
ระเบียบวาระการประชุม 
การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต คร้ังที่ 3/๒๕๖4 

ผ่านระบบ Video Conference และระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)      
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง  

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

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
  3.1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
  3.2 การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
  3.3 การด าเนินงานสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก ปี 2564 
  3.4 รายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2564 
  3.5 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเป้าหมาย  
การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบ 
  4.1 การสอบพนักงานราชการท่ัวไป (ในหน่วยงานก ากับดูแลของส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง) 

4.2 การบริหารพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก 
4.3 การประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และศูนย์จัดการดินปุ๋ย

ชุมชนสู่การพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (1 จังหวัด 1 โมเดลธุรกิจ) ดีเด่น ระดับเขต ปี 2564 
4.4 ผลการประกวดเกษตรกร บุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ปี 2564 

 4.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยกับเจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริม
การเกษตร (Routine to Research : R2R) 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อพิจารณา 

 5.1 การปรับปรุงค าส่ังคณะอ านวยการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก 

 5.2 โครงการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออกรูปแบบพี่สอนน้อง 

ระเบียบวาระที่ ๖ การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในสถานการณ์ความปกติใหม่ (New Normal) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖4 

๖.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 
๖.2 ส านักงานเกษตรจังหวัด 

ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองอื่น ๆ 
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รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต คร้ังที่ 3/2564 
ผ่านระบบ Video Conference และระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)      

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง  

ผู้มาประชุม 
1. นายปิยะ  สมัครพงศ์   ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 

จังหวัดระยอง    ประธานการประชุม 
2. นางสาวสุพรรณษา  สุขเทศน์  เกษตรจังหวัดระยอง    
3. นายดนัย  ปัญจพิทยากุล  เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
5. นายประจักร์  ประสงค์สุข   เกษตรจังหวัดสระแก้ว 
6. นายพัฒนศักดิ์  พ่วงสมบัติ   เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
8. นางทัศนีย์  ภู่ชัย   (แทน) เกษตรจังหวัดตราด 
9. นางจุไรรัตน์ แสงสวัสด์ิ   เกษตรจังหวัดนครนายก  
10. นายกิตติพงษ์ งามจริง  เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 
11. นางปัทมา  นามวงษ์   เกษตรจังหวัดจันทบุรี 
12. นายบุญลือ  คงสูงเนิน  เกษตรจังหวัดชลบุรี 
13. นายสมชาย  ปิยวาจานุสรณ์   ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร        

จังหวัดฉะเชิงเทรา  
14. นายนริศร์  คงสมบุญ  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร       

จังหวัดจันทบุรี 
๑5. นางสาวชื่นจิต  ขัติทะเสมา    (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดระยอง 
16. นายกฤษฎา  ฉิมอินทร์  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช  

      จังหวัดชลบุรี 
17. นางนลทวรรณ  มากหลาย  ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ   เลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาววิไลวรรณ  มณีแสง 
๒. นางสาววรนุช  สีแดง 
๓. นายชนินทร์  สุขส าราญ 
๔. นางอมรรัตน์  ลิมป์สุคนธ์ 
5. นายมงคล  ยี่รัมย์ 
 
 
6. นายบุญมี แก้วสวัสด์ิ 
7. นางสาวชนัญญา พันจีบ 
8. นางสาวบุญถม บุญพลวัน 
9. นางสาวอาภาภรณ์ ชูเกียรติศิริ 

หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
และรักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ 
และสารสนเทศ 
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 
หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

สสก.๓ รย. 
สสก.๓ รย. 
สสก.๓ รย. 
สสก.๓ รย. 

สนง.กษจ.นย. 
 
 

สนง.กษจ.นย. 
สนง.กษจ.นย. 
สนง.กษจ.นย. 
สนง.กษจ.ฉช. 
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10. นางพิมพา  ดวงประชา 
11. นายปรีชา  สายแสง 
12. นางสาวนคร  คมกล้า 
13. นางสาวอิสรี  เก่งนอก 
14. นางสาวผกาพันธุ์  ละมัย 
15. นางสาวปิ่นจรัส  ไทยเจริญ 
16. นายพุทธินันท์  บูรณะ 
17. นางสาววันทิตา  วุฒิพนมศักดิ์  

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 
นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
นักวิชาการแผนท่ีภาพถ่ายปฏิบัติการ 
เจ้าหน้าท่ีระบบคอมพิวเตอร์ 

สนง.กษจ.ปจ. 
สนง.กษจ.ปจ. 

สสก.๓ รย. 
สสก.๓ รย. 
สสก.๓ รย. 
สสก.๓ รย. 
สสก.๓ รย. 
สสก.๓ รย. 

เวลา 09.00 น. นายปิยะ  สมัครพงศ์ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 
จังหวัดระยอง กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
  1.1 การขับเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตร ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันยังมีความรุนแรงต่อเนื่อง ในส่วน
ของภาคตะวันออก จังหวัดท่ีอยู่ในพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา  
จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในพื้นท่ีควบคุมสูงสุด 3 จังหวัด 
คือ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดสระแก้ว ให้ระมัดระวงัในการท างาน ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
ของกรมส่งเสริมการเกษตร และมาตรการในพื้นท่ีตามข้อก าหนดของผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างเคร่งครัด ท้ังนี้ 
ให้เตรียมวางแผนการปฏิบัติงานของปีงบประมาณ 2565 ปรับเปล่ียนรูปแบบวิธีการท างานให้สามารถปฏิบัติงาน
ภายใต้สถานการณ์ได้ 
  1.2 การประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร จากการประชุมครั้งท่ีแล้ว อธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตรได้เน้นย้ าแนวทางในการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 และติดตามงานโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ท้ังนี้ ได้ก าหนดการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งท่ี 
6/2564 ในวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 
  1.3 การขับเคล่ือนงานในเดือนกันยายน 2564 ให้สรุปงานตามตัวชี้วัด เพื่อประเมินผล
การด าเนินงาน เน้นให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เข้ารับการประเมิน ตามสมรรถนะการท างาน 
มติที่ประชุม  รับทราบเรื่องท่ีประธานแจ้ง จ านวน 3 เรื่อง  

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 2/๒๕๖4 
  ตามท่ี ได้มีการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งท่ี 2/๒๕๖4 
วันท่ี 21 มิถุนายน 2564 นั้น เลขาท่ีประชุมฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมและส่งให้ทุกท่านแล้ว รายละเอียด
รายงานการประชุมตามเอกสารหน้า 3 ถึงหน้าท่ี 14 
มติที่ประชุม  แก้ไขรายช่ือผู้ร่วมการประชุมเป็นผู้มาประชุม ล าดับท่ี 5 นายธัญสิทธิ์  ชาติวิริยะพงศ์ หัวหน้า
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทุบรี (แทน) เกษตรจังหวัดจันทบุรี ล าดับท่ี 12 
นางสุวิสาส์  กันตอนันตพร รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (แทน) เกษตรจังหวัด
ชลบุรี และรับรองรายงานการประชุมเกษตรจังหวดัและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งท่ี 2/๒๕๖4 วันท่ี 
21 มิถุนายน 2564 
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ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 
  ๓.๑ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
  การด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรูก้ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)      
ปี 2564 จ านวน 8 กิจกรรม 
   3.1.1 การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับเขต จ านวน 
4 ครั้ง/ปี โดยครั้งท่ี 1 ด าเนินการ เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม ๒๕๖3 ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ 
ครั้งท่ี 2 ด าเนินการ เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดจันทบุรี ครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน ๒๕๖4  
ณ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง และครั้งท่ี 4 เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2564   
ณ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) 
  3.1.2 การถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
ด าเนินการถอดบทเรียนเรื่องการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีภูมิปัญญา (ติดไฟชักน าการติดดอก) ณ แปลงเรียนรู้
สวนนายจรูญ รุญดิษฐ ศูนย์เครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชบ้านคลองใหญ่ อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
 3.1.3 ส่งเสริมการพัฒนาแปลงต้นแบบ ศพก. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร ด าเนินการ 2 จุด คือ ศูนย์เรียนรู้ 
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านหนองปรือไม้แกว้ อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เกษตรกรต้นแบบ นายทองพูล โฉมสะอาด และศูนย์เรียนรู้เครือขา่ยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต าบลย่านรี  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เกษตรกรต้นแบบ ร้อยตรีสุรชัย บุญคง 
  3.1.4 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ      
การขับเคล่ือน ศพก. คัดเลือกจังหวัดฉะเชิงเทรา ภูมิปัญญานาขาวัง เป็นการท านาร่วมกับเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 
ในผืนเดียวกันโดยการขุดคูน้ าลึกไว้ล้อมรอบแปลงนา เพื่อท านาในช่วงท่ีน้ าจืดและเพาะเล้ียงสัตว์น้ าในช่วง
น้ าเค็ม จังหวัดด าเนินการจัดเวทีกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและชุมชน 4 ครั้ง ด าเนินการแล้ว 2 ครั้ง 
 3.1.5 การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ศพก. ให้ส านักงานเกษตรจังหวัด
ด าเนินการ ส่งรูปเล่มและไฟล์ผลการประเมินผลการด าเนินงานโครงการศพก.ทั้ง 4 แบบ ให้ส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยองและกรมส่งเสริมการเกษตร (ตัวช้ีวัด รอบ 2) ภายในกลางเดือน
สิงหาคม 
  3.1.6 โครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร จังหวัดท่ีได้รับ
งบด าเนินการ คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี และส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัด
ระยอง ด าเนินการ 2 จุด คือ จังหวัดระยอง และจังหวัดสมุทรปราการ ด าเนินการเสนอความต้องการจัดซื้อ
วัสดุตามความต้องการของจังหวัด งบประมาณจุดละ 15,000 บาท อยู่ระหว่างจัดส่งวัสดุให้กับจังหวัด และมี
การขออนุมัติเปล่ียนแปลงงบประมาณจากการจัดเวทีชุมชนครั้งท่ี 2 จุดละ 5,700 บาท ให้จังหวัดด าเนินการ
ส่งใบเสนอราคาความต้องการมายังเขต และก าหนดจัดประชุมเวทีชุมชนครั้งท่ี 2 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom 
Meeting) จังหวัดระยองวันท่ี 8 กันยายน 2564 และจังหวัดสมุทรปราการ วันท่ี 9 กันยายน 2564 
  3.1.7 โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นท่ีการเกษตร ด าเนินการจัดงานรณรงค์
ลดการเผา เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ แปลงสาธิต ต าบลเกาะลอย อ าเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุรี 
  3.1.8 โครงการความร่วมมือส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ “ระบบการบริการ
จัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandysSense) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 
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จังหวัดระยอง ด าเนินการ 2 จุด ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง และ ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
ประเด็นสืบเนือ่ง  การด าเนินงานโครงการศูนย์เรยีนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
 ปี 2564 จ านวน 8 กิจกรรม  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  3.2 การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
  การด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 จ านวน 5 กิจกรรม 
ได้แก่ 
  3.2.1 การเสนอความต้องการโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่
และเช่ือมโยงตลาด จ านวนแปลงใหญ่ท้ังหมด 183 แปลง เข้าร่วมโครงการ 79 แปลง ผ่านการอนุมัติ
โครงการและโอนเงินแล้ว 73 แปลง งบประมาณ 206,282,755 บาท โดยจันทบุรีเบิกจ่ายได้ร้อยละ 96 
ปราจีนบุรี ร้อยละ 90 ฉะเชิงเทรา ร้อยละ 80 สระแก้วร้อยละ 50 (ข้อมูล ณ วันท่ี 25 สิงหาคม 2564)  
ให้จังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  3.2.2 การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ประจ าปี 2564 ด าเนินการคัดเลือก
แปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ปี 2564 โดยคณะท างานขับเคล่ือนการด าเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ระดับเขต พิจารณาผลงานในระดับพื้นท่ี แล้วเสร็จเมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 ดังนี้ 
  รางวัลชนะเลิศ แปลงใหญ่พืชผัก หมู่ 7 ต าบลท่ากระดาน  
   อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา  
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 แปลงใหญ่ทุเรียนต าบลท่ากุ่ม-เนินทราย  
   ต าบลท่ากุ่ม อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ 8 ต าบลตะเคียนทอง  
   อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
  รางวัลชมเชย แปลงใหญ่สมุนไพรทับทิมสยาม 05 ต าบลคลองไก่เถ่ือน  
   อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
มีเงินรางวัลและโล่รางวัล จ านวน 20,000 บาท 15,000 บาท 10,000 บาท และ 5,000 บาท ตามล าดับ 
โดยก าหนดการมอบรางวัลภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564 ท้ังนี้ ก าหนดการประกวดแปลงใหญ่
ระดับประเทศ วันท่ี 31 สิงหาคม 2564 
  3.2.3 โครงการพัฒนาผู้จัดการแปลง ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 
จังหวัดระยอง ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง ชลบุรี ตราด สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ 
ด าเนินการโครงการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง ในวันท่ี 20-22 กรกฎาคม 2564 ในส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี จันทบุรี และนครนายก ด าเนินการจัดอบรมเอง 
  3.2.4 การกระจายสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ สนับสนุนสินค้าเกษตรแปลงใหญ่มังคุด
ภาคใต้ โดยมียอดส่ังซื้อ จ านวน 3,220 กิโลกรัม ในการนี้ ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าท่ีส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง หน่วยงานในพื้นท่ีใกล้เคียง ได้แก่ ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ส านักงานปศุสัตว์
ระยอง ส านักงานพัฒนาท่ีดินระยอง และส านักงานชลประทานระยอง 
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  3.2.5 เร่งรัดให้จังหวัดด าเนินการจัดช้ันคุณภาพแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ ปี 2561, 
2562 และ 2563) ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 และเร่งรัดการถอดบทเรียนแปลงใหญ่ 
ปี 2561 จังหลัดละ 1 แปลง รายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564 
 ประเด็นสืบเนือ่ง  การด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 จ านวน 5 กิจกรรม  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  3.3 การด าเนินงานสมาพันธ์ชาวสวนทเุรียนไทยภาคตะวันออก ปี 2564 
   3.3.1 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จ.ระยอง ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพิ่มทักษะความรู้การขยายกิ่งพันธุ์ทุเรียนให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนของสมาพันธ์
ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือ
การผลิตและขยายกิ่งทุเรียนพันธุ์ดีมีมาตรฐานเพื่อจ าหน่ายให้กับเกษตรกร ปี 2565 ระหว่างศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง และสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก โดยศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยองเป็นผู้ผลิตกิ่งพันธุ์ทุเรียนท่ีดีได้มาตรฐาน จ านวน 2,000 กิ่ง โดยได้
ด าเนินการและวางแผนการด าเนินโครงการฯ ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 2564 – มิถุนายน 2565 ซึ่งอยู่ในขั้นตอน
การจัดซื้อวัสดุและหาเมล็ดพันธุ์ทุเรียนในการท าต้นพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรจ านวน 3,000 เมล็ด โดยส่ังซื้อ
เมล็ดพันธุ์จากจังหวัดยะลา จ านวน 100 กิโลกรัม ๆ ละ 40 – 60 บาท ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน พบว่า
วัสดุการเกษตรมีการขึ้นราคาสูงกว่าท่ีประมาณการ และการจัดซื้อวัสดุทางการเกษตรมีความล่าช้า เนื่องจาก
การระบาดของโรคโควิด - 19  เพราะร้านค้าท่ีจัดซื้อส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถจัดส่งของได้ตามท่ี
ก าหนดไว้ 
   3.3.2 การประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก ก าหนด
ประมาณกลางเดือนกันยายน 2564 ซึ่งผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง 
เป็นประธานท่ีปรึกษาฯ เกษตรจังหวัดเป็นคณะท่ีปรึกษาฯ มีหัวข้อพิจารณาการแต่งต้ังคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ 
ประเด็นสืบเนือ่ง  การด าเนินงานสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก ปี 2564 จ านวน 2 กิจกรรม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  3.4 รายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2564 
  รายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2564 ณ วันท่ี 
23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป้าหมาย 282,000 ครัวเรือน ปรับปรุงได้ร้อยละ 91.39 โดย
จังหวัดท่ีมียอดการปรับปรุงสูงสุด ได้แก่ ชลบุรี สมุทรปราการ และตราด ตามล าดับ 
ประเด็นสืบเนื่อง  ความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 
2564 เวลา 09.00 น. 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  3.5 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 
  ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหนว่ยงานภายใต้สังกัดส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง ขอ้มูล ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 25๖4 เป้าหมายกรมส่งเสริมการเกษตร
เบิกจ่ายร้อยละ 90.50 ภาพรวมของภาคตะวันออก เบิกจ่ายได้ร้อยละ 79.16  
ประเด็นสืบเนือ่ง  ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง ข้อมูล ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 25๖4  
มติที่ประชุม  รับทราบและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 
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ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพื่อทราบ 
  4.1 การสอบพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานก ากับดูแลของส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง) 
  จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ตามประกาศของจังหวัดระยอง ท าให้ไม่สามารถด าเนินการสอบได้ตามแผน เล่ือนไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น 
  4.2 การบริหารพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก 
   4.2.1 ด าเนินโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 
2564 อบบรมท้ังหมด 3 ระยะ เวทีท่ี 1 ด าเนินการ เมื่อวันท่ี 22-25 มีนาคม 2564 เวทีท่ี 2 ระยะท่ี 1 
ด าเนินการ เมื่อวันท่ี 20-22 กรกฎาคม 2564 และเวทีท่ี 2 ระยะท่ี 2 ด าเนินการระหว่าง วันท่ี  
6 - 28 สิงหาคม 2564 
   4.2.2 กรมก าหนดจัดเวทีวิชาการ น าเสนอผลงานเรื่องการถ่ายทอดความรู้ด้วยระบบ
ออนไลน์ ในวันท่ี 14 กันยายน 2564 โดยกลุ่มพัฒนาบุคลากร น าเสนอหัวข้อวิจัยเรื่องโครงการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร (การพัฒนาบุคลากรในงานส่งเสริมการเกษตร
เชิงพื้นท่ี)   
ประเด็นเพื่อทราบ  การด าเนินงานบริหารพฒันาบุคลากรส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  4.3 การประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชนสู่การพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (1 จังหวัด 1 โมเดลธุรกิจ) ดีเด่น ระดับเขต ปี 2564 
    4.2.1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ด าเนินการพิจารณาผลงานการประกวด
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับเขต ปี 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 
ดังนี ้
                      รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลท่ากุ่ม 
                                              หมู่ท่ี 6 ต าบลท่ากุ่ม อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
                     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาขัน 
                                              หมู่ท่ี 7 ต าบลตาขัน อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
                      รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่  ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลสนามไชย 
                                              หมู่ท่ี 1 ต าบลสนามไชย อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
  4.2.2 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ด าเนินการพิจารณาผลงานการประกวด
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนสู่การพัฒนาธุรกิจบริการดิน
และปุ๋ยเพื่อชุมชน (1 จังหวัด 1 โมเดลธุรกิจ) ดีเด่น ระดับเขต ปี 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันท่ี 23 
กรกฎาคม 2564 ดังนี้ 
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลตรอกนอง 
                                                หมู่ท่ี 5 ต าบลตรอกนอง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
                       รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่  ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนนาเริก 
                                                หมู่ท่ี 11 ต าบลนาเริก อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
                       รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านหนองตะลุมพุก 
                                                หมู่ท่ี 9 ต าบลบ้านพริก อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
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  4.2.3 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนสู่การพัฒนาธุรกจิบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน  
(1 จังหวัด 1 โมเดลธุรกิจ) ดีเด่นระดับเขต ปี 2564 ดังนี้ 
   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลบางปิด 
                                                หมู่ท่ี 7 ต าบลบางปิด อ าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 
                       รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลบางแตน 
                                                หมู่ท่ี 2 ต าบลบางแตน อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 
                       รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลแม่น้ าคู้ 
                                                หมู่ท่ี 2 ต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
  4.2.4 เขตก าหนดจัดสัมมนาเครือข่ายคณะกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
ระดับเขต ปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ระหว่างวันท่ี 26 – 27 สิงหาคม 2564 และ
จัดท าโครงการการผลิตและขยายหัวเช้ือราไตรโครเดอร์มา สนับสนุนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนใน 9 จังหวัด 
อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประเด็นเพื่อทราบ  ผลการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชนสู่การพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (1 จังหวัด 1 โมเดลธุรกิจ) ดีเด่น ระดับเขต ปี 2564 
และก าหนดจัดสัมมนาเครือข่ายคณะกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ระดับเขต ปี 2564 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  4.4 ผลการประกวดเกษตรกร บุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต  
ปี 2564 
  การคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต 
ประจ าปี 2564 รวมท้ังส้ิน 3 ประเภท ประเภทเกษตรกรดีเด่น ได้แก ่อาชีพท าสวน อาชีพท าไร่ และอาชีพไร่นา
สวนผสม ประเภทบุคคลทางการเกษตรดีเด่น ได้แก่ สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น และท่ีปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร
ดีเด่น ประเภทสถาบันเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น และกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ผลการ
คัดเลือก รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1. ประเภทเกษตรกรดีเด่น 
      1.1 อาชีพท าสวน 

อันดับท่ี 1 
 
 
อันดับท่ี 2 
 
 
อันดับท่ี 3 

นายสุเทพ จรูญชนม์ 
บ้านเลขท่ี 39/3 หมู่ท่ี 6 ต าบลพลงตาเอี่ยม  
อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
นายมณี  ภาระเปล้ือง 
บ้านเลขท่ี 39/3 หมู่ท่ี 6 ต าบลวังโตนด  
อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
นายคมคริษฐ์ กล่อมสังข์                        
บ้านเลขท่ี 132 หมู่ท่ี 1  ต าบลไม้รูด  
อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 

    1.2 อาชีพท าไร่ 
อันดับท่ี 1 
 
 

นายชวการ ช่องชลธาร 
บ้านเลขท่ี 469  หมู่ท่ี  12  ต าบลท่าบุญมี  
อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 
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อันดับท่ี 2 
 
 
อันดับท่ี 3 

นายวิรัตน์ ค าพิมูล 
บ้านเลขท่ี 4  หมู่ท่ี  2  ต าบลเขาไม้แก้ว  
อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
นายจิรวัฒน์ แซ่ซื้อ 
บ้านเลขท่ี 441/1 หมู่ท่ี 12 ต าบลท่ากระดาน  
อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  1.3 อาชีพไร่นาสวนผสม 
อันดับท่ี 1 
 
 
อันดับท่ี 2 
 
 
อันดับท่ี 3 

นายสุธีร์  แป้นสมบูรณ์ 
บ้านเลขท่ี 7/1 หมู่ท่ี 4 ต าบลคลองสวน  
อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
นายสุรพงษ์ บุญเคล้ิม 
บ้านเลขท่ี 36/1 หมู่ท่ี 9 ต าบลเขาพระ  
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
นายมนตรี เรืองศร ี
บ้านเลขท่ี 115  หมู่ท่ี  10  ต าบลมาบโป่ง  
อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

  2. ประเภทบุคคลทางการเกษตรดีเด่น 
      2.1 สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น 

อันดับท่ี 1 
 
 
อันดับท่ี 2 
 
 
อันดับท่ี 3 

นางสาวศิริมน  พันธุ์พิริยะ 
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม   
ต าบลห้วยแร้ง อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
นายสาธร  เจนจัดการ 
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนมัธยมท่าแคลง  
ต าบลสนามไชย อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
 เด็กชายตรีภพ  อินเต้ 
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด (ประจวบ
อุปถัมภ์)  
ต าบลเกาะจันทร์ อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 

  2.2 ท่ีปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น 
อันดับท่ี 1 
 
 
 
อันดับท่ี 2 
 
 
อันดับท่ี 3 

นายเจนภพ วิถาน 
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด (ประจวบ
อุปถัมภ์)  
หมู่ท่ี 2 ต าบลเกาะจันทร์ อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 
นางรุ่งรพี คะชะนา 
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดชากหมาก  
ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
ไม่มี 
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 3. ประเภทสถาบันเกษตรกรดีเด่น 
     3.1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น 

อันดับท่ี 1 
 
อันดับท่ี 2 
 
อันดับท่ี 3 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทรายมูลพัฒนา 
หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองปรือ อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองมะหาด 
หมู่ท่ี 3  ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งห้าวา  
หมู่ท่ี 8 ต าบลเขาสมิง อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

   3.2 กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น 
อันดับท่ี 1 
 
อันดับท่ี 2 
 
อันดับท่ี 3 

กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด (ประจวบอุปถัมภ์)  
หมู่ท่ี 2 ต าบลเกาะจันทร์ อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี  
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดชากหมาก  
หมู่ท่ี 2 ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
ไม่มี 

ท้ังนี้ แผนการประกวดระดับประเทศ ด าเนินการผ่านระบบออนไลน์ท้ังหมด โดยประเภทเกษตรกรดีเด่น 
อาชีพไร่นาสวนผสม ก าหนดวันท่ี 26 สิงหาคม 2564 อาชีพท าไร่ วันท่ี 8 กันยายน 2564 อาชีพท าสวน 
วันท่ี 16 กันยายน 2564 ประเภทบุคคลทางการเกษตรดีเด่น สมาชิกยุวเกษตรกร วันท่ี 21 กันยายน 2564 
ท่ีปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร วันท่ี 22 กันยายน 2564 ประเภทสถาบันเกษตรกรดีเด่น กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น 
วันท่ี 22 กันยายน 2564 และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น วันท่ี 30 กันยายน 2564  
ประเด็นเพื่อทราบ  ผลการประกวดเกษตรกร บุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต  
ปี 2564 และแผนการประกวดระดับประเทศ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  4.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยกับเจ้าหน้าที่กรม
ส่งเสริมการเกษตร (Routine to Research : R2R)   
  หัวข้อวิจัยแต่ละหน่วยงานดังนี ้

หน่วยงาน งานประจ าที่เลือกมาท า R2R หัวข้อวิจัย 
๑. ส านักงานเกษตร
จังหวัดจันทบุรี 

การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของ
จังหวัดจันทบุรี 

การพัฒนาการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์
จังหวัดจันทบุรี 

๒. ส านักงานเกษตร
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณของ
อ าเภอให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณของ
จังหวัดฉะเชิงเทราให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

๓. ส านักงานเกษตร
จังหวัดชลบุรี 

๑) การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงาน 
การขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช 
๒) การส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และ
ศัตรูธรรมชาติ 

แนวทางการขอรับรองแหล่งผลิต GAP พืช 
ของจังหวัดชลบุรี 
 

๔. ส านักงานเกษตร
จังหวัดตราด 

การแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนในพื้นท่ี
จังหวัดตราด 

การมีส่วนร่วมของเกษตรกรและเจ้าหน้าท่ี 
ในการแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ 
(ทุเรียนอ่อน) 
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หน่วยงาน งานประจ าที่เลือกมาท า R2R หัวข้อวิจัย 
๕. ส านักงานเกษตร
จังหวัดนครนายก 

แนวทางการขับเคล่ือน ศดปช. ในการ
ตรวจวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยตาม 
ค่าวิเคราะห์ดิน 

แนวทางการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดินของเกษตรกร จังหวัด
นครนายก 

๖. ส านักงานเกษตร
จังหวัดปราจีนบุรี 

การจัดเก็บและรายงานข้อมูลภาวการณ์
ผลิตพืชระดับต าบล (รต.) 

แนวทางการจัดเก็บและรายงานข้อมูล
ภาวการณ์ผลิตพืชระดับต าบล (รต.) 

๗. ส านักงานเกษตร
จังหวัดระยอง 

การขับเคล่ือนการด าเนินงานตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตรจังหวัดระยอง 

การปรับตัวของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
(สวนผลไม้) ให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19) 

๘. ส านักงานเกษตร
จังหวัดสมุทรปราการ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกร แนวทางการพัฒนาความรู้เชิงลึกตามบริบท
พื้นท่ีส าหรับนักส่งเสริมการเกษตรจังหวัด
สมุทรปราการ 

๙. ส านักงานเกษตร
จังหวัดสระแก้ว 

การขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) ต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว 
เชิงเกษตร 

การพัฒนาศูนย์เรียนรูก้ารเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอเมืองสระแก้ว 
ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

๑๐. ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืช 
จังหวัดชลบุรี 

การทดสอบสีของกระดาษโปสเตอร์ท่ีมี
ต่อการเบียนของแตนเบียนไข่ทริโคแกรมม่า 

การศึกษาสีของกระดาษโปสเตอร์ 
ท่ีมีผลต่อการเบียนของแตนเบียนไข่ 
ทริโคแกรมม่าของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี 
การเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี 

๑๑. ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัด
จันทบุรี 

การตัดสินใจของผู้เข้ารับการอบรมว่าจะ
เล้ียงผ้ึงพันธุ์หรือไม่หลังเข้ารับการอบรม 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเล้ียงผ้ึงพันธุ์
หลังจากเข้ารับการอบรมจากศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี 

๑๒. ส านักงาน
ส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร 
ท่ี ๓ จังหวัดระยอง 

การวาดแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลในภาค
ตะวันออก 

การเพิ่มประสิทธิภาพการวาดแปลง
เกษตรกรรมดิจิทัลให้แก่เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตรภาคตะวันออก 

    จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จ านวน ๔ ครั้งดังกล่าว ทีม R2R เสนอให้กรมจัดเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ให้กับทีม R2R ท่ีต้องการน าเสนอผลงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ได้แจ้งให้ส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรและส านักงานเกษตรจังหวดัส ารวจและแจ้งทีม R2R ท่ีประสงค์จะน าเสนอผลงานการ
ด าเนินงาน R2R ในเวที “R2R เสริมพลัง สร้างสรรค์ ผู้น าการเปล่ียนแปลงในงานส่งเสริมการเกษตร” 
ประมาณสัปดาห์ท่ี ๓ ของเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จังหวัดท่ีตอบรับต้องการน าเสนอผลงาน R2R ของทีม ได้แก่ 
จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ 
ประเด็นเพื่อทราบ  กิจกรรม/การด าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยกับเจ้าหน้าท่ี
กรมส่งเสริมการเกษตร (Routine to Research : R2R)  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
  5.1 การปรับปรุงค าส่ังคณะอ านวยการพัฒนาบคุลากรส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก 
จัดต้ังคณะอ านวยการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ประกอบด้วยเกษตรจังหวัด 9 จังหวัด 
ท้ังนี้ เสนอให้ปรับปรุงค าส่ังคณะอ านวยการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก โดยเพิ่ม
ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการท้ัง 4 ศูนย์ ร่วมเป็นคณะท างานฯ 
ประเด็นเพื่อพิจารณา  ปรับปรุงค าส่ังคณะอ านวยการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
  5.2 โครงการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออกรูปแบบพี่สอนน้อง On 
The Jop Training ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System เป้าหมายให้ เกษตรอ าเภอ, หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย,  
ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดวิชาการให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในความรับผิดชอบ อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง และ รายงานให้ จังหวัด/เขต/กรมฯ ทราบ  
ประเด็นเพื่อพิจารณา  การด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออกรูปแบบพี่สอนน้อง 
On The Jop Training ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ   

ระเบียบวาระที่ ๖ การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในสถานการณ์ความปกติใหม่ (New Normal) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖4 
 ๖.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 
  ๖.๑.1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา 
    - ปรับเปล่ียนการประสานให้เกษตรกรเข้ารับบริการจ านวนครั้งละไม่เกนิ 5 คน 
การฝึกอบรมหลักสูตรอื่น ๆ  ได้ปรับเปล่ียนเป็นการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน ์
    - โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร และสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
    - โครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เนื่องจากไม่สามารถ
ด าเนินการอบรมได้ จึงปรับเปล่ียนเป็นการสนับสนุนปัจจัยการผลิต และจัดท าคู่มือเอกสารวิชาการท่ีใช้ในการ
ฝึกอบรมให้กับเกษตรกร 
    - โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
นครนายก ได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามท่ีเกษตรกรต้องการ 
    - โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร ได้งบประมาณ 15,000 บาท ประสาน
โรงเรียนในจังหวัดนครนายก สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อท าแปลงเรียนรู้ในโรงเรียน 
  ๖.๑.2 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี 
    - การเบิกจ่ายงบประมาณ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน 
    - โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
    - การให้บริการเกษตรกร มีมาตรการป้องกัน โดยจัดต้ังจุดให้บริการนอก
อาคารส านักงาน มีฉากพลาสติกกั้น พร้อมท้ังเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอล์บริการ 
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  ๖.๑.3 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดจันทบุรี 
    - โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จัดท าเอกสารความรู้ เพื่อ
อบรมเกษตรกรผ่านทางออนไลน ์
    - โครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประสานเกษตรกรผ่าน
ทางไลน์ และจัดท าคู่มือเอกสารวิชาการท่ีใช้ในการฝึกอบรม พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร 
    - ได้เตรียมการปรับปรุงจุดเรียนรู้ในโรงเรียนทหารการสัตว์ และประสาน
จังหวัดคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ 2 ราย เพื่อจัดท าเป็นจุดเรียนรู้ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
    - โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร ด าเนินการ 4 โรงเรียนในจังหวัดจันทบุรี 
จัดท าเอกสารความรู้ และต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร และกระชาย 
  ๖.๑.4 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดระยอง 
    - สนับสนุนต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรให้กับเกษตรกร โดยสามารถติดต่อขอรับได้ 
หรือจังหวัดใดต้องการขอรับสนับสนุนต้นพันธุ์เพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกร สามารถท าหนังสือขอความอนุเคราะห์
มายังศูนย์ฯ ได้ 
 ๖.2 ส านักงานเกษตรจังหวัด 
  6.๒.๑ ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี 
    - แจ้งแผนการเตรียมการประกวดเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร โดยจัดท า
ข้อมูล และวีดิทัศน์ เพื่อน าเสนอผลงานเรียบร้อยแล้ว  
    - การปฏิบัติงานตามมาตรการของจังหวัด ปรับเปล่ียนการอบรม ประชุม 
ด าเนินการผ่านระบบออนไลน์ เช่น Line, Zoom 
    - การพัฒนาบุคลากร ให้เจ้าหน้าท่ีต าบลจัดท าส่ือวีดิทัศน์ผลงานด าเนินงาน
ศูนย์ศพก. และศูนย์ศพก.เครือข่าย เพื่อน าเสนอผลส าเร็จการด าเนินงาน และจัดท าเป็นตัวชี้วัด 
    - การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกล าไยภาคเหนือ ด าเนินการส่ังซื้อท้ังหมด 
4,000 กิโลกรัม จัดส่งส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ส านักงานเกษตรอ าเภอบางละมุง และส านักงานเกษตร
อ าเภอสัตหีบ  
 6.๒.2 ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 
    - การเบิกจ่ายงบประมาณ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณแปลงใหญ่ เพื่อให้
การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย  
    - การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ท าการเร่งรัดให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
    - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลังแบบควบคุม
พื้นท่ีการระบาด 3,711 ราย พื้นท่ี 50,000 ไร่ แจ้งข้อมูลให้กรมเรียบร้อยแล้ว เพื่อด าเนินการจ่ายค่าชดเชย
การท าลายให้แก่เกษตรกร ท้ังนี้ จังหวัดสระแก้วจับคู่แปลงมันส าปะหลังพันธุ์สะอาดกับจังหวัดชัยภูมิ 
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    - โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 786 ราย 
อยู่ในระหว่างในจัดสรรงบประมาณ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
 6.๒.3 ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
    การจัดการเพล้ียแป้งล าไย ในส่วนของจังหวัดจันทบุรี มีส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 ดูแลเรื่องการจัดการเพล้ียแป้งล าไย แจ้งในปัญหาการส่งออกล าไยไปยังสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มีการตรวจพบศัตรูพืชปะปนไปกับผลผลิตล าไย และให้ประเทศไทยเข้มงวดในการตรวจสอบ 
จังหวัดจึงด าเนินการสร้างการรับรู้แก่เกษตรกร ให้ทราบถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น มาตรการป้องกัน และความรู้เรื่อง
การจัดการผลผลิตล าไย โดยออกมาตรการห้ามเก็บล าไยท่ีมีเพล้ียแป้ง หากพบว่ามีเพล้ียแป้งให้คัดเกรด และไม่
น าส่งออก คนรับจ้างเก็บผลผลิตต้องมีความรู้ ไม่เก็บผลผลิตท่ีมีเพล้ียแป้ง และด่านตรวจพืช ด าเนินการสุ่ม
ตรวจผลผลิตท่ีล้งก่อนส่งออก ท้ังนี้ ได้เข้าดูแลเรื่องมาตรการตรวจโควิดผู้ปฏิบัติงาน สัญญาของเกษตรผู้ปลูก
ล าไย และในวันท่ี 2 กันยายน 2564 เขตร่วมกับจังหวัดจันทบุรี สระแก้ว ระยอง ฉะเชิงเทรา ร่วมพิจารณา
ก าหนดแนวทางมาตรการป้องกันต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองอื่นๆ 
 7.1 กฐนิพระราชทานกรมส่งเสริมการเกษตร 
  สถานท่ีทอดกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการเกษตร ณ วัดบางกระเบา ต าบลบางกระเบา 
อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ในวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งทางจังหวัดได้ประสานเบ้ืองต้นกับวัด
เรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้ จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ในวันท่ี 31 
สิงหาคม 2564   
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 

 

   
  (นางสาวปิ่นจรัส  ไทยเจริญ) 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
                  ผู้จดรายงานการประชุม 

        

  
    (นางนลทวรรณ  มากหลาย) 

ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 


