
ระเบียบการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร  
ภาคตะวันออก คร้ังที่ ๔/๒๕๖๐ 

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง  

อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

------------------------------------------------------------ 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ 

3.1  ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561 
3.2  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
3.3  โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ 
3.4  การประกวดชุมชนดีเด่น ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการ

พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยนื ระดับเขต 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
  ๔.๑ ทิศทางการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
  ๔.๒ แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ๒๐ ปี 
  4.3 เกษตรพันธะสัญญา 

4.4 Unit School 
4.๕ โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 
4.๖ ผลการวาดแปลง    
4.๗ การบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก 
4.๘ ปัญหาการเกิดโรครากเน่าโคนเน่าจากเช้ือราไฟทอปเทอร์ร่าในทุเรียน  
๔.๙ โครงการปูองกันก าจัดศัตรูมะพร้าว(หนอนหวัด า)ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นท่ีโดยการ

มีส่วนร่วมอย่างยั่งยนื 

๔.๑๐ โครงการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2560/61 ภาคตะวันออก                 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  แผนการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ภาคตะวันออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ระเบียบวาระที่ ๖ แผนการขับเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๖.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 
๖.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ 
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รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออก  
คร้ังที่ ๔/๒๕๖๐ 

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายชาตรี  บุญนาค ผู้อ านวยการ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง

      ประธานการประชุม 
2. นายปิยะ  สมัครพงศ์ รักษาการ เกษตรจังหวัดจันทบุรี 
๓. นายพงษ์ศักดิ์  เอมดวง   รักษาการ เกษตรจังหวัดชลบุรี 
4. นายสุรสิงห์  พูนเพิ่มสุขสมบัติ   เกษตรจังหวัดระยอง 
5. นางดวงเดือน  สมวัฒนสมศักดิ์   เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
6. นายพิชัย  วงษ์บัวงาม   เกษตรจังหวัดนครนายก 
7. นายดนัย  ปัญจพิทยากุล  เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  
8. นายส าเริง  วงษ์ปูอม   แทน เกษตรจังหวัดสระแก้ว 
9. นายมงคล  จอมพันธ์   เกษตรจังหวัดตราด 
10. นายวิชิต  พิชัยรัตน์   แทน เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  
11. นายต่อศักดิ์  โพธิ์กราน  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  

จังหวัดชลบุรี   
12 นายกฤษฎา  ฉิมอินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช 
 จังหวัดชลบุรี 
๑3. นายชยุทกฤดิ  นนทแก้ว ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร       

จังหวัดจันทบุรี 
14. นายสมชาย  ปิยวาจานุสรณ์  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  
๑5. นายพรหม  ยกพล ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร       

จังหวัดระยอง 
๑6. นางอุบล  มากอง ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายมัลลิกา  ศึกษากิจ รักษาการหัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป   สสก.๓ รย. 
๒. นางสาววรนุช  สีแดง              ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร  สสก.๓ รย.     
๓. นายชนินทร์  สุขส าราญ  ผู้อ านวยการพัฒนาบุคลากร   สสก.๓ รย. 
๔. นางสาววันทิตา  วุฒิพนมศักดิ์   เจ้าหน้าท่ีระบบคอมพิวเตอร์   สสก.๓ รย. 
๕. นายอิสมาแอล  บินยูโซะ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   สสก.๓ รย. 
๖. นางสาวอิสรี  เก่งนอก   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สสก.๓ รย.  
๗. นายธนิสร  ศิริโวหาร   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ศสพ.รย. 
๘. นายเมธา  ถนอมพันธุ์   นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ  สสก.๓ รย. 
๙. นางเยาวรัตน์  ธีระวงศ์สกุล  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ สนง.กษจ.ตร. 



๓ 

 

  

๑๐. นางสาวนฤมล  สิงห์เถื่อน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สนง.กษจ.ฉช. 
1๑. นางสาวนคร  คมกล้า  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สสก.๓ รย. 
12. นายพุทธินันท์  บูรณะ  นักวิชาการแผนท่ีภาพถ่ายปฏิบัติการ  สสก.3 รย. 
๑๓. นางวิภาพร  สงวนดี   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   สสก.3 รย. 
14. นางกิตต์ิชญาห์  โมรา  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   สสก.3 รย. 
       

นายชาตรี  บุญนาค ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับผู้
เข้าประชุมทุกท่านและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 1.1 มีการเปล่ียนแปลงโยกย้ายเกษตรจังหวัดในภาคตะวันออก จ านวน ๖ ต าแหน่ง คือนายวิบูลย์  
ไชยวรรณ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี เป็นเกษตรจังหวัดนครราชสีมา นายอาชว์ชัยชาญ  เล้ียงประยูร เกษตรจังหวัด
จันทบุรี เป็นเกษตรจังหวัดพิษณุโลก  นายวรชันย์  หลักกรด เกษตรจังหวัดนครนายก เป็นเกษตรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นายพิชัย  วงษ์บัวงาม เกษตรจังหวัดสระบุรี  เป็นเกษตรจังหวัดนครนายก นายพงษ์ศักด์ิ  เอมดวง 
เกษตรจังหวัดตราด เป็นเกษตรจังหวัดชลบุรี และนายมงคล  จอมพันธ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรัขันธ์ เป็นเกษตร
จังหวัดตราด 

1.2 การมอบรางวัล โดยเกษตรจังหวัดเป็นตัวแทนรับรางวัล 
1.2.1 รางวัลศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับเขตท่ี 3 จังหวัดระยอง ปี 2560 รางวัลชนะเลิศ 

ได้แก่  ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลตรอกนอง หมู่ท่ี 1 ต าบลตรอกนอง อ าเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี  ได้รับโล่รางวัล 
และรางวัลเงินสด 5,000 บาท  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลบ้านซ่อง ต าบล
บ้านซ่อง  อ าเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับประกาศนียบัตร และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่  
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลโปุง  หมู่ท่ี 1 ต าบลโปุง อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้รับ ประกาศนียบัตร  

1.2.2 รางวัลเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ปี 2560 จ านวน 7 สาขา ได้แก่ กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรดีเด่น กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ท่ีปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น 
เกษตรกรดีเด่น สาขาท าสวน ท าไร่ และไร่นาสวนผสม 

1.๓ ทิศทางการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ก าหนดภาพรวมของ
การด าเนินงาน ภายใต้แนวคิด Balance DOAE สร้างความสมดุลระหว่างภารกิจ งานตามนโยบาย (Agenda) กับ
ภารกิจหลักของหน่วยงาน(Function) คือการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
เกษตรกรมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ขับเคล่ือนระบบส่งเสริมการเกษตรให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น    
เพื่อสร้างระบบการท างานท่ีชัดเจน พัฒนาเครื่องมือในการปฏิบัติงาน และองค์ความรู้ของนักส่งเสริมการเกษตรให้มี
ความรอบรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง พร้อมต่อการท าหน้าท่ีเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงด้านการเกษตรของประเทศ    
โดยให้สอดรับกับการก้าวไปสู่ Smart Agriculture ตามเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะสามารถสร้างความอยู่ดี
มีสุขให้กับเกษตรกรได้อย่างแท้จริง 

๙  สมดุลสู่ความเป็นเลิศของภารกิจส่งเสริมการเกษตร (Balance DOAE for Excellent Mission) 
1. งานส่งเสริมการเกษตรต้องแสดงออกถึงความเป็นตัวตนท่ีชัดเจน ในลักษณะภาระงานตามบทบาทหน้าท่ี   

ท่ีแท้จริง(Function) สามารถจ าแนกและผลักดันให้เกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรม วัดผล และตรวจสอบได้  
2. การด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรต้องก าหนดเปูาหมายของการส่งเสริมและพัฒนาให้ชัดเจน และสามารถ

วัดผลได้ โดยก าหนดเป็น Milestone ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้สามารถทบทวนข้อผิดพลาด และปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้บรรลุเปูาหมายหลักตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 
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๓. งานตามนโยบายท่ีมีเปูาหมายในการพัฒนาด้านการเกษตร  (Agenda) จะต้องด าเนินการบนพื้นฐานของ
งานท่ีถูกก าหนด ให้เป็นบทบาทหน้าท่ีของการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (Function) โดยด าเนินการในลักษณะ 
ต่อยอด และขยายการด าเนินงานให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น  

๔. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในระดับพื้นท่ี(Area Base) ต้องน างานตามนโยบาย (Agenda) และงาน
ตามบทบาทหน้าท่ี (Function) มาก าหนดเป็นแนวทางในการขับเคล่ือนการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในระดับ
พื้นท่ี โดยปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นท่ี ก าหนดเปูาหมายชัดเจนสามารถตรวจสอบ
และวัดผลได้ สร้างสมดลุให้เกดิขึน้กับงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  

๕. การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ด้านงานส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนาสมรรถนะ 
และประสิทธิภาพของนักส่งเสริมการเกษตร จะต้องมีความสมดุลกันในทุกมิติของการพัฒนา เนื่องจากท้ังสองภาคส่วน
ต่างเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะก่อให้เกิดความส าเร็จของการพัฒนาระหว่างกัน  

๖. สร้างสมดุลของการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรตลอดเส้นทางของการเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร 
(The whole process of  agri-industry) โดยเกษตรกรคือผู้ประกอบการด้านการเกษตร 

๗. การขับเคล่ือนการพัฒนาด้านการขับเคล่ือนเกษตรผ่านระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)          
ให้ความส าคัญต่อการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมต่างๆ มาปรับใช้ให้เกิดความสมดุลระหว่างภูมิปัญญา      
กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้เกิดการเกื้อหนุนและสามารถต่อยอดการพัฒนาการเกษตรสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน  

๘. ผลของการประกอบการด้านการเกษตรต้องอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม และสมดุลระหว่างทุนและผลตอบแทน
สร้างรายได้ท่ีมั่นคงและยั่งยืนผ่านระบบส่งเสริมการเกษตร การจัดการท่ีดีรวมถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของ
ผลผลิตและการประกอบอาชีพด้านการเกษตร  

๙. การพัฒนาและส่ง เสริมการเกษตร ท่ี เป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อม  ไม่ท าลายวัฒนธรรมอัน ดีงาม
ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความสมดุล ให้เกิดข้ึนในห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร 

1.4 แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ๒๐ ปี 
กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร  ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ -

๒๕๗๙) และปฏิบัติงานระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  โดยสอดคล้องกับแผนและยุทธศาสตร์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ท้ังในระดับชาติและระดับกระทรวง  เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการท างานส่งเสริมการเกษตรในระยะยาว               
แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ ๒๐ ปีฯ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตท่ี
ดี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีรายได้ท่ีมั่นคง” โดยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร   
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และยกระดับสู่มาตรฐานสากล ด้วยงานวิจัย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม   
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  ท่ีสอดคล้อง

กับความต้องการของตลาด   
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร 

 ยุทธศาสตร์ที ่๕ การพัฒนาศักยภาพองค์กรและใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ   ส าหรับเกษตรกร
เปูาหมายในการส่งเสริมการเกษตรจ าแนกออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่  

(๑) กลุ่ม Subsistence Farming คือ เกษตรกรท่ีท าการผลิตเพื่อการยังชีพ ซึ่งผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
เป็นหลัก  
  (๒) กลุ่ม Semi–commercial Farming คือ เกษตรกรท่ีท าการผลิตแบบกึ่ งพาณิชย์  โดยผลิตเพื่อการ 
จ าหน่ายควบคู่กับการบริโภคภายในชุมชนและพื้นท่ีใกล้เคียง 

(๓) กลุ่ม Commercial Farming คือ เกษตรกรที่ท าการผลิตเชิงพาณิชย์โดยผลิตเพื่อการจ าหน่ายเป็นหลัก 
 



๕ 

 

  

Roadmap การพัฒนาได้แบ่งออกเป็น ๔ ช่วงๆละ ๕ ปี โดยมีประเด็นมุ่งเน้นในแต่ละช่วง ดังนี้   
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) : ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริส่งเสริมเศรษฐกิจ

พอเพียงศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน มุ่งเน้นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงด้าน
อาหาร และให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ส าหรับเกษตรกรในกลุ่ม  Subsistence Farming ส่วนกลุ่ม Semi–
commercial Farming จะเน้นให้มีการเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)  และ
เครือข่ายและมีการเช่ือมโยงสู่การผลิตในแปลงใหญ่ ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในรูปแบบ
แปลงใหญ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกรและ พัฒนาให้เป็น Smart Group พัฒนา Smart Farmer 
และ Young Smart Farmerเกษตรกรในกลุ่ม Commercial Farming จะเน้นส่งเสริมให้ผลิตสินค้าเกษตรท่ีมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมพัฒนาการผลิตสู่ระบบ Smart Farming  และเกษตร ๔.๐  มุ่งเน้นการ
ผลิตเพื่อเข้าสู่ตลาดPremium และตลาดเฉพาะมีการเช่ือมโยงกับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ และส่งเสริมการซื้อ–ขายผ่าน
ทาง online รวมท้ังเร่งขยายผลการพัฒนา Young Smart Farmer และสนับสนุน/บ่มเพาะ Start up ภาคเกษตรเพื่อ
เป็นก าลังหลักในการขับเคล่ือนภาคการเกษตรในอนาคต  

ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) : ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายเกษตรกรท่ีท า
การเกษตร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  และสนับสนุนให้เกิดการเช่ือมโยงตลาดระหว่างชุมชนส าหรับกลุ่ม 
Subsistence Farmingส่วนกลุ่ม Semi – commercial Farming จะส่งเสริมการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและท่องเท่ียววิถีไทย 
เช่ือมโยงตลาดชุมชนสู่ตลาดในระดับประเทศ เสริมทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ และขยายผลการพัฒนา Smart
  Farmer และYoung Smart Farmer ส าหรับกลุ่ม Commercial Farming จะส่งเสริมการผลิต สินค้าเกษตร
ท่ีมีมูลค่าสูง การรวมกลุ่มกันผลิตแบบCluster ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและการท าฟาร์มในรูปแบบใหม่ๆ
 มีการเช่ือมโยงตลาดท้ังในและต่างประเทศ และขยายช่องทางการค้าสู่ระบบ Online   

ระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๗๐ - ๒๕๗๔) : เกษตรกรในกลุ่ม Subsistence Farming จะมุ่งเน้นการสร้าง
ความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  สนับสนุนการเช่ือมโยงตลาดระหว่างชุมชน
สร้างความภาคภูมิใจและยกย่องให้เกียรติเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จเพื่อเป็นต้นแบบแก่เกษตรกรรายอื่นๆส่วนกลุ่ม
Semi-commercial Farming จะส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม  สร้างเครือข่ายธุรกิจ
เกษตรให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการแข่งขัน มีการเช่ือมโยงตลาด ชุมชนกับตลาดในระดับประเทศและการ
ซื้อขายทาง Online พัฒนายกระดับการท่องเท่ียวเชิงเกษตรให้เป็น ส่วนส าคัญของการท่องเท่ียวไทยและขยายผลการ
พัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ส าหรับกลุ่ม Commercial Farming จะส่งเสริมและให้รักษา
ระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้เป็นท่ียอมรับและเช่ือถือของตลาดเพิ่มทักษะในด้านการบริหารจัดการ
ธุรกิจพัฒนาสู่การเป็น Smart Enterprise และส่งเสริมให้ Young Smart Farmer มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาภาค
การเกษตร  

ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๗๕ - ๒๕๗๙) : มุ่งหวังให้เกษตรกรทุกคนเป็น  Smart Farmer มี คุ ณ ภ า พ
ชีวิตท่ีดี มีความสามารถในการแข่งขัน มีความมั่งค่ังภาคภูมิใจในอาชีพ และมีเกียรติศักด์ิศรีในสังคม  รวมท้ังภาค
การเกษตรมีความยั่งยืนเป็นเกษตรสมัยใหม่ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม และการสร้างสรรค์
ของคนรุ่นใหม่รวมท้ังมีรากฐานท่ีเข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกันท่ีดีด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้  
กรมส่งเสริมการเกษตร ยังต้องพัฒนาองค์กร และระบบการท างานเพื่อยกระดับเป็นองค์กร ท่ีมีสมรรถนะสูงหรือเป็น
Smart Office และพัฒนาข้าราชการทุกคนให้เป็น Smart Officer  

มติที่ประชุม รับทราบเรื่องท่ีประธานแจ้ง จ านวน 4 เรื่อง 

 

 



๖ 

 

  

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ 
ตามท่ี ได้มีการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร          

ภาคตะวันออก ครั้งท่ี 3/๒๕๖๐ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
ฉะเชิงเทรา นั้น เลขาท่ีประชุมฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมและส่งให้ทุกท่านแล้ว รายละเอียดรายงานการประชุม
ตามเอกสารหน้า ๔ ถึงหน้าท่ี ๙ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/๒๕๖๐ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม 2560 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่  ๓/๒๕60 

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ 25๖๐ 
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ

เกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง ข้อมูล ณ วันท่ี ๖ พฤศจิกายน 25๖๐ ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร 
123,147,795 บาท  ใช้จ่ายไป 5,328,010.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.33 ต่ ากว่าเปูาหมายกรมส่งเสริม
การเกษตรต้ังไว้ ร้อยละ 12.12 
มติที่ประชุม ประธานท่ีประชุมก าชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายท่ีก าหนด
ไว้ 

3.2 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  

  กิจกรรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังนี้  
   3.2.1 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับเขต ซึ่งวางแผนจัดประชุมร่วมกับการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ครั้งท่ี ๑ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ครั้งท่ี ๒ เดือนมกราคม  ๒๕๖๑ และครั้งท่ี ๓ เดือน
มีนาคม ๒๕๖๑ โดยก าหนดจัดประชุมฯ ครั้งท่ี ๑ ในวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศพก.อ าเภอเมือง จังหวัด
ปราจีนบุรี บุคคลเปูาหมายประกอบด้วย ประธาน ศพก.ระดับจังหวัด ประธานแปลงใหญ่ระดับจังหวัด เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบงาน ศพก.ระดับจังหวัด เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานแปลงใหญ่ระดับจังหวัด และทีมผู้จัด รวม 38  คน 
   3.2.2 กิจกรรม ถอดบทเรียน ศพก. จ านวน ๑ จุด กรมส่งเสริมการเกษตรจะโอนจัดสรรงบประมาณ 
ในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ การคัดเลือก ศพก.ต้นแบบเพื่อถอดบทเรียน จะน าเข้าพิจารณาในวาระการประชุม
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับเขต วันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   
  3.๒.3 ขอให้จังหวัดรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  ส่งส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ภายในวันท่ี 
๑๕ ของทุกเดือน เพื่อสรุปภาพรวมระดับเขต น าเสนอในวาระการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร และเสนอใน
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับประเทศ  

  ประธานท่ีประชุมได้แจ้งให้จังหวัดดูแลก ากับให้ทุก ศพก. มีแผนการปฏิบัติงาน แผนการถ่ายทอด
ความรู้ หลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ ท้ังนี้ปีงบประมาณ 2561 กรมส่งเสริมการเกษตรได้เปิดกว้างใน กิจกรรมการ
ถ่ายทอดความรู้ในกิจกรรมงาน field day โดยพื้นท่ีเพาะปลูกไม้ผลให้เริ่มด าเนินการได้ต้ังแต่มกราคม 2561  ส่วน
พื้นท่ีเพาะปลูกข้าว ให้เริ่มด าเนินการในเดือนเมษายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งในแต่ละพื้นท่ีจะมีการจัดงาน Field day 
น าร่อง โดยผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางมาเป็นประธาน ขอให้ท่ีประชุมคัดเลือกจุดหลัก 
ศพก. เพื่อเป็นตัวแทนของภาคตะวันออก  

มติที่ประชุม เห็นชอบเลือกจุดหลัก ศพก. จังหวัดระยอง  
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3.3 โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ 

 กรมส่งเสริมการเกษตรมีเปูาหมายการปฏิบัติงานแปลงใหญ่ ท้ังหมดต่ังแต่เริ่มโครงการมาในปี 
2559- 2560 และแปลงใหม่ ปี 2561 รวม 1,380 แปลง  โดยภาคตะวันออก 9 จังหวัด มีแปลงใหญ่ท่ีจัดต้ัง
มาแล้ว 139 แปลง และแปลงใหม่ท่ีจะขอจัดต้ังในปี 2561 อีก 50 แปลง แบ่งเป็นจังหวัดจันทบุรี 20 แปลง 
ฉะเชิงเทรา3 แปลง ชลบุรี 2 แปลง ตราด นครนายก ปราจีนบุรี จังหวัดละ 3 แปลง ระยอง 6 แปลง สมุทรปราการ
และสระแก้ว จังหวัดละ 5 แปลง ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้รับงบประมาณในการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ ได้ก าหนดกิจกรรม การประชุมขับเคล่ือน ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน
โครงการ จ านวน 2 ครั้ง ในครั้งแรกจะจัดขึ้นในวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560  ณ.ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง และวางแผนออกติดตามรายจังหวัดทุกเดือน  
มติที่ประชุม รับทราบเปูาหมายแปลงใหญ่ ปี 3561 และแผนการขับเคล่ือนงาน 

3.4  การประกวดชุมชนดีเด่น ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี 
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ระดับเขต  

คณะท างานการคัดเลือกประกอบด้วยนายชาตรี  บุญนาค ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง ประธานคณะท างาน นายอุดม  วรัญญูรัตน์ ประธานศพก.ระดับเขต เป็นรอง
ประธาน การพิจารณา คัดเลือกจากเอกสาร ท่ีมีการด าเนินกิจกรรมกลุ่มท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมาก
ท่ีสุด ผลเป็นดังนี้  

ด้านการผลิตพืช และพันธุ์พืช อันดับ 1 ได้แก่โครงการเพาะพันธุ์ไผ่เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน 
อ าเภอโปุงน้ าร้อน จันทบุรี ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน อ าเภอนิคมพัฒนา ระยอง 
ด้านการจัดการศัตรูพืช ได้แก่ โครงการผลิตขยายเช้ือไตรโคเดอร์มาในข้าวเปลือก อ าเภอแกลง ระยอง ด้านการฟาร์ม
ชุมชน ได้แก่ โครงการเพาะเห็ดนางฟูา อ าเภอเมือง ตราด ด้านการการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร ได้แก่ โครงการการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า อ าเภอแกลง ระยอง ด้านการปศุสัตว์ ได้แก่ 
โครงการเล้ียงสัตว์แบบพอเพียง อ าเภอท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ด้านการประมง ได้แก่ โครงการผลิตอาหารปลา  
อ าเภอบางบ่อ สมุทรปราการ ด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน ได้แก่ โครงการผลิตปุ๋ยหมักแห้งเพื่อการปรับปรุงบ ารุงดิน 
อ าเภอโปุงน้ าร้อน จันทบุรี ประเภทชุมชนดีเด่น ได้แก่ ชุมชนต าบลทุ่งควายกิน(๑) ต าบลทุ่งควายกิน อ าเภอแกลง 
ระยอง 

มติที่ประชุม รับทราบผลการคัดเลือกชุมชนดีเด่น ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อ
การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ระดับเขต 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบ 

4.1  เกษตรพันธะสัญญา 

เกษตรพันธสัญญา หรือ คอนแทรคฟาร์มมิ่ง (contract farming) คือ ระบบการเกษตร การเล้ียงสัตว์ 
หรือการเพาะปลูกพืช ท่ีมีการท าสัญญาซื้อขายผลผลิตล่วงหน้าระหว่างฝุายเกษตรกร หรือเจ้าของฟาร์ม  กับคู่สัญญา 
คือ "ผู้รับประกัน" ซึ่งมักเป็นบริษัทเอกชนท่ีสัญญาว่าจะซื้อผลผลิตคืนจากอีกฝุายในราคาท่ีตกลงกันต้ังแต่ต้น  เรียกว่า 
"ราคาประกัน"  

วัตถุดิบทางการเกษตรและอุตสาหกรรม ประกอบกับสภาวะความมีจ ากัดของทรัพยากรการผลิต ไม่
ว่าจะเป็นแรงงาน ท่ีดิน และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ท าให้ผลิตภาพทางการผลิตลดลง ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของต้นทุน
การผลิต โดยคาดการณ์ว่าผลผลิตทางการเกษตรจะตกต่ า เนื่องจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและโรคพืช 
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ราคาสินค้าเกษตรผันผวน จะส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรเพื่อเป็นอาหารในปีพ.ศ. 2554 เพิ่มสูงขึ้นกว่า 40% ขณะท่ี
เงินเฟูอจากราคาอาหารจะอยู่ท่ีระดับ 15% นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น
มิติทางกายภาพ มิติด้านเศรษฐกิจ ท้ังด้านการผลิต การค้า และบริการ รวมถึงมาตรการพันธกรณีทางการค้าและการ
ออกมาตรการกฎระเบียบด้านส่ิงแวดล้อม 

จากสภาพการณ์ดังกล่าว ท าให้หลายธุรกิจมีการน าระบบคอนแทรคฟาร์มมิ่ง (contract farming) 
มาใช้ในการจัดการบริษัท โดยมองว่าวัตถุดิบจัดเป็นแหล่งต้นน้ าของการน าปัจจัยวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต      
หากเกิดการขาดแคลน ไม่มีคุณภาพ และจ านวนไม่แน่นอน จะส่งผลกระทบต่อการส่งมอบหรือส่งต่อไปยังผู้เกี่ยวข้อง
ในกระบวนของบริษัท โดยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีต่ าลง จะว่าไปแล้ว คอนแทรคฟาร์มมิ่ง ถือว่าไม่ใช่เรื่อง
ใหม่ส าหรับประเทศไทย เพราะมีหลายบริษัทท่ีใช้ระบบนี้ในการท าธุรกิจแล้วประสบความส าเร็จ เช่น  บริษัทในเครือ
เจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) หรือเครือเบทาโกร ท่ีท าระบบคอนแทรคฟาร์มมิ่งโดยเฉพาะการเล้ียงสัตว์ ซึ่งมีมานานกว่า 30 ปี      
ก็ประสบความส าเร็จดีท้ังบริษัทและเกษตรกร 

ข้อดีของการท าคอนแทรคฟาร์มม่ิง 
1. เกษตรกรมีผลผลิตขายแน่นอน สามารถน าวัตถุดิบปูอนเข้าสู่กระบวนการผลิตได้อย่างสม่ าเสมอ  และเป็นการ
ประกันรายได้ ประกันราคาสินค้าล่วงหน้า ซึ่งแต่ละพื้นท่ีจะมีรายละเอียดไม่เหมือนกัน 
2. เกษตรกรได้รับความรู้ ท้ังด้านวิชาการ การออกแบบแปลนฟาร์มมาตรฐาน และเทคนิคในการปรับลดต้นทุนในการ
ผลิต พร้อมจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตต่างๆ อาจรวมไปถึงการสนับสนุนสินเช่ือทางการเงิน 
3. ผลผลิตได้มาตรฐานเดียวกับท่ีทางบริษัทก าหนดและตรงตามความต้องการของตลาด 
4. ในยุคโลกาภิวัตน์ การตกลงราคาและเวลารับมอบสินค้ากันชัดเจน  เช่ือว่าเกษตรพันธสัญญา สามารถลดความผัน
ผวนของรายได้และผลผลิตของเกษตรกร โดยสามารถท าให้ผลตอบแทน (รายได้) ค่อนข้างแน่นอนและสูงขึ้น และช่วย
ให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีและเงินทุน 
5. ช่วยให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและจัดการ ช่วยลดภาระงบประมาณของรัฐในการพยุงราคา สินค้า
เกษตรกรรม ตลอดจนช่วยเพิ่มโอกาสการจ้างงานในภาคเกษตรกรรม 
6. เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการแบ่งปันจากบริษัท เพราะมีวัตถุดิบสม่ าเสมอ  ควบคุมต้นทุนได้ สามารถคาดการณ์
วางแผนการตลาด รวมถึงบริษัทยังประหยัดได้จากขนาดกิจกรรม (economy of scale) เนื่องจากเป็นการผลิตขนาด
ใหญ่ ส่วนผู้บริโภคได้ประโยชน์จากคุณภาพสินค้าท่ีสูงขึ้นและราคาถูกลง 

ข้อเสียของการท าคอนแทรคฟาร์มม่ิง 
1. การท า "คอนแทรค ฟาร์มมิ่ง" ภาคเอกชนมักจะท าสัญญาในรูปแบบสัญญาเชิงเอาเปรียบเกษตรกร ในเรื่องของ
ผลตอบแทน ความเส่ียง และความเป็นธรรม 
2. เงินลงทุนต่อฟาร์มค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ท่ีจะเกิดขึ้น ท าให้การคืนทุนต้องใช้เวลานานหลายปี 
ขณะท่ีแหล่งเงินทุนของเกษตรกรมาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ดังนั้น หากบริษัทยกเลิกพันธสัญญากับเกษตรกร
ในระยะส้ันหรือไม่วางแผนการผลิตให้ เกษตรกรอาจล้มละลายได้ นอกจากนี้ ยังพบว่าสัดส่วนของรายจ่าย (ต้นทุน) ต่อ
รายได้ของฟาร์มค่อนข้างสูง ประมาณ 27-92% จึงถือว่ามีความเส่ียงค่อนข้างมาก 
3. เกษตรกรมีความเส่ียงสูง และเส่ียงสูงขึ้นเมื่อได้รับผลกระทบทางธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม ภัยแล้ง หรือหวัดนก เป็น
ต้น นอกจากนี้ ยังมีความเส่ียงในการสูญเสียผลผลิตมากขึ้น  เมื่อรวมค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน เช่น ค่า
ไฟฟูา ค่าปุ๋ย ค่ายา ฯลฯ 
4. การท่ีสัญญาไม่ได้ค านวณรายได้ค่าตอบแทนจากการผลิตท่ีเป็นขั้นบันไดเป็นลายลักษณ์อักษรท่ีชัดเจน ท าให้
เกษตรกรไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะถึงจุดคุ้มทุน และมีก าไรจากการลงทุนเมื่อไร จึงท าให้เกิดความเสียเปรียบ 

 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2102/food-อาหาร
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0464/raw-material-วัตถุดิบ
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ข้อดีของการท าคอนแทรคฟาร์มมิ่ง คือเกษตรกรมีผลผลิตขายแน่นอน สามารถน าวัตถุดิบปูอนเข้าสู่
กระบวนการผลิตได้อย่างสม่ าเสมอ และเป็นการประกันรายได้ ประกันราคาสินค้าล่วงหน้า เกษตรกรได้รับความรู้ ท้ัง
ด้านวิชาการ การออกแบบแปลนฟาร์มมาตรฐาน และเทคนิคในการปรับลดต้นทุนในการผลิต พร้อมจัดหาวัตถุดิบและ
ปัจจัยการผลิตต่างๆ อาจรวมไปถึงการสนับสนุนสินเช่ือทางการเงิน ผลผลิตได้มาตรฐานเดียวกับท่ีทางบริษัทก าหนด
และตรงตามความต้องการของตลาด ลดความผันผวนของรายได้และผลผลิตของเกษตรกร  โดยสามารถท าให้
ผลตอบแทน (รายได้) ค่อนข้างแน่นอนและสูงขึ้น และช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีและเงินทุน ช่วยให้เกษตรกร
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและจัดการ ช่วยลดภาระงบประมาณของรัฐในการพยุงราคา สินค้าเกษตรกรรม ตลอดจน
ช่วยเพิ่มโอกาสการจ้างงานในภาคเกษตรกรรม และยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการแบ่งปันจากบริษัท เพราะมีวัตถุดิบ
สม่ าเสมอ ควบคุมต้นทุนได้ สามารถคาดการณ์วางแผนการตลาด รวมถึงบริษัทยังประหยัดได้จากขนาดกิจกรรม 
เนื่องจากเป็นการผลิตขนาดใหญ่ ส่วนผู้บริโภคได้ประโยชน์จากคุณภาพสินค้าท่ีสูงขึ้นและราคาถูกลง 

ข้อเสียของการท าคอนแทรคฟาร์มม่ิง ภาคเอกชนมักจะท าสัญญาในรูปแบบสัญญาเชิงเอาเปรียบ
เกษตรกร ในเรื่องของผลตอบแทน ความเส่ียง และความเป็นธรรม เงินลงทุนต่อฟาร์มค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับ
รายได้ท่ีจะเกิดขึ้น ท าให้การคืนทุนต้องใช้เวลานานหลายปี ขณะท่ีแหล่งเงินทุนของเกษตรกรมาจากการกู้ยืมจาก
สถาบันการเงิน ดังนั้น หากบริษัทยกเลิกพันธสัญญากับเกษตรกรในระยะส้ันหรือไม่วางแผนการผลิตให้ เกษตรกรอาจ
ล้มละลายได้ เกษตรกรมีความเส่ียงสูง และเส่ียงสูงขึ้นเมื่อได้รับผลกระทบทางธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม ภัยแล้ง หรือหวัด
นก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีความเส่ียงในการสูญเสียผลผลิตมากขึ้น เมื่อรวมค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน เช่น 
ค่าไฟฟูา ค่าปุ๋ย ค่ายา ฯลฯ การท่ีสัญญาไม่ได้ค านวณรายได้ค่าตอบแทนจากการผลิตท่ีเป็นขั้นบันไดเป็นลายลักษณ์
อักษรท่ีชัดเจน ท าให้เกษตรกรไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะถึงจุดคุ้มทุน และมีก าไรจากการลงทุนเมื่อไร จึงท าให้เกิด
ความเสียเปรียบ 
มติที่ประชุม หลักการของเกษตรพันธะสัญญา 

4.2 Unit School นโยบายแนวทางการจัดท า Unit School ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
โดยมีจุดประสงค์ ส าคัญ ๒ ประการคือ สร้างข้าราชการ Unit School Smart Officer และสร้างเกษตรกร Unit 
School (ศพก.) Smart Farmer หลักการของ Unit School คือ คนในหน่วยช่วยกันก าหนดเรื่องท่ีต้องรู้ และแผนการ
เรียนการสอน ใช้คนในหน่วยถ่ายทอดความรู้ ใช้เวลาไม่มาก/ไม่กระทบเวลาท างานของหน่วยงาน  ไม่ใช้งบประมาณ 
ท าได้ทุกระดับ กลุ่ม กอง ส านัก กรม และกระทรวง  
มติที่ประชุม รับทราบแนวทางการจัดท า Unit School ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

4.3 โครงการปรบัปรุงทะเบียนเกษตรกร ป ี2561 

  กรมส่งเสริมการเกษตร มีการรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกพืช ท าไร่นาสวนผสม ท านาเกลือ
และเล้ียงแมลงเศรษฐกิจ จากเกษตรกรท่ีท าการเกษตรในพื้นท่ีท่ีมีเอกสารสิทธิ์ เพื่อต้องการทราบสถานการณ์การ
เพาะปลูกของเกษตรกร ประมาณการผลผลิตท่ีจะออกสู่ตลาดในช่วงเวลาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง โดยเกษตรกรจะต้อง
เป็นผู้มาแจ้งขึ้นทะเบียนท่ีส านักงานเกษตรอ าเภอตามท่ีต้ังแปลงปลูกเมื่อได้เริ่มท าการเกษตรใหม่ และต้องแจ้ง
ปรับปรุงข้อมูลทุกครั้งท่ีมีการเก็บเกี่ยวและท าการเพาะปลูกใหม่ไปแล้ว 15 วัน ในปี 2561 กรมส่งเสริมการเกษตรได้
ก าหนดเปูาหมายการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 
จังหวัดระยอง ดังนี้ จังหวัดจันทบุรี 37,000 ครัวเรือน ฉะเชิงเทรา 39,000 ครัวเรือน ชลบุรี 32,000 ครัวเรือน 
ตราด 19,000 ครัวเรือน นครนายก 18,000 ครัวเรือน ปราจีนบุรี 30,000 ครัวเรือน ระยอง 27,000 ครัวเรือน 
สมุทรปราการ 10,000 ครัวเรือน และสระแก้ว 43,000 ครัวเรือน รวมท้ังส้ิน  255,000 ครัวเรือน และได้ก าหนด
แผนการด าเนินการของแต่ละไตรมาส รายละเอียดตามเอกสารแนบมาแล้วนั้น 

มติที่ประชุม รับทราบเปูาหมายการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 
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4.๖ การวาดแปลงป ี๒๕๖๑ 

ส านักงานส่งเสริมการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยองได้วางแผนการจัดอบรมวาดแปลง ปี 2561 โดย
ด าเนินการท่ีส านักงานเกษตรจังหวัดๆละ 2 วัน บุคคลเปูาหมายได้แก่เจ้าหน้าท่ีจากส านักงานเกษตรอ าเภอๆละ 3 คน
โดยเริ่มต้นการฝึกอบรมในจังหวัดสระแก้ว วันท่ี 14-15 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ส้ินสุดวันท่ี 25-26 ธันวาคม 
2560 ท่ีจังหวัดนครนายก ท้ังนี้ผลการวาดแปลงในแต่ละจังหวัดดังรายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ ประธานท่ีประชุม
ขอให้เกษตรจังหวัดได้ก ากับ ติดตามเร่งรัดให้การวาดแปลงเป็นไปตามแผน แล้วเสร็จทันเวลา 

มติที่ประชุม รับทราบแผนการฝึกอบรมวาดแปลงและผลการวาดแปลง ประจ าปีงบประมาณ 2561 

4.๗ การบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ผลการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก เปรียบเทียบ
ระหว่าง ปี 2559 และปี 2560 ผลไม้ภาคตะวันออก จ านวน 4 ชนิด ได้แก่ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง สรุปได้
ดังนี้ ทุเรียน มังคุด เงาะ ปี 2560 ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น ท าให้ราคาเฉล่ียต่อกิโลกรัมต่ ากว่า ปี 2559 ส่วนลองกอง 
ผลผลิตลดลงจากปี 2559 เนื่องจากเนื้อท่ีให้ผลลดลง แต่ราคาผลผลิตท้ัง 2 ปี แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ปริมาณ
ผลไม้รวมท้ัง 4 ชนิดในปี 2560 มีมากกว่า ปี 2559 แต่เกษตรกรมีรายได้จากการจ าหน่ายลดลงตามระบบกลไก
การตลาด  

มติที่ประชุม  ผลการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก เปรียบเทียบระหว่าง ปี 2559 และปี 2560 

4.๘ ปัญหาการเกิดโรครากเน่าโคนเน่าจากเชื้อราไฟทอปเทอร์ร่าในทเุรียน                     
ส านั ก ง าน ส่ ง เ สริ มและพัฒนาการ เกษตร ท่ี  3  จั งหวั ด ร ะยอง  ร่ วมกับ  ศูนย์ ส่ ง เสริ ม

เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด ส านักงานเกษตรอ าเภอบ่อไร่  ได้
ด าเนินการ ลงพื้นท่ีติดตามสถานการณ์การเกิดโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนจากเช้ือราไฟทอปเทอร์ร่า (Phytophthora 

palmivora) อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ท าให้สามารถสรุปสาเหตุของการเกิดโรคได้ ว่าในช่วง 4-5 เดือนท่ีผ่านมา จังหวัด
ตราด มีฝนตกชุกต่อเนื่องท าให้มีความช้ืนในดินสูงเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเช้ือราสาเหตุโรคพืช สภาพแปลง
ทุเรียนท่ีเข้าท าการส ารวจต้ังอยู่บนที่เนินมีความลาดเอียง เกษตรกรให้ข้อมูลว่าเมื่อปี 59/60 มีต้นทุเรียนท่ีอยู่บนเนิน 
3-4 ต้น แสดงอาการของโรครากเน่าโคนเน่าแต่เกษตรกรไม่ได้ท าการดูแลรักษาอย่างจริงจัง สภาพดินในแปลงมีสภาพ
เป็นกรด (ใช้เครื่องตรวจวัดค่า pH ในดินได้ประมาณ 5.6) เนื่องจากการใช้สารปูองกันก าจัดศัตรูพืชเป็นเวลาต่อเนื่อง
ยาวนาน และอาจมีการใช้สารเคมีมากเกินความจ าเป็น รวมไปถึงสารเคมีในการบังคับทุเรียนให้ติดดอกออกผลก่อนฤดู 
ส่งผลให้ระบบรากทุเรียนอ่อนแอ  ท าให้เช้ือโรคเข้าท าลายได้ง่ายและแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและรวดเร็ว  และใน
ฤดูกาลผลิต ปี 2560 เกษตรกรไว้ผลเป็นจ านวนมากเกินไป ท าให้ต้นทุเรียนทรุดโทรมและอ่อนแอ  
แนวทางและมาตรการในการป้องกันก าจัดโรคราก เน่าโคนเน่าของทุเ รียนจากเชื้อราไฟทอปเทอร์ร่า       
(Phytophthora palmivora)   

1. ให้ค าแนะน าและปูองกันก า จัด โรครากเน่ าโคนเน่ าของ ทุเรี ยนจาก เ ช้ือราไฟทอปเทอร์ ร่ า          
(Phytophthora palmivora) เบ้ืองต้นให้กับเกษตรกร ท้ังในแปลงท่ีเกิดโรคและแปลงอื่นๆ ดังนี้  

1.1 แหล่งน้ าท่ีใช้ในแปลงมีโอกาสเป็นแหล่งสะสมเช้ือสาเหตุของโรคเนื่องจากเป็นท่ีรองรับน้ าท่ีไหลลงมาจาก
แปลงทุเรียน แนะน าให้เกษตรกรเก็บตัวอย่างน้ ามาวัดค่า  pH หากพบว่า มีค่า pH ต่ า (มีความเป็นกรด) ให้ท าการปรับ
สภาพน้ าให้เป็นกลางด้วยปูนขาว (โดโลไมท์)  

1.2 ให้เกษตรกรด าเนินการตรวจวัดค่า pH ของดินในแปลงอื่น ๆ ท่ียังไม่เกิดการระบาดของโรคฯ  หากพบว่า   
มีค่า pH ต่ าให้ปรับสภาพดินด้วยปูนขาว (โดโลไมท์) และหมั่นตรวจแปลงทุเรียนอย่างสม่ าเสมอ ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง 
ให้อากาศถ่ายเทได้ดี และแสงแดดส่องถึงพื้นดิน ใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาแบบเช้ือสด โดยใช้เช้ือสด 1 กิโลกรัม ร าข้าว 
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5 กิโลกรัม ผสมกับปุ๋ยหมัก 40 กิโลกรัม หว่านในโคนทุเรียน ในอัตรา 2-3 กก./ต้น  หรือรองก้นหลุมก่อนปลูกอัตรา 
50-100 กรัม /ต้น หรือให้ไปพร้อมกับระบบน้ า  

1.3 ส าหรับแปลงท่ีเป็นโรคและมีทุเรียนตายเกือบยกสวนนั้น แนะน าให้ เกษตรกรรื้อสวนแล้วปลูกใหม่          
ขุดต้นทุเรียนท่ีเป็นโรคออกไปเผาท าลายนอกสวน จัดสภาพแปลงสวนทุเรียนเพื่อลดการเกิดโรค เช่น การขุดยกร่อง
ระหว่างแถวทุเรียน หรือปลูกทุเรียนแบบยกโคก ปรับปรุงบ ารุงดินเพื่อไม่ให้มีสภาพเป็นกรด ใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มา  
ซึ่งเป็นเช้ือราปฏิปักษ์ของเช้ือราไฟทอปเทอร์ร่า ในแปลงทุเรียนอย่างสม่ าเสมอ โดยอาจให้ไปพร้อมกับระบบน้ า  

2. ส าหรับแปลงทุเรียนเกษตรกรรายอื่น ๆ ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ให้ความรู้   ส าหรับ
การปูองกันและแก้ไขปัญหาโรครากเน่าโคนเน่าฯ ใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มา  ผสมกับปุ๋ยหมักหว่านในโคนทุเรียน หรือให้
ไปพร้อมกับระบบน้ าเพื่อปูองกันการเกิดโรค โดยผ่านศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในการผลิต และขายเช้ือไตรโคเดอร์มา 
ให้กับเกษตรกร 

3. แนวทางและมาตรการในการปูองกันก าจัดโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนจากเช้ือราไฟทอปเทอร์ร่า 
(Phytophthora palmivora)  ภาคตะวันออก  

3.1 ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนจากเช้ือราไฟทอปเทอร์ร่า 
(Phytophthora palmivora) ในจังหวัดจันทบุรี ตราด และระยอง โดยแยกความรุนแรงเป็น 4 ระดับ คือ  
 ระดับ 1 หมายถึง  ต้นทุเรียนยังแสดงอาการของโรคไม่ชัดเจน แต่มีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นโรคได้ 

 ระดับ 2 หมายถึง  ต้นทุเรียนเริ่มแสดงอาการของโรค และพบเป็นบางต้นในแปลง 

 ระดับ 3 หมายถึง  พบการเกิดโรคแต่อยู่ในระดับท่ีสามารถแก้ไขปัญหาได้และพบปริมาณต้นเป็นโรคประมาณ 
ร้อยละ 50 ของแปลง 

 ระดับ 4 หมายถึง พบการเกิดโรครุนแรงในระดับท่ีไม่สามารถปูองกันและแก้ไขได้ มีการระบาด                
เกือบท่ัวทั้งแปลง เพื่อก าหนดแนวทางและก าหนดมาตรการปูองการระบาดของโรคฯ อย่างเป็นรูปธรรม  
  3.2 จัดประชุมหารือเพื่อก าหนดมาตรการและวางแผนการปูองกันปัญหาการระบาดของโรคฯ ใน
ภาพรวมของภาคตะวันออก  
  3.3 เนื่องจากการระบาดของโรคมีแนวโน้มอาจทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น  เพื่อเป็น
การปูองกันและลดการระบาดของโรคฯ  ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง จะเฝูาติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด และถ้ามีแนวโน้มการระบาดท่ีเกินความสามารถในการบริหารจัดการขอ งจังหวัด ส านัก
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง จะด าเนินการจัดท าโครงการโดยของบประมาณสนับสนุนจาก      
กรมส่งเสริมการเกษตรในการผลิตหัวเช้ือไตรโคเดอร์มา เพื่อสนับสนุนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในพื้นท่ีไปขยายเช้ือฯ  
และส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตและน าไปใช้ในสวนตนเองในปริมาณท่ีเพียงพอ เพื่อเป็นการปูพรมการปูองกันการระบาด
ของโรคฯ อย่างเต็มพื้นท่ี โดยใช้ฐานข้อมูลจากการส ารวจพื้นท่ีการระบาดฯ ของจังหวัด  
มติที่ประชุม รับทราบวิธีการด าเนินงานของสสก. 3 รย. เมื่อเกิดการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าจากเช้ือราไฟทอป
เทอร์ร่า (Phytophthora palmivora) ในสวนทุเรียน จังหวัดตราด 

๔.๙ โครงการป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว(หนอนหัวด า) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่โดย
การมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยองได้ด าเนินการ จัดประชุมช้ีแจง
เตรียมความพร้อมการด าเนินงานโครงการปูองกันก าจัดศัตรูมะพร้าว(หนอนหัวด า)ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุม
พื้นท่ีโดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ในวันท่ี 17 ตุลาคม  2560  ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้เข้าประชุมได้แก่ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ระยอง จันทบุรี ตราด และศทอ.ชลบุรี เพื่อมอบแนวทางการด าเนินงาน



๑๒ 

 

  

โครงการฯ ปี 2561 ตามท่ีท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรส่ังการในท่ีประชุมผู้บริหาร และตามท่ีกรมฯจัดประชุม
ผู้เกี่ยวข้องวันท่ี 16 ตุลาคม 2560 ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ด าเนินการจัดซื้อสารเคมี
ฉีดเข้าต้นเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะส่งสารเคมีให้จังหวัดเปูาหมายพร้อมกับวัสดุเทปกาวติดล าต้นภายในเดือนตุลาคม 
2560 จึงขอให้จังหวัดเตรียมสถานท่ีจัดเก็บสารเคมีใหพ้ร้อม และเตรียมการประชาสัมพันธ์การใช้สารเคมีก าจัดหนอน
หัวด ามะพร้าวของจังหวัด เพื่อจ่ายสารเคมีให้อ าเภอตามเปูาหมาย ตามก าหนดในวันท่ี  30 ตุลาคม  2560 หรือ
ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรจะแจ้งเปล่ียนแปลง ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร ก าหนดจัดงาน “ วันปฏิบัติการก าจัดศัตรู
มะพร้าว (หนอนหัวด า) ด้วยวิธีฉีดสารเคมีเข้าต้น”ณ แปลงนายธีระชาติ ถนอมสัตย์ หมู่ท่ี 8 ต าบลบางพระ อ าเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี ในวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องเตรียมการและก าหนดรายละเอียดการจัดงาน
ให้ชัดเจน โดยในครั้งนี้ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเดินทางมาเป็นประธาน 

มติที่ประชุม รับทราบการด าเนินงานโครงการปูองกันก าจัดศัตรูมะพร้าว(หนอนหัวด า)ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุม
พื้นท่ีโดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยนื 

๔.๑๐ โครงการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2560/61 ภาคตะวันออก 

              กรมส่งเสริมการเกษตร ได้พิจารณาปรับแก้ไขแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2560/61  โดยขอให้
จังหวัดด าเนินการปรับแก้ไขข้อมูลพื้นท่ีปลูกข้าว รอบท่ี 2 ตามพื้นท่ีเปูาหมายท้ังประเทศ พื้นท่ีปลูกข้าวรอบท่ี 2 
จ านวน 11.55 ล้านไร่ พืชไร่พืชผัก จ านวน 2.95 ไร่ รวมพื้นท่ี 14.50 ล้านไร่ และพื้นท่ีในเขตลุ่มน้ าเจ้าพระยา       
( 22 จังหวัด) พื้นท่ีปลูกข้าวรอบท่ี 2 จ านวน 6.89 ล้านไร่ พืชไร่พืชผัก จ านวน 0.69 ไร่ รวมพื้นท่ี 7.58 ล้านไร่                                                                                                         
การวางแผนการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2560/61 ภาคตะวันออก ( 9 จังหวัด) ได้ก าหนดเปูาหมายพื้นท่ี
ส่งเสริม ดังนี้ พื้นท่ีในเขตชลประทาน แยกเป็นพื้นท่ีปลูกข้าวรอบท่ี 2 จ านวน 492,000 ไร่ พื้นท่ีปลูกพืชไร่และ
พืชผัก  จ านวน 70,526 ไร่ รวม 562,526  ไร่ และพื้นท่ีนอกเขตชลประทาน  แยกเป็นพื้นท่ีปลูกข้าวรอบท่ี 2 
จ านวน 142,100 ไร่ พื้นท่ีปลูกพืชไร่และพืชผัก จ านวน 35,767 ไร่ รวม 177,867  ไร่ รวมพื้นท่ีในเขตและนอก
เขตชลประทาน  แยกเป็นพื้นท่ีปลูกข้าวรอบท่ี 2 จ านวน 634,100 ไร่ พื้นท่ีปลูกพืชไร่และพืชผัก จ านวน  
106,293 ไร่ รวม 740,393  ไร่  

มติที่ประชุม รับทราบแผนการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2560/61 ภาคตะวันออก 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อพิจารณา 

                    การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ภาคตะวันออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ านวน 4 
ครั้ง โดยแบ่งเป็นการประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยการประชุมครั้งแรก ครั้งท่ี 4/2560 วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 
ณ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาสถานท่ีด าเนินการ จ านวน 3 
ไตรมาส ตามยกร่าง ได้แก่ 

ครั้งท่ี 1/2561 ช่วงระยะเวลา กุมภาพันธ์ 2561 ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 

ครั้งท่ี 2/2561 ช่วงเวลา พฤษภาคม 2560 ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด 

ครั้งท่ี 3/2561 ช่วงเวลา สิงหาคม 2561 ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ภาคตะวันออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระที่ ๖ แผนการขับเคลื่อนงานส่งเสรมิการเกษตร ปีงบประมาณ 2561 

  หน่วยงานน าเสนอในรูปแบบ Flow chart 

มติที่ประชุม รับทราบแผนการขับเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2561 ของส านักงานเกษตรจังหวัด  9 
จังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการจ านวน ๕ ศูนย์



- ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
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๒ 

 

  

- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 

  

- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชลบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 

 

  

- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 

  

- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 

 

  

- จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 

  

- จังหวัดชลบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 

  

- จังหวัดตราด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

 

  

- จังหวัดนครนายก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐ 

 

  

- จังหวัดปราจีนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

  

- จังหวัดระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

  

- จังหวัดสมุทรปราการ 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

  

- จังหวัดสระแก้ว 
 



ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอื่น ๆ 
  7.1 ประชุมครั้งต่อไป กุมภาพันธ์  25๖1 ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 

7.2 กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนดจัดงานวิสาหกิจชุมชนแฟร์ ในวันท่ี 22-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ 
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ  ประธานท่ีประชุมแจ้งให้จังหวัดเตรียมการคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีมีศักยภาพ เพื่อ
ร่วมจ าหน่ายสินค้า 

7.3 โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีการเกษตรอยู่ในพื้นท่ี
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยจากพายุเซิน
กา และตาลัสในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2560 เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบ
อุทกภัย ปี ๒๕๖๐ เพื่อให้เกษตรกรท่ีประสบอุทกภัยมีอาหารบริโภคในครัวเรือนหลังน้ าลด อันเป็นการลดรายจ่าย และ
สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรท่ีประสบอุทกภัย ให้จังหวัด
ด าเนินการ แล้วรายงานกรมฯ เขต 
 

 

   
  (นางสาวอิสรี  เก่งนอก) 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

                       ผู้จดรายงานการประชุม 

         
    (นางอุบล  มากอง) 

ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

 
 

 


