในวันท่ี 20 มกราคม 2563 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 
จังหวัดระยอง ด าเนินการคัดเลือกภายในวันท่ี 5-20 กุมภาพันธ์ 2563 และส่งผลการคัดเลือกให้กรมส่งเสริม
การเกษตร ภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์  2563 

มติที่ประชุม รับทราบแผนการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต    
ประจ า ปี 2563 

 



๕ 

 

 
๔.๕ โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง     

ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นท่ีการเกษตร ท่ีมีเปูาหมายในการเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น และน าเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตร
ทดแทนการเผา สร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการเผา รวมท้ังสร้างต้นแบบ         
ในการท าการเกษตรปลอดการเผาเพื่อสนับสนุนการหยุดเผาในพื้นท่ีการเกษตร ท้ังนี้พื้นท่ีร่วมโครงการใน            
ภาคตะวันออกประกอบด้วย จังหวัดนครนายก สมุทรปราการ และปราจีนบุรี  

มติที่ประชุม รับทราบขอบเขตการด าเนินงานโครงการการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นท่ีการเกษตร 

 
4.6 การส่งเสริมและขยายผลโครงการวิจัยสู่ ศพก. แปลงใหญ่ และ Smart Farmer ประจ าปี  

๒๕๖3 

 กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนดให้ส านักงานเกษตรจังหวัด ศึกษาข้อมูลและพิจารณาความเหมาะสมของ
พื้นท่ีเปูาหมายในการขยายผลงานวิจัยสู่เกษตรกรในจังหวัด โดยให้ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ของงานวิจัยฯ ปี 
2562 - 2563 และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเปูาหมาย ความสนใจในการส่งเสริมและขยายผลงานวิจัย 
ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 8 เรื่อง ได้แก่ 
 1. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากทะลายเปล่าปาล์มน้ ามันผสมขนไก่  

2. การวิจัยและพัฒนาคุณภาพเครื่องสูบน้ าเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้สูงขึ้นส าหรับภาคการเกษตร 
3. การพัฒนาคุณภาพสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์แปรรูปของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร              

แม่บ้านเกษตรกรมะค่าทรัพย์ทวีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต 
  4. การพัฒนาขยายผลระบบการผลิตพืชผักอินทรีย์ในเขตปฏิรูปท่ีดิน 

5. การพัฒนาการบริหารจัดการน้ าอย่างเหมาะสมเพื่อปฏิรูปภาคการใช้น้ าเกษตรกรรมของประเทศไทย 
6. การศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ปาล์มน้ ามัน 
7. การสร้างตู้บ่มลูกแปูงและการแปรรูปกัมมี่เยลล่ีจากข้าวหมากผสมสมุนไพรเพื่อเป็นขนมเพิ่มคุณค่า

ทางโภชนาการและใช้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 
8. การใช้ไส้เดือนฝอย Rhabditida เป็นตัวควบคุมทางชีวภาพต่อหอยทากศัตรูพืชในสวนกล้วยไม้ 

มติที่ประชุม รับทราบการขยายผลงานวิจัยสู่เกษตรกร 

๔.๗ สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก 
สมาพันธ์เกษตรกรชาวสวนทุเรียนไทย จัดต้ังขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรชาวสวนทุเรียนไทย

พัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรียนให้ได้การรับรองมาตรฐานการผลิต (GAP) พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มและเช่ือมโยง
ผู้ผลิตและผู้ส่งออกเพื่อสร้างความเช่ือมั่นและมีตลาดรองรับล่วงหน้าแน่นอน สร้างมาตรฐานผลผลิตทุเรียนเดียวกันท้ัง
ประเทศเพื่อให้สามารถก าหนดราคาซื้อขายร่วมกับพ่อค้าและสร้างการยอมรับและความเช่ือมั่นให้กับผู้ส่งออก/
ผู้บริโภค ส่งเสริม ก าหนดและควบคุมแผนการผลิตให้กระจายตัวครอบคลุมตลอดปี  ผลักดันและขยายผลการ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่โดยเช่ือมโยงกับหน่วยงานวิชาการอย่างจริงจัง ภาครัฐร่วมสนับสนุนและสร้าง
ความเข้มแข็งการผลิตโดยใช้ระบบ IT และเกษตรสมัยใหม่ เพราะเป็นต้นแบบของการพัฒนาระบบการจัดการทุเรียน
ไทยท่ีเป็นรูปธรรม โดยมีนายธีรภัทร  อุ่นใจ เป็นนายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยระดับเขต ภาคตะวันออก 

มติที่ประชุม รับทราบการจัดต้ังสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก 



๖ 

 

๔.๘ โครงการปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓  
แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งนอกเขตชลประทานภาคตะวันออก ปี 2562/2563 แบ่งเป็นพื้นท่ี

ปลูกข้าว 78,453 ไร่, พืชไร่ 17,194 ไร่ และพืชผัก จ านวน 17,094 ไร่ ผลการเพาะปลูก ข้าว 1,559 ไร่,       
พืชไร่ 17,339 ไร่ และพืชผัก จ านวน 605 ไร่ โดยพื้นท่ีปลูกพืชฤดูแล้งส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี ชลบุรี และ
ฉะเชิงเทรา ตามล าดับ ข้อมูล ณ วันท่ี 19 พ.ย. 2562 ในการนี้ประธานท่ีประชุมก าชับให้ทุกจังหวัดทบทวนข้อมูล
พื้นท่ีปลูกให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

มติที่ประชุม รับทราบแผนและผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/2563 นอกเขตชลประทานของจังหวัดในเขต
ภาคตะวันออก 

4.9  การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นประจ าปี 2563 
กรมส่งเสริมการเกษตรได้ก าหนดให้ส านักงานเกษตรจังหวัดด าเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น

ระดับจังหวัดให้แล้วเสร็จ ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 และให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัด
ระยอง ด าเนินการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตภายใน 15 พฤษภาคม 2563 

มติที่ประชุม รับทราบแผนการด าเนินการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด และระดับเขต 

4.10 การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
  กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ก าหนดให้การด าเนินงานพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจ
ชุมชน เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเกษตรจังหวัด โดยก าหนดให้
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจ าอ าเภอ ด าเนินงานพฒันา ปรับปรุง และฟื้นฟงูานด้านการพัฒนาเกษตรกร องค์กร
เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน อย่างต่อเนื่อง ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ซึ่งมีกลุ่มเปูาหมาย ๒ ประเภท ได้แก่ 
ประเภทเกษตรกร ประเภทละ ๑ คน ต่อ เจ้าหน้าท่ี ๑ คน ประเภทองค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ประเภทละ 
๑ กลุ่ม ต่อเจ้าหน้าท่ี ๑ คน อ าเภอทุกอ าเภอ ต้องมีองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีมี
ศักยภาพ สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนา เป็นแหล่งเรียนรู้ ขยายผลให้กับเกษตรกรได้ และมีเครือข่ายเกษตรกรรุ่น
ใหม่ อย่างน้อย ๑ เครือข่าย 
มติที่ประชุม รับทราบแนวทางการขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรสู่การปฏิบัติในระดับ
พื้นท่ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

4.11 การป้องกันและก าจัดโรคใบด่างมันส าปะหลังภาคตะวันออก 
  ภาคตะวันออกมีพื้นท่ีปลูกมันส าปะหลังมากกว่า 800,000 ไร่ ใน 6 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว 
ปราจีนบุรีฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี เกษตรกรได้รับผลกระทบจากโรคใบด่างมันส าปะหลังมากกว่า 
2,000 ราย พบการระบาดครั้งแรกที่จังหวัดปราจีนบุรี และสระแก้ว เพื่อเป็นการปูองกันก าจัดโรคใบด่างมันส าปะหลัง
อย่างเป็นรูปธรรม ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง ได้ด าเนินการ ดังนี้  แต่งต้ังคณะท างาน
ร่วมมือปูองกันก าจัดศัตรูพืชภาคตะวันออก โดยมีหน่วยงานภาคีผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนร่วมขับเคล่ือนการท างานงาน 
และจัดท าแปลงมันส าปะหลังปลอดโรค และส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกทดแทนเพื่อเป็นการตัดวงจรการระบาดใน
พื้นท่ีท่ีมีการระบาดรุนแรง ท้ังนี้จังหวัดสระแก้วได้ให้ข้อมูลว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ไปแจ้งพื้นท่ีระบาด เนื่องจากเกรงว่า
มันส าปะหลังของตนจะถูกท าลายตามมาตรการการก าจัด ท าให้พื้นท่ีรอยต่อบริเวณชายแดนยังมีการระบาดของโรค 
อีกท้ังประเทศเพื่อนบ้านไม่มีมาตรการก าจัดแต่อย่างใด การจัดการในฝ่ังประเทศไทยจึงไม่ได้ผลเท่าท่ีควร 

มติที่ประชุม รับทราบมาตรการปูองกันและก าจัดโรคใบด่างมันส าปะหลังภาคตะวันออก 

 



๗ 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อพิจารณา 

แผนการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2563 เป็นดังนี้ ไตรมาสท่ี 2
กุมภาพันธ ์2563 ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ไตรมาสท่ี 3 พฤษภาคม 2563 ณ ส านักงานเกษตรจังหวัด
ปราจีนบุรี และไตรมาสท่ี 4 สิงหาคม 2563 ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด 

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการประชุมเกษตรจังหวัด ปีงบประมาณ 2563 

ระเบียบวาระที่ ๖ การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖3 

๖.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 

๖.๑.๑ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดระยอง 
การอบรมเกษตรกร จ านวน 300 รายในพื้นท่ีรับผิดชอบ 3 จังหวัด ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเกษตร จังหวัดระยอง ได้แจ้งผู้เข้ารับการอบรมตามหลักศุตรเรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๒ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา 
การด าเนินงานโครงการพระราชด าริ กิจกรรมสนับสนุนคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ร่วมจัดนิทรรศการ

ให้ความรู้เรื่องการขยายพันธุ์ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์ไม้ผลแก่เกษตรกร ในพื้นท่ีรับผิดชอบ ได้แก่ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี และนครนายก โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร หลักสูตรฝึกอบรมการขยายพันธุ์พืช และ
หลักสูตรแปรรูปและการตลาดสินค้าเกษตร 

6.๑.๓ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี 
เตือนภัยและเฝูาระวัง เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคมีความรุนแรงในช่วงฤดูแล้ง ขอให้

จังหวัดก าชับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ี สอดส่อง เฝูาระวัง การท าลายและการระบาดของโรคพืช ศัตรูพืช ในพืชไร่ 
พืชสวน เช่น โรคใบด่างมันมันปะหลัง หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด หนอนชอนใบมะเขือเทศ โรคไหม้คอรวงของข้าว 
เป็นต้น หากพบว่ามีการท าลายของโรคพืช ศัตรูพืชดังกล่าวขอให้แจ้งศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดชลบุรี ลงพื้นท่ีส ารวจ ท าลาย และสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นท่ีต่อไป 

6.๑.๔ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดจันทบุรี  

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี เปิดรับเกษตรกร และบุคคลท่ัวไปผู้สนใจ 
เข้ารับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 5 หลักสูตร 
ได้แก่ 1. การเล้ียงผ้ึงพันธุ์และผ้ึงโพรงไทย ๒. การเล้ียงผ้ึงชันโรงเพื่อช่วยเพิ่มเกสรพืช 3. การเล้ียงจ้ิงหรีดและการแปร
รูป 4. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้ึงและชันโรงเพื่อเพิ่มมูลค่า 5. เศรษฐกิจเพียงพอ การเพาะเห็ด/ผักยกแคร่         
โดยสามารถสมัครได้ท้ังออนไลน์ทางเพจของศูนย์ หรือโทรสอบถาม 039-389244 ในเวลาราชการ 

6.1.5 ศูนย์ขยายพันธ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี 

ประชาสัมพันธ์เรื่องการสนับสนุนพันธุ์พืชผักสวนครัว ในพื้นท่ีประสบภัยพิบัติ ขอให้จังหวัดส่งหนังสือ
ขอรับการสนับสนุนมายังศูนย์ขยายพันธ์พืชท่ี 1 จังหวัดชลบุรี ในเบ้ืองต้นมี พริก และมะเขือ 

 

 

 

 



๘ 

 

6.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

6.๒.๑ ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 

จังหวัดจันทบุรีได้จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และจัดสรรงบประมาณลงสู่พื้นท่ีแล้ว ผู้ว่า
ราชการจังหวัดจันทบุรีได้มอบอ านาจในการอนุมัติโครงการให้เกษตรจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจท าการแทน ซึ่งท าให้จังหวัด
มีความคล่องตัวในการด าเนิงาน สถานการณ์ไม้ผลของจังหวัดจันทบุรี คาดการณ์ว่าล าไยจะมีปริมาณและคุณภาพลดลง 
เนื่องจากมีการพักต้นถึงร้อยละ  30 และปัญหาจากการขาดน้ าเนื่องจากปริมาณน้ าฝนท่ีลดลงตลอดท้ังปี ปัญหา
การตลาดของสินค้าแปลงใหญ่ เกษตรกรต้องขายสินค้าให้กับล้ง เนื่องจากได้รับเงินมัดจ าค่าผลผลิตไว้แล้วร้อยละ 30 -
40 รายได้จากการขายผลิตจึงถูกหักเพื่อช าระหนี้  

6.๒.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทราเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี    

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการ โครงการอนุรกัษ์ช้างปุารอยต่อ ๕ จังหวัด        
ในภาคตะวันออก เสด็จทรงงานโครงการฯ อ าเภอท่าตะเกียบ ในวันท่ี 20 พฤษจิกายน 2562 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม รับโครงการอนุรกัษ์ช้างปุารอยต่อ ๕ จังหวัด ในภาคตะวันออก ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ท้ังนี้ส านักงาน
เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรารับผิดชอบในส่วนของแปลงเกษตรผสมผสาน 

6.๒.๓ ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี  
ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีมีแผนการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับอ าเภอ DW ในวันท่ี 28 

พฤศจิกายน 2562 เพื่อท าความเข้าใจและช้ีแจงโครงการสู่ผู้ปฏิบัติในพื้นท่ี สถานการณ์น้ าในอ่างเก็บน้ าบางพระ 
อ าเภอศรีราชามีปริมาณลดลง ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเฝูาระวัง ปรับเปล่ียน     
การปลูกพืชเพื่อลดการใช้น้ าทางการเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัดได้ท าบันทึกข้อตกลงร่วมบริษัทคูโบต้า มีการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการปลูกมะเขือเทศในโรงเรือน ส่วนรายได้ในการขายผลผลิตมอบให้กลุ่มเกษตรกรผ่านกลไก ศพก. 
และแปลงใหญ่ 

6.๒.๔ ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด 
ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด ได้จัดสรรงบประมาณตามโครงการลงพื้นท่ีแล้ว นโยบายจังหวัดตราดส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ ข้าวปลอดสารพิษ จากแปลงใหญ่ ต าบลช าราก ส่งเสริมการบริโภคข้าวตราด 

6.๒.๕ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 

ส านักงานเกษตรจังหวัดเตรียมความพร้อมเพื่อรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี ในวันท่ี 9 ธันวาคม 2562 และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในวันท่ี 13 และ 26 ธันวาคม 2562 สถานการณ์น้ าลุ่มน้ าเจ้าพระยา มีปริมาณน้ าน้อยไม่เพียงพอ
ส าหรับเกษตรกรใช้ในการท านาปรัง ท้ังนี้จังหวัดได้เตรียมการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นท่ีรับน้ าจากลุ่ มน้ า
เจ้าพระยาได้ปรับเปล่ียนไปปลูกพืชท่ีใช้น้ าน้อยกว่า ปัญหาเรื่องการวาดแปลงของจังหวัดท่ียังไม่มีการเคล่ือนไหว 
เนื่องจากอยู่ระหว่างการมอบงานให้ผู้รับผิดชอบรายใหม่ คาดว่าหากมีการมอบหมายงานแล้วจะมีการขับเคล่ือนได้ตาม
เปูาหมาย 

6.๒.๖ ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 

สถานการณ์โรคใบด่างมันส าปะหลัง จังหวัดปราจีนบุรีมีพื้นท่ีการระบาด ประมาณ 2,070 ไร่ 
เกษตรกรไม่ขอรับความช่วยเหลือจากภาครับ เนื่องจากเกรงว่าผลผลิตในแปลงจะถูกท างานตามมาตรการการปูองกัน
ก าจัดของกรมวิชาการเกษตร 



๙ 

 

6.๒.๗  ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 

ส านักงานเกษตรจังหวัดระยองเป็นผู้ริเริ่มจัดต้ังสมาคมท่องเท่ียวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง มี
วัตถุประสงค์เพื่อเช่ือมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการและขับเคล่ือนการท่องเท่ียงเชิงเกษตรในพื้นท่ีอย่างเป็นรูปธรรม 
สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัด ได้ประชาสัมพันธ์เกษตรกรในการดูแลจัดการพืชผล และก าชับให้เจ้าหน้าท่ีรายงาน
สถานการณ์ พร้อมท้ังจัดท าแผนเพื่อรองรับความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น ขอขอบคุณทุกหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุน
การด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ อ าเภอวังจันทร์  

6.๒.๘  ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 

วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราก าหนดจัดสัมมนาเจ้าหน้าท่ีเพื่อ
สร้างความเข้าใจการด าเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2563 และจัดท าค าส่ังมอบหมายงาน ท้ังนี้การอนุมัติ
งบประมาณโครงการและจัดสรรลงในพื้นท่ีอญุระหว่างด าเนินการเนื่องจากผู้ว่าราชการเป็นผู้มีอ านาจเต็มในการอนุมัติ
งบประมาณแต่เพียงผู้เดียว ปัญหาน้ าเค็มหนุนในฤดูแล้งในพื้นท่ีอ าเภอพระประแดง ส านักงานเกษตรจังหวัด
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรงดเว้นการท านาครั้งท่ี 3 ส่งเสริมให้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับโดยการใช้น้ าปะปาท าระบบน้ า
หยดแทน ปัญหาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพื้นท่ี มีประชาชนเข้ามาขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรโดยมิได้มีกิจกรรมทาง
การเกษตร  

6.๒.๙ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 

การปูองกันก าจัดโรคใบด่างมันส าปะหลังของจังหวัดสระแก้ว จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรปลูก
พืชอื่นในช่วงการพักแปลงเพื่อตัดวงจรของโรคและแมลง ส่วนการกลับเปล่ียนไปปลูกพืชอื่นเกษตรกรยังไม่กล้าตัดสินใจ
เนื่องจากไม่มีระบบชลประทาน การก าจัดโรคใบด่างมันส าปะหลังพื้นท่ียังไม่สามารถก าจัดได้อย่างส้ินเชิง จากท้ังตัว
เกษตรกรที่ไม่มาแจ้งเมื่อพบการระบาดของโรคเนื่องจากไม่อยากให้ภาครัฐเข้าท าลาย อีกท้ังตามแนวชายแดนประเทศ
เพื่อนบ้านยังไม่มีมาตรการก าจัดใดๆเกิดขึ้น  ท้ังนี้จังหวัดมีนโยบายจัดท าแปลงสาธิตแปลงพันธุ์มันส าปะหลังสะอาด 
เพื่อสร้างท่อนพันธุ์ที่ปราศจากโรค 

ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอื่น ๆ 

  ประชุมครั้งต่อไป กุมภาพันธ์ 25๖3 ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
 

   
  (นางสาวอิสรี  เก่งนอก) 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

                       ผู้จดรายงานการประชุม 

         
    (นางอุบล  มากอง) 

ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


