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ระเบียบวาระการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต คร้ังที่ 3/๒๕๖3 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563  
ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

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

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
  3.1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
  3.2 การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
  3.3 การบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก 
  3.4 การขับเคล่ือนสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย ปี 2564 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบ  
4.1  ระบบส่งเสริมการเกษตร 
4.2  รายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2564 
4.3  ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเป้าหมายการเบิกจ่าย

งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 
4.4  แผนการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต 

ประจ าปี 2564 
4.5  แผนการคัดเลือกบุคคล และหน่วยงานดีเด่น ระดับเขต ประจ าปี 2564 
4.6 การขับเคล่ือนโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน ( One Stop Service ) 
4.7 โครงการเยียวยาชาวสวนล าไย ปี 2563 
4.8 การขับเคล่ือนงานเครือข่าย Young Smart Farmer ภาคตะวันออก 
4.9 การขับเคล่ือนงานวิสาหกิจชุมชน ปี 2564 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อพิจารณา 
  แผนการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระเบียบวาระที่ ๖ การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖4 
๖.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 
๖.2 ส านักงานเกษตรจังหวัด 

ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองอื่นๆ 
 

 

 
   
 
 
 



๒ 

 

รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต คร้ังที่ 3/๒๕๖3 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563  

ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายด ารงฤทธิ์  หลอดค า ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 
 จังหวัดระยอง    ประธานการประชุม 
2. นายปิยะ  สมัครพงศ์ เกษตรจังหวัดจันทบุรี     
3. นายมนตรี  ส่องแสงจันทร์ แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. นายประจักษ์  ประสงค์สุข   เกษตรจังหวัดสระแก้ว 
5. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีวิชัย   แทน เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
6. นายบุญลือ  คงสูงเนิน   รักษาการแทนเกษตรจังหวัดชลบุรี 
7. นางมาริน  สมคิด   รักษาการแทนเกษตรจังหวัดระยอง 
8. นายวินัย  ขยันยิ่ง   รักษาการแทนเกษตรจังหวัดตราด 
9. นายกิตินันท์  คงเพชร    แทน เกษตรจังหวัดนครนายก  
10. นางพิมพา  ดวงประชา  รักษาการแทนเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 
11. นายสมชาย  ปิยวาจานุสรณ์   ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร        

จังหวัดฉะเชิงเทรา  
12. นายชยุทกฤดิ  นนทแก้ว  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร       

จังหวัดจันทบุรี 
13. นายกฤษฎา  ฉิมอินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช 

จังหวัดชลบุรี 
๑4. นายธนิสร  ศิริโวหาร   แทน ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดระยอง 
15. นางอุบล  มากอง   ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสมัย  บุรีเทศ หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป    สสก.๓ รย. 
๒. นางสาววรนุช  สีแดง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สสก.๓ รย. 
๓. นายชนินทร์  สุขส าราญ  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร   สสก.๓ รย. 
๔. นางอมรรัตน์  ลิมป์สุคนธ์   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สสก.๓ รย. 
๕. นางสาวอิสรี  เก่งนอก   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สสก.๓ รย. 
๖. นายพุทธินันท์  บูรณะ   นักวิชาการแผนท่ีภาพถ่ายปฏิบัติการ  สสก.๓ รย. 
๗. นางสาวปิ่นจรัส  ไทยเจริญ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สสก.๓ รย. 
๘. นางสาววันทิตา  วุฒิพนมศักดิ์  เจ้าหน้าท่ีระบบคอมพิวเตอร์   สสก.๓ รย. 
๙. นางสมบูรณ์  ป้องป้อม   หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป    สนง.กษจ.จบ. 
๑๐. นางสาวสมหมาย  พลมณี  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  สนง.กษจ.รย.  

 

 



๓ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
   ก าหนดการโครงการประชาสัมพันธ์การผลิตล าไยคุณภาพของเกษตรกรชาวสวนล าไย ซึ่งมีผู้ช่วย

รัฐมนตรีประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนราพัฒน์  แก้วทอง ลงพืน้ท่ีติดตามโครงการเยียวยาเกษตรกร
ชาวสวนล าไย ปี 2563 ในวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 ณ สหกรณ์การเกษตรโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยช่วง
เช้ารับฟังรายงานจากอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง มีพิธีมอบหลักฐานการโอนเงิน
ช่วยเหลือแก่ตัวแทนเกษตรกรจาก 5 จังหวัด พบปะพูดคุยกับเกษตรกรชาวสวนล าไย และให้สัมภาษณ์ส่ือมวลชน    
ช่วงบ่ายติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาพื้นท่ีทับซ้อนแนวเขต ส.ป.ก. เทศบาลต าบลโป่งน้ าร้อน เทศบาลต าบล
ทรายขาว และติดตามความคืบหน้าโครงการชลประทาน อ่างเก็บน้ าในพื้นท่ีอ าเภอโป่งน้ าร้อนและอ าเภอสอยดาว 
พร้อมพบปะรับฟังข้อเสนอแนะจากเกษตรกร ในวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2563 พบปะเกษตรกรแปลงใหญ่กุ้งขาว 
อ าเภอนายยายอาม 

  ในวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2564 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง 
ร่วมกับสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก ก าหนดจัดงานแถลงข่าวเป้าหมายการด าเนินงานสมาพันธ์ชาวสวน
ทุเรียนไทยภาคตะวันออก ปี 2564 และพิธีลงนามความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือตรวจความอ่อนแก่
ทุเรียน และการจัดประชุมสร้างการรับรู้เป้าหมายการด าเนินงานสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก ปี 2564             
ณ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 จันทบุรี  

มติที่ประชุม รับทราบเรื่องท่ีประธานแจ้ง จ านวน 2 เรื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/๒๕๖3 
   ตามท่ี ได้มีการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร          

ภาคตะวันออก ครั้งท่ี 2/๒๕๖3 วันท่ี 15 มิถุนายน 2563 ผ่านระบบ VDO Conference นั้น เลขาท่ีประชุมฯ        
ได้จัดท ารายงานการประชุมและส่งให้ทุกท่านแล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมตามเอกสารหน้า 3 ถึงหน้าท่ี 10 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร          
ภาคตะวันออก ครั้งท่ี 2/๒๕๖3 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 
   ๓.๑ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
         การด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 

2564 
          3.1.1 แผนการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต (เขต ๓) และคณะกรรมการเครือข่าย    

แปลงใหญ่ระดับเขต จ านวน 4 ครั้ง  
         3.1.2 การถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เน้นประเด็น 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรม/เทคโนโลยีการเกษตร มาใช้ในการด าเนินการหรือการต่อยอดท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
         3.1.3 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ของผู้บริหารกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ปี 2564  
       3.1.4 กล่องเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเกษตร (learning box) 
               ศพก. ภายใต้การดูแลส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง ได้รับ

สนับสนุน จ านวน 17 กล่อง  

มติที่ประชุม แผนการด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2564 
จ านวน 4 เรื่อง 

 



๔ 

 

 
 

3.2 การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  

      การด าเนินงานการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 เป้าหมายการด าเนินงานของ
ส านักงานส่งเสริมพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง ขับเคล่ือนการด าเนินงานแปลงใหญ่ภาคตะวันออก จ านวน 
470 แปลง มีกิจกรรม ดังนี้ 

      3.2.1 ติดตามการด าเนินงานบริหารจัดการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ดังนี้ 
         3.2.1.1 การบริหารจัดการแปลงใหญ่  
         3.2.1.2 การพัฒนาแปลงใหญ่  
         3.2.1.3 พัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง 

      3.2.2 การประชุมเช่ือมโยงการด าเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ จัด
ประชุมเครือข่ายของคณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับเขต จ านวน 4 ครั้ง และร่วมประชุมในระดับประเทศ จ านวน 4 
ครั้ง   เพื่อวางแผนการพัฒนาแปลงใหญ่ 

      3.2.3 การประกวดแปลง 
มติที่ประชุม รับทราบการด าเนินงานการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 จ านวน 3 ประเด็น 

3.1  การบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก 

      พื้นท่ีด าเนินการ จังหวัดจันทบุรี ตราดและระยอง ใช้ระบบการบริการจัดการเหมือนเดิม คือ 
การปรับสมดุลของ Demand & Supply  โดยส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง ก าหนดจัด
ประชุมจัดท าข้อมูลการผลิตและประมาณการผลผลิตผลไม้ (ข้อมูลเอกภาพ 1 ) ในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563  

     ในปี 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรมอบให้ภาคตะวันออก น าร่องการบริหารจัดการสับปะรด     
เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลสู่ภาคอื่นๆ โดยมีจังหวัดท่ีเกี่ยวข้อง คือชลบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา และจันทบุรี  
ซึ่งในปี 2564 ก าหนดให้ด าเนินการจัดข้อมูลด้านการผลิต ( Supply ) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 
จังหวัดระยอง ก าหนดจัดประชุมเพื่อจัดท าข้อมูลพยากรณ์ครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 15 ธันวาคม 2563  

มติที่ประชุม รับทราบการด าเนินการโครงการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2564 

  3.4 การขับเคลื่อนสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนไทย ปี 2564 
           การจัดต้ังสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยจัดต้ังขึ้น เพื่อใหเ้ป็นส่ือกลางการขับเคล่ือนการบริหาร
จัดการทุเรียนอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้ฐานการเริ่มต้นจากเกษตรกรท่ีมีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง คือ เกษตรกรแปลงใหญ่
ทุเรียน โดยให้ภาครัฐเป็นฝ่ายให้การสนับสนุน  

     ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง ด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการฯ    
และจัดต้ังสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก นายธีรภัทร  อุ่นใจ เกษตรกรประธานแปลงใหญ่จังหวัดจันทบุรี 
เป็นนายกสมาพันธ์ฯ ปี 2564 ได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน ดังนี ้

    1. จัดท าฐานข้อมูลการผลิตทุเรียน การบานของดอกทุเรียนและการจ าหน่ายทุเรียนในนาม
สมาพันธ์  

    2. ก าหนดราคาขั้นต่ าการจ าหน่ายทุเรียนภายใต้สมาพันธ์ฯ 75 บาท/กก.  
    3. สมาพันธ์ฯท าหน้าท่ีหาตลาดจ าหน่ายทุเรียนล่วงหน้าให้สมาชิกในลักษณะประสานหาตลาด

เพื่อจ าหน่ายตรงระหว่างสมาชิกกับตลาด 
    4. จัดท า QR code ให้กับสมาชิกเพื่อจัดรองรับการส่งออกไปจีนในอนาคตท่ีจะใช้ระบบ

ตรวจสอบย้อนกลับและการจ าหน่ายภายในประเทศ โดยเป็นไปตามความสมัครใจของสมาชิก โดยใช้ระบบของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ค่าใช้จ่ายท่ีสมาชิกจ่ายเองจ านวน 30 บาท/แปลง 
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   5. การควบคุณภาพ มีทีมให้ความรู้และค าแนะน าให้กับสมาชิกในการใช้เทคโนโลยีและ
กระบวนการผลิต ประกอบด้วยคณะกรรมการฯและท่ีปรึกษา 

  6. การแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อน  
                           6.1 Key word ทุเรียนสมาพันธ์ฯ “ไม่แก่ ไม่ขาย” 
                             6.2 เครื่องมือตรวจสวัดความอ่อน-แก่ทุเรียน เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีเครื่องมือตรวจวัดความ
อ่อนแก่ของทุเรียนท่ีเป็นมาตรฐานและมีความเสถียรภาพ 

มติที่ประชุม รับทราบเป้าหมายการด าเนินงานสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก ปี 2564 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบ 
4.1  ระบบส่งเสริมการเกษตร 

4.1.1 แนวทางการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2564 
         การขับเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตรในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มุ่งเน้นการด าเนินงานใน 

๑๐ ประเด็นหลัก ดังนี้  
        ๑. ส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

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

ภาคเกษตร  
    ๖. พัฒนาศักยภาพและเพิ่มบทบาทอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  

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

4.1.2 การบันทึกแผน-ผลการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 
           กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร ยกเว้นเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร

ท่ัวไป บันทึกแผน-ผลการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ผ่านระบบจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล ตามระบบส่งเสริมการเกษตร (https://tandv.doae.go.th) ต้ังแต่ตุลาคม 
2563 เป็นต้นไป โดยก าหนดให้บันทึกแผนการปฏิบัติงานรายบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 5 ของเดือน และบันทึก
ผลการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 
มติที่ประชุม รับทราบแนวทางการขับเคล่ือนระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2564 

4.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2564 

      เป้าหมายของภาคตะวันออก 259,000 ครัวเรือน ปรับปรุงได้ 23,247 ครัวเรือน คิดเป็นร้อย
ละ 8.98 เป้าหมายการปรับปรุงแบ่งเป็น ไตรมาส 1 ร้อยละ 10 ไตรมาส 2 ร้อยละ 15 ไตรมาส 3 ร้อยละ 35   
ไตรมาส 4 ร้อยละ 40 ความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2564 ณ วันท่ี 9 พฤศจิกยน 
2563 หน่วยงานท่ีมีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรสูงกว่าเป้าหมาย ได้แก่ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และ
สระแก้ว ตามล าดับ 

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2564 ณ วันท่ี 9 พฤศจิกยน 2563 
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4.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเป้าหมายการ

เบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 
     แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อได้รับการจัดสรร

งบประมาณแล้ว ขอให้หน่วยงานเร่งด าเนินการตามแผนงาน/โครงการท่ีได้ก าหนดไว้ หนว่ยงานท่ีได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายลงทุน จะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการ การจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายลงทุน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  เมื่อมีเงินงบประมาณเหลือจ่าย ให้ส่งคืนกรมส่งเสริมการเกษตรทันที 

    เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส้ินไตรมาสท่ี 1 เป้าหมายการใช้
จ่าย ร้อยละ 30 ส้ินไตรมาสท่ี 2 เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ 50 ส้ินไตรมาสท่ี 3 เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ 75 
และส้ินไตรมาสท่ี 4 เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ 100 

   ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ท่ี ๓ จังหวัดระยอง ณ วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 7.60 
มติที่ประชุม รับทราบแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4.4 แผนการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนดีเด่น 
ระดับเขต ประจ าปี 2564 

     จังหวัดส่งผลการประกวดมายังส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง 
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 คณะท างานระดับเขตพิจารณาลงตัดสินในพื้นท่ี มีนาคม-เมษายน ผู้รับผิดชอบงานฯ
ส่งผลการประกวดให้กรมส่งเสริมการเกษตรในเดือนพฤษภาคม 2564 

มติที่ประชุม รับทราบแผนการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต 
ประจ าปี 2564 

4.5 แผนการคัดเลือกบุคคล และหน่วยงานดีเด่น ระดับเขต ประจ าปี 2564 
        ส านักงานส่งเสริมและพัฒนการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยองก าหนดคัดเลือกบุคคลดีเด่นประเภท
ต่างๆ ได้แก่ เกษตรต าบลดีเด่น เกษตรอ าเภอดีเด่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดดีเด่น นักส่งเสริม
การเกษตรส่วนกลางดีเด่น และเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนดีเด่น หน่วยงานดีเด่น ประเภทส านักงานเกษตรจังหวัด
ดีเด่น โดยก าหนดส่งผลการคัดเลือกให้กรมส่งเสริมการเกษตรในช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2564 

มติที่ประชุม รับทราบแผนการคัดเลือกบุคคล และหน่วยงานดีเด่น ระดับเขต ประจ าปี 2564 

4.6 การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน ( One Stop Service ) 
      โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน  ( One Stop Service ) มีวัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรท่ีได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลด
ต้นทุนการผลิต ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการวิเคราะห์ดิน และเพื่อพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชน ท่ีมีศักยภาพให้สามารถด าเนินธุรกิจในการจัดหาปุ๋ยท่ีมีคุณภาพใช้ในชุมชน สร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเอง
ได้ ในภาคตะวันออก จ านวน 8 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี นครนายก ตราด ปราจีนบุรี ระยองและ
สระแก้ว ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ    
คณะท่ี 3   เมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563  

มติที่ประชุม รับทราบการขับเคล่ือนโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน ( One Stop Service ) 
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4.7 โครงการเยียวยาชาวสวนล าไย ปี 2563  
       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหสกรณ์ ลงพื้นท่ีติดตามงานโครงการเยียวยาชาวสวน

ล าไยปี 2563 ในวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  โดยอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง เป็นผู้กล่าวสรุปผลการด าเนินงาน ต่อนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการนี้มีการมอบสลิปการโอนเงินให้แก่ตัวแทนเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ ๑๐ ราย, 
ติดตามงานแปลงใหญ่ล าไย, พบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกรชาวสวนล าไย และให้สัมภาษณ์ส่ือมวลชน เป้าหมายเกษตรกร
เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ จันทบุรี 250 ราย ระยอง 50 ราย ตราด 50 ราย  ปราจีนบุรี 50 ราย สระแก้ว 100 ราย  

มติที่ประชุม รับทราบกิจกรรมลงพื้นท่ีติดตามงานโครงการเยียวยาชาวสวนล าไย ปี 2563 ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหสกรณ์ 

4.8 การขับเคลื่อนงานเครือข่าย Young Smart Farmer ภาคตะวันออก 
      การขับเคล่ือนงานเครือข่าย Young Smart Farmer ภาคตะวันออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่ การสัญจรเครือข่าย Young Smart Farmer ภาคตะวันออก ครั้งท่ี 2 วันท่ี 16-17 
ตุลาคม 2563 ณ จังหวัดนครนายก และการประชุมคณะท างานผู้ประสานงานเครือข่าย Young Smart Farmer 
ภาคตะวันออก ในวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเตรียมการคัดเลือกคณะท างานผู้ประสานงานเครือข่าย Young 
Smart Farmer ระดับเขต และเสนอรายช่ือผู้ท่ีเข้าร่วมคัดเลือกต าแหน่งประธานคณะท างานผู้ประสานงานเครือข่าย 
Young Smart Farmer ระดับประเทศ 

มติที่ประชุม รับทราบกิจกรรมการขับเคล่ือนงานเครือข่าย Young Smart Farmer ภาคตะวันออก ปี 2564 

4.9 การขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชน ปี 2564 

          ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง ก าหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งท่ี 1/2564 ในวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง เพื่อประสาน ติดตามก ากับดูแลการส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายในพื้นท่ีให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ บุคคลผู้เป้าหมาย คือ คณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต  

มติที่ประชุม รับทราบวัตถุประสงค์การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้ง
ท่ี 1/2564 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อพิจารณา 
  แผนการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2564 เป็นดังนี้  
  ไตรมาสท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 
  ไตรมาสท่ี 3 พฤษภาคม 2564 ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 
  ไตรมาสท่ี 4 สิงหาคม 2564 ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

 



๘ 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖ การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖4 
๖.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 
      ๖.๑.๑ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง 
               โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ประชาสัมพันธ์โครงการ 

พฤศจิกายน เริ่มด าเนินการอบรม ธันวาคม 2563 มีแผนการผลิตกล้าไม้ จ านวน 60,000 ต้น เพื่อสนับสนุนงาน
คลินิกเกษตร และงาน field day ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

     ๖.๑.๒ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา 
                   การด าเนินงานตามงบประมาณ โครงการ อยู่ระหว่างการจัดท าแผน ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับงบประมาณจาก 2 ส่วน คือกรมส่งเสริมการเกษตร และงบประมาณ
จากส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) 

      6.๑.๓ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี 
                ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี อยู่ระหว่างการจัดท า

แผน 

      6.๑.๔ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี  
               โครงการฝึกอบรมจ านวน 7 หลักสูตร ได้แก่การเล้ียงผ้ึงพันธุ์ ผ้ึงโพรง ชันโรง จ้ิงหรีด 

ปลูกผักยกแคร่ เพาะเห็ด และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้ึง 
              ปัญหาการด าเนินงาน ศูนย์ขาดเจ้าหน้าท่ีการเงิน ท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ได้ตาม

เป้าหมาย 

6.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

     6.๒.๑ ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
               จังหวัดจันทบุรีได้จัดสรรงบประมาณลงอ าเภอเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากปี 2563 ปริมาณ

น้ าฝนค่อนข้างดี คาดว่าผลผลิตล าไยในปี 2864 จะมากกว่าปี 2563 และปริมาณทุเรียนมีแนวโน้มกระจุกตัว จังหวัด
จันทบุรีจึงได้วางแผนเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการหากเกิดปัญหาดังกล่าว 

              โครงการตู้เย็นข้างบ้าน ตามนโยบายอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกษตรต าบลส่ง
เมล็ดพันธุ์ถึงมือเกษตรกร จังหวัดสนับสนุนการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม จังหวัดจันทบุรีการจัดให้มีการประกวด
ผลงานของเกษตรต าบล โดยยึดผลการปลูกผักของเกษตรกรในความรับผิดชอบ 

   6.๒.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

             วันท่ี 6 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ก าหนดเสด็จเยี่ยม
โครงการภัทรสุธาคชานุรักษ์ อ าเภอท่าตะเกียบ ในวันท่ี 6 ธันวาคม 2563 

   6.๒.๓ ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี  
             โครงการตู้เย็นข้างบ้าน ประมาณ 6,000 ครอบครัว ยังไม่สามารถแจกปัจจัยการผลิตได้

ครบ เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนมีอาชีพหลักเป็นพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่อยู่บ้านในเวลากลางวัน 
             ประชาสัมพันธ์งานชลบุรีแฟร์ วันท่ี 17-24 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามหน้าศาลากลาง 

จังหวัดชลบุรี มีประกวดการแข่งขัน จัดสวนหย่อม ไม้ดอก  ไม้ประดับ ส้มต าลีลา และการอบรมด้านอาหารและ
การเกษตรฟรี  

            โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด จังหวัดเชิญ
สหกรณจั์งหวัด  พานิชย์จังหวัดมาช้ีแจงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ 



๙ 

 

6.๒.๔ ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด 
         สถานการณ์ผลไม้จังหวัดตราด ปี 2564 ขณะนี้ทุเรียนทยอยออกดอกแล้ว คาดว่าปีนี้จะมี

ทุเรียนตราดออกสู่ตลาดมากกว่าปีท่ีแล้ว 

6.๒.๕ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 
         จังหวัดนครนายกเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ ในการเสด็จพระราชด าเนิน ติดตามงานโครงการเกษตรรวมใจฯ ในวันวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563    
ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ 

6.๒.๖ ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 
        จังหวัดปราจีนบุรีจัดท าวิสัยทัศน์องค์กร ต้ังเป้าหมาย ทิศทางการท างาน และมีกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าท่ี เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าท่ีรุ่นใหม่ 

6.๒.๗  ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 
          ส านักงานเกษตรจังหวัดระยองขอขอบคุณศูนย์ปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ

เกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง ในการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ อ าเภอวังจันทร์ เมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 ท่ีผ่านมา 

6.๒.๘  ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
          โครงการตู้เย็นข้างบ้าน แจกเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกรได้เพียง 40% เนื่องจากบุคคล

เป้าหมายส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท างานโรงงานเป็นอาชีพหลัก 
         เนื่องจากปี 2563 จังหวัดมีปัญหาเรื่องระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนั้น ปี 2564 

จังหวัดจึงได้จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับการเบิกจ่าย และระเบียบพัสดุท้ังในระดับจังหวัด อ าเภอ 

6.๒.๙ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 
         โครงการตู้เย็นข้างบ้าน แจกเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกรได้ไม่ครบ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรท่ี

อาศัยอยู่ในชุมชนเมือง 
         จังหวัดจัดสรรงบประมาณลงอ าเภอเรียบร้อยแล้ว โดยท าการนัดช้ีแจงโครงการ/กิจกรรม

ให้แก่เจ้าหน้าท่ีส านักงานเกษตรอ าเภอ ในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 

ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอื่น ๆ 
  7.1 การคัดเลือกแหล่งท่องเท่ียงเชิงเกษตรท่ีมีกิจกรรมต่อเนื่อง สามารถท่องเท่ียวได้ตลอดท้ังปี   
เพื่อพัฒนาเป็นตัวแทนแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรภาคตะวันออก โดยส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 
จังหวัดระยอง จะสนับสนุนการถอดบทเรียน การอบรมให้ความรู้ และจัดท าประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว ในท่ีประชุม
ได้คัดเลือก แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรป่ายุบใน อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
  7.2 การคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเข้าโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร
ในครัวเรือน และชุมชน คุณสมบัติท่ีต้องการ 
       - มีสสมาชิกแม่บ้านเกษตรกร 30 รายขึ้นไป โดยต้องไม่ซ้ ากับกลุ่มท่ีได้รับงบประมาณในปีท่ีแล้ว 
       - มีแปลงผักและกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรม 
ท่ีประชุมเสนอกลุ่มแม่บ้านเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดปราจีนบุรี 
 
 
 



๑๐ 
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