
 
 

ระเบียบวาระการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต  
 คร้ังที่ 4/๒๕๖๑ 

วันที่ 2๕ ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

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

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
  1.1 แนะน าตัวเกษตรจังหวัด 

1.2 การก าหนดเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
1.3 ผลการประกวดโครงการเด่นและส่ือวีดิทัศน์ โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้าน

การเกษตร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ระดับเขต) 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 3/๒๕๖1 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ 3/๒๕๖1 
3.1  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 256๒ 
3.2  ความก้าวหน้าการด าเนินงาน อาคาร “เกษตรสิริสุข” และการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
3.3  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
3.4  โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 และ ผลการวาดแปลง  
3.5  โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบ 
  4.1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
  4.2 สถานการณ์การส ารวจและควบคุมการระบาดของโรคคล้ายใบด่างมันส าปะหลัง 
  4.3 โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์หลังฤดูท านา 
  4.4 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ๒๕๖๒ 
  4.5 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์ม  

๔.6 การขับเคล่ือนการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
  4.7 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
  4.8 โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ภาคตะวันออก  
  4.9 สถานการณ์การผลิตและพยากรร์ข้อมูลผลไม้ภาคตะวันออก ครั้งท่ี 1/2562 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖ การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖2 

๖.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 

๖.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอื่น ๆ 
   

 
 



 
 

รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต คร้ังที่ 4/๒๕๖๑ 
วันที่ 2๕ ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี  
อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายชาตรี  บุญนาค ผู้อ านวยการ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓  

จังหวัดระยอง ประธานการประชุม 
2. นายพิชัย  วงษ์บัวงาม  เกษตรจังหวัดนครนายก      
3. นายปิยะ  สมัครพงศ์ เกษตรจังหวัดจันทบุรี 
4. นายมงคล  จอมพันธ์   เกษตรจังหวัดตราด 
5. นายยศพนธ์  ทัพพระจันทร์   เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  
6. นายจ าลอง  พุฒซ้อน   เกษตรจังหวัดชลบุรี 
7. นายศักดิ์ชัย  ศรีวิชัย   แทน เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  
8. นายจงสวัสด์ิ  มณีจอม   แทน เกษตรจังหวัดสระแก้ว 
9. นายบุญส่ง  อึ้งเจริญ   แทน เกษตรจังหวัดระยอง 
10. นายนิธิวรรธน์  ตันไล้   แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
11. นายพรหม  ยกพล   ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร        

จังหวัดระยอง 
12. นายชยุทกฤดิ  นนทแก้ว  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร       

จังหวัดจันทบุรี 
13. นายชยุทกฤดิ  นนทแก้ว ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร  

ด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี 
๑4. นายสมชาย  ปิยวาจานุสรณ์  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  
15. นางอุบล  มากอง   ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสมัย  บุรีเทศ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    สสก.๓ รย. 
๒. นางสาววรนุช  สีแดง              ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร  สสก.๓ รย.     
๓. นายชนินทร์  สุขส าราญ  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร   สสก.๓ รย. 
๔. นางสาววันทิตา  วุฒิพนมศักดิ์   เจ้าหน้าท่ีระบบคอมพิวเตอร์   สสก.๓ รย. 
๕. นางเยาวรัตน์  ธีรวงศ์สกุล  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ สนง.กษจ. ตร. 
๖. นางสาวอิสรี  เก่งนอก   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สสก.๓ รย.  
๗. นางสาวภรทิพย์  ทองตัน  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   สสก.๓ รย. 
๘. นายพงศ์ธนรรถ  บุรีเทศ  เจ้าพนักงานธุรการ    สสก.๓ รย. 
๙. นายชัยพร  อินผดุง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ศสพ.รย. 
๑๐. นายสาโรจน์  ถันจันทร์  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ   ศสพ.จบ. 
1๑. นางสาวสุปราณี  จ่ันแก้ว  เจ้าพนักงานธุรการ    สนง.กษจ.ชบ. 
 



 
 

12. นางสาววันทนา  บูรณธนานุกิจ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  ศสพ.จบ. 
๑๓. นางทัศทา  คงสมบุญ   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร   ศสพ.จบ.  
14. นางสาวปณิสรา  จันทรสุต  เจ้าพนักงานธุรการ    ศสพ.จบ. 
15. นางสาวชนิดา  ภู่ประดิษฐ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี   ศสพ.จบ. 
       

นายชาตรี  บุญนาค ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง กล่าวต้อน 
รับผู้เข้าประชุมทุกท่านและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
1.1 แนะน าตัวเกษตรจังหวัด 
ขอแสดงความยินดีกับเกษตรจังหวัดท่ีมีการแต่งต้ัง โยกย้ายมาด ารงต าแหน่งในภาคตะวันออก 

จ านวน 4 คน ได้แก่ เกษตรจังหวัดจังหวัดชลบุรี  นายจ าลอง  พุฒซ้อน เกษตรจังหวัดจังหวัดปราจีนบุรี  นายยศพนธ์   
ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายดนัย  ปัญจพิทยากูล และเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ นายอัครภูมิ    
สมแสง 

1.2 การก าหนดเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ค าส่ังส านักนายกรัฐมนตรีที่ 226/2561 เรื่อง ก าหนดพื้นท่ีการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ 

โดยให้มีผลในวันท่ี 1 ต.ค.นี้ โดยให้ยกเลิกค าส่ังส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี 97/2554 ลงวันท่ี 12 พ.ค.2554 ท่ีก าหนด
จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 1-9 ไม่สอดคล้องกับการจัดต้ังกลุ่มจังหวัดและก าหนดจังหวัดท่ีเป็นศูนย์ปฎิบัติการของ
กลุ่มจังหวัดตามประกาศ กบจ.         

"ค าส่ังส านักนายกฯ ฉบับใหม่ ระบุให้จัดต้ังกลุ่มจังหวัด จ านวน 18 กลุ่มจังหวัด 6 ภาค โดยให้ใช้
บังคับกับการด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นต้นไป ดังนั้น จึงส่งผลให้การ
ก าหนดจังหวัดในเขตตรวจราชการท่ี 1-9 ตามค าส่ังส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี 97/2554 ลงวันท่ี 12 พ.ค. 2554 ไม่
สอดคล้องกับการจัดต้ังกลุ่มจังหวัดและก าหนดจังหวัดท่ีเป็นศูนย์ปฎิบัติการของกลุ่มจังหวัดตามประกาศฉบับนี้" 

ส าหรับก าหนดพื้นท่ีการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการใหม่ ในภาคตะวันออก เป็นดังนี้ 
เขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรปราการ  
เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง  
เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ได้แก่ จันทบรุี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว 
 1.3 ผลการประกวดโครงการเด่นและสื่อวีดิทัศน์ โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) ระดับเขต 
 คณะกรรมการคัดเลือกโครงการเด่นและประกวดส่ือวีดิทัศน์ โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) ระดับเขต  (เขต 3) เรียบร้อยแล้ว จ านวน 8 
ประเภทๆ ได้แก่ ด้านการผลิตพืช พันธุ์พืช การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการปรับปรุงบ ารุงดิน  การจัดการศัตรูพืช 
ด้านฟาร์มชุมชน การผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง และด้าน
การผลิตแมลงเศรษฐกิจ 

ผลการคัดเลือกและจัดอันดับส่ือวีดิทัศน์ “สร้างรายได้ให้มั่นคง เสริมชุมชนให้เข้มแข็ง” โครงการ
สร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) ระดับเขต อันดับท่ี 1 
ได้แก่ วีดิทัศน์ โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย จังหวัดตราด      

มติที่ประชุม รับทราบเรื่องท่ีประธานแจ้ง จ านวน 3 เรื่อง  

 

 



 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 3/๒๕๖๑ 
ตามท่ี ได้มีการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร          

ภาคตะวันออก ครั้งท่ี 3/๒๕๖1 วันท่ี 21 กันยายน  2561 ณ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัด
ระยอง นั้น เลขาท่ีประชุมฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมและส่งให้ทุกท่านแล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมตาม
เอกสารหน้า 4 ถึงหน้าท่ี 11 

มติที่ประชุม แก้ไขรายงาน หน้า 7 ข้อ 3.6 รายงานการขอใช้และขอถอนสภาพการใช้ท่ีดินราชพัสดุ เป็น รายงานการ
ขอใช้และขอถอนสภาพการใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์ และท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและ
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ครั้งท่ี 3/๒๕๖1 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่  3/๒๕๖1 
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562 

ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัด
ระยอง ข้อมูล ณ วันท่ี 24 ธันวาคม 25๖๑ ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร 87,429,588 บาท ใช้ไป 
23,826,969.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.25 คงเหลือ 62,791,755.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.75 สูงกว่า
เป้าหมายกรมส่งเสริมการเกษตร ท่ี 29.57 หน่วยงานท่ีเบิกจ่ายได้สูงสุด คือ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดจันทบุรี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดฉะเชิงเทรา เบิกจ่ายได้ร้อยละ 46.07, 45.83 และ 41.15 ตามล าดับ 
เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562 กรมส่งเสริม
การเกษตร ไตรมาสท่ี ๑ มากกว่า ๓๐% ไตรมาสท่ี ๒ มากกว่า 5๒% ไตรมาสท่ี ๓ มากกว่า 73% ไตรมาสท่ี ๔ 
มากกว่า 96%    
มติที่ประชุม รับทราบประเด็นสืบเนื่อง ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ข้อมูล ณ วันท่ี 24 ธันวาคม 25๖๑ (เป้าหมาย 29.57 ) 

3.2 ความก้าวหน้าการด าเนินงาน อาคาร “เกษตรสิริสุข” และการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เนื่องในวาระท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 50 ปี คณะข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริม
การเกษตร และประชาชนท่ัวไป ร่วมใจกันสร้างอาคารภายในโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ได้
ด าเนินการจัดสร้างอาคาร “เกษตรสิริสุข”  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส านึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดารมาอย่างต่อเนื่อง เป็นสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี  

ความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคาร เป็นดังนี้ 
1. ด าเนินการก่อสร้างอาคาร “เกษตรสิริสุข” และติดต้ังวัสดุอุปกรณ์ภายในอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
2. การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

สรุปผลการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรอรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในวันท่ี 9 มกราคม 2562 เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2561 ได้ติดตามดูความพร้อมสถานท่ีงานโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวันและเตรียมความพร้อมภายในอาคาร “เกษตรสิริสุข” เพื่อรอรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี พร้อมท้ังจะเปิดอาคาร”เกษตรสิริสุข” ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนการบินไทย ต.ไทรเด่ียว 
อ.คลองหาด จ.สระแก้ว หน่วยงานราชการท้ังในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมวางแผนการ
ปฏิบัติงานเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมท้ังสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 
มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการด าเนินงาน อาคาร “เกษตรสิริสุข” และการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 



 
 

3.3 สรุปผลโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนดให้จังหวัดจัดท าแผนราย ศพก. แผนบูรณาการ แผนอบรมเกษตรกร  แผน Field Day 
บัญชีศูนย์เครือข่าย และท าเนียบศูนย์เครือข่าย (เฉพาะ ๓ ศูนย์ท่ีร่วมโครงการ ศพก.ปี ๒๕๖๒) ส่งกรมฯ ภายในวันท่ี 
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ กรมฯ สรุปการส่งรายงานข้อมูล ณ วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ จังหวัดท่ีส่งข้อมูลแล้วได้แก่ ชลบุรี 
ตราด และนครนายก ขอความร่วมมือจังหวัดท่ียังไม่ด าเนินการ เร่งรัดส่งกรมฯ โดยด่วน 

การถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ ศพก. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดส่งข้อมูลให้ ส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง (สสก.๓ รย) ครบ ๗๓ ศพก. และสสก.๓ รย ตรวจสอบ แก้ไข       
ส่งกรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม รับทราบการด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

3.4 สรุปผลโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 และ ผลการวาดแปลง 
 รายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2562 ณ วันท่ี 21 ธันวาคม 
2561 เป้าหมาย 255,000 เป้าหมายไตรมาส 1 จ านวน 22,700 ผลการปรับปรุง 26,336 คิดเป็นร้อยละ 
116.02 จังหวัดท่ีมีผลการปรับปรุงทะเบียนมากกว่าร้อยละ 100 ได้แก่ สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก 
จันทบุรี และระยอง  
 ผลการวาดแปลง ณ วันท่ี 21 ธันวาคม 2561 เป้าหมายรวมปี 2562 จ านวน 51,200 แปลง 
เป้าหมายเดือนธันวาคม 2561 จ านวน 23,040 ผลการวาดแปลง 34,089 คิดเป็นร้อยละ 147.96  
 ประธานท่ีประชุมฝากเกษตรจังหวัด ติดตาม เร่งรัด หากเกิดข้อขัดข้อง สสก. 3 รย. สามารถ        
ส่งเจ้าหน้าท่ีไปให้ความรู้เพิ่มเติมได้  

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2562 ข้อมูล ณ วันท่ี 21 ธันวาคม 
2561 

3.5 สรุปผลโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ 
  กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแบบแปลงใหญ่ ได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
   1. ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.  
ระดับเขต (เขต3) ครั้งท่ี 1/2562 ในวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 โดยมีการประชุมตามวาระ รายงานความก้าวหน้า
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน มีการช้ีแจงการขอสินเช่ือจาก ธกส.  โดยเจ้าหน้าท่ีจาก ธกส. การเช่ือมโยงตลาด
สินค้าแปลงใหญ่ของภาคตะวันออก โดยเจ้าหน้าท่ีบริษัทเอกชัยดิส ทรีบิวชั่นซิสเทม จ ากัด (เทสโก้โลตัส)  

2. จัดประชุม โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ระดับเขต โดยมีประเด็นการหารือ  ได้แก่
วางแผนการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง ระดับเขต 3 โดยมีเป้าหมาย 85  
ราย แบ่งเป็นเกษตรกร 69 ราย เจ้าหน้าท่ีจังหวัด 9 ราย ผู้จัดและวิทยากร 7 ราย รูปแบบรายงานความก้าวหน้า 
และปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน และการเตรียมความพร้อมแปลงใหญ่เพื่อการประกวด ในปี 2562 

มติที่ประชุม รับทราบกิจกรรมการด าเนินโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบ 
  4.1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
  การด าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรม
วิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรในการรับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีส าหรับพืช (GAP พืช) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ได้จัดประชุม
คณะอนุกรรมการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรในการรับรองแหล่งผลิตพืช 
ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับพืช (GAP พืช) คณะท่ี ๓ ครั้งท่ี ๓/2561 เมื่อวันท่ี 
๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ  ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง  โดยสรุปเป้าหมายใน
ภาคตะวันออก รวม 1,742 ราย ดังนี้ จันทบุรี 470 ราย  ฉะเชิงเทรา 78 ราย ชลบุรี 270 ราย ตราด 90 ราย 
นครนายก 150 ราย ปราจีนบุรี 231 ราย ระยอง 164 ราย สมุทรปราการ 30 ราย สระแก้ว 259 ราย โดยการส่ง
ใบสมัคร (F1) ขอให้ส านักงานเกษตรจังหวัดส่งใบสมัครให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่รับผิดชอบ ไม่เกินเดือน
มีนาคม 2562 เพื่อให้ทันการตรวจรับรองในปีงบประมาณ  

การรายงานความก้าวหน้า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งแบบฟอร์มการรายงานให้ส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ท้ังนี้ ให้ตัดยอดข้อมูลทุกวันท่ี 25 ของเดือน และจัดส่งให้ส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ภายในวันท่ี 27 เพื่อรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบภายในวันท่ี 28 
ของทุกเดือน 
มติที่ประชุม รับทราบเป้าหมายการด าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ภาคตะวันออก 

4.2 สถานการณ์การส ารวจและควบคุมการระบาดของโรคคล้ายใบด่างมันส าปะหลัง 
  การติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลังท่ีมีการระบาดในประเทศ
เพื่อนบ้าน เพื่อมิให้มีการระบาดเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งจะท าให้เกิดความเสียหายกับการผลิตและการจ าหน่าย     
มันส าปะหลังได้ จังหวัดภาคตะวันออกที่มีพื้นท่ีปลูกมันส าปะหลัง ได้รับการประสานจากกรมวิชาการเกษตรในการออก
ส ารวจแปลงมันส าปะหลังในพื้นท่ี พบอาการคล้ายโรคใบด่างมันส าปะหลัง ใน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี 
ส ารวจ 200 จุด พบอาการคล้ายโรคใบด่างมันส าปะหลัง 15 ราย ในพื้นท่ี 707 ไร่  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
ปราจีนบุรี เข้าด าเนินการฝังท าลายในพื้นท่ีแล้ว จ านวน 259 ไร่ (ข้อมูลรายงานวันท่ี 29 พ.ย. 61) และจังหวัดสระแก้ว 
ส ารวจ 300 จุด พบอาการคล้ายโรคใบด่างมันส าปะหลัง 2 ราย จ านวน 6 ต้น (ข้อมูลรายงานวันท่ี 8 พ.ย. 61)  
  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรก าชับให้เจ้าหน้าท่ี จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ 

1. เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 
2. ท าความเข้าใจ ให้ความรู้แก่เกษตรกร 
3. มีความระมัดระวังในการเคล่ือนย้ายท่อนพันธุ์ 

มติที่ประชุม รับทราบสถานการณ์และการเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลังภาคตะวันออก 

  4.3 โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูท านา 

  โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา ซึ่งมีเป้าหมายการลดพื้นท่ี
การปลูกข้าวรอบท่ี 2 และเพิ่มปริมาณการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ภาคตะวันออกมีจังหวัดท่ีได้รับเป้าหมายการ
ด าเนินการ 1 จังหวัด ได้แก่จังหวัดปราจีนบุรี เป้าหมาย 5,656.75 ไร่ ผลการรับสมัคร 4,470 ไร่ ได้วางแผนการ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันท่ี 11 – 19 ธันวาคม 2561 และด าเนินการจัดงานวัน
สาธิต วันท่ี 19 ธันวาคม 2561 ณ หมู่ 11 ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี      
มติที่ประชุม รับทราบเป้าหมายการลดพื้นท่ีการปลูกข้าวรอบท่ี 2 และเพิ่มปริมาณการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ภาค
ตะวันออก 
 



 
 

  4.4 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ๒๕๖๒ 
  โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง 2562 ซึ่งมีเป้าหมายการลดพื้นท่ีการปลูกข้าว
รอบท่ี 2 ภาคตะวันออกมีจังหวัดท่ีได้รับเป้าหมายการด าเนินการ 4 จังหวัด 
      1. จังหวัดฉะเชิงเทรา เป้าหมาย 630 ไร่ ผลการรับสมัคร 618.25 ไร่ 
      2. จังหวัดปราจีนบุรี เป้าหมาย 600 ไร่ ผลการรับสมัคร 561 ไร่ 
      3. จังหวัดนครนายก เป้าหมาย 100 ไร่ ผลการรับสมัคร 100 ไร่ 
      4. จังหวัดชลบุรี เป้าหมาย 50 ไร่ ผลการรับสมัคร 42 ไร่ 

รวม เป้าหมาย 1,380 ไร่ ผลการรับสมัคร 1,326.25 ไร ่  

มติที่ประชุม รับทราบเป้าหมายโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง 2562 

  4.5 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์ม  
สาระส าคัญของโครงการ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ

เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามัน และช่วยเหลือค่าครองชีพของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามัน  เป้าหมาย เกษตรกร
ชาวสวนปาล์มน้ ามันท่ีขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรที่ให้ผลผลิตแล้ว (อายุมากกว่า 3 ปี) จ านวน 
150,000 ราย พื้นท่ีไม่เกิน 2,250,000 ไร ่โดยให้ความช่วยเหลือตามพื้นท่ีปลูกจริงในอัตราไร่ละ 1,500 บาท 
ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ ระยะเวลาด าเนินการ ต้ังแต่เดือนธันวาคม 2561 - กันยายน 2562 หากไม่มีปัญหา
อุปสรรค สามารถด าเนินการได้ ภายใน 3 เดือน 

พื้นท่ีปลูกปาล์มน้ ามันภาคตะวันออก 169,069.04 ไร่ มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ 
140,462.37 ไร่ ผ่านการตรวจสอบ 42,243.51 ไร่ สมัครเข้าโครงการ 17,502 ไร่ รับรองสิทธ์และส่งข้อมูล
ให้ธกส. 10,136.17 ไร่ 

มติที่ประชุม รับทราบโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์ม  

๔.6 การขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการประสานงาน

วิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 สาระส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินงาน
วิสาหกิจชุมชนในปีงบประมาณ 2562 การจด/ต่อทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (ต้นแบบ) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ การคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนระดับเขตปี 2562 การ
ประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการของวิสาหกิจชุมชน (E-CATALOG) การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจ 

มติที่ประชุม เพื่อทราบสาระส าคัญของประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งท่ี 1/2562 
4.7 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) 
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อการพัฒนาเกษตรกรสู่การ

เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีความพร้อมรับกับสถานการณ์ด้านการเกษตรที่มีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วได้ 

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง มีแผนการด าเนินงานโครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2562   
มติที่ประชุม รับทราบแผนการด าเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ภาคตะวันออก 
ปีงบประมาณ 2562 
 
 
 



 
 

4.8 โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ภาคตะวันออก  
 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง ได้ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตร        

เพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer เมื่อวันท่ี ๕ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี โดยจัด
กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเชิงธุรกิจเกษตรและการจัดท าแผนธุรกิจเกษตรให้กับ Young Smart Farmer และ
เน้นกระบวนการจัดท าแผนธุรกิจเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่  
มติที่ประชุม รับทราบการจัดอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer 

  4.9 สถานการณ์การผลิตและพยากรณ์ข้อมูลผลไม้ภาคตะวันออก คร้ังที่ 1/2562 

  ผลไม้ภาคตะวันออก 4 ชนิด ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง มีเนื้อที่ให้ผลรวม 630,968 ไร่ เพิ่มขึ้น 
15,796 ไร่ มีปริมาณผลผลิตโดยรวม 863,258 ตัน เพิ่มข้ึน 168,712 ตัน คิดเป็นร้อยละ 24.29 โดยผลผลิตไม้
ผลทุกชนิดเพิ่มข้ึน ยกเว้นลองกองท่ีมีปริมาณแนวโน้มลดลง ผลผลิตมีการกระจายตัวออกสู่ตลาดต้ังแต่กลางกุมภาพันธ์ 
2562 ถึงปลายตุลาคม 2562 โดยกระจุกตัวสูงสุดในช่วงปลายเมษายน ถึงกลางมิถุนายน 

มติที่ประชุม รับทราบสถานการณ์การผลิตและพยากรณ์ข้อมูลผลไม้ภาคตะวันออก ครั้งท่ี 1/2562 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 5.1 รายงานการขอใช้และขอถอนสภาพการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ 
 กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งให้หน่วยงานเร่งรัดด าเนินการเกี่ยวกับการขอใช้ท่ีดินของรัฐ และขอถอน
สภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ และสรุปสถานการณ์ด าเนินการแก้ไขปัญหาการใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์เพื่อใช้ในงาน
ส่งเสริมการเกษตร  ขอให้จังหวัดและศูนย์ ด าเนินการและจัดส่งให้เขต ภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน กรมส่งเสริม
การเกษตร ขอให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง  ตรวจสอบและจัดท าข้อมูลรายช่ือ
หน่วยงานในสังกัดท่ีเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ ตามแบบฟอร์มรายงาน แล้วส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ภายใน
วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 
มติที่ประชุม ให้หน่วยงานด าเนินการรายงานสรุปสถานการณ์ด าเนินการแก้ไขปัญหาการใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์เพื่อ
ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร ภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน  

ระเบียบวาระที่ ๖ การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๖.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 

6.๑.1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดจันทบุรี  
การรับสมัครเกษตรกรและผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆของศูนย์ ใช้การรับสมัครแบบ online 

เพื่อให้ได้บุคคลท่ีมีความสนใจเข้ารับความรู้อย่าแท้จริง 

6.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

6.๒.1 ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายกจะรับมอบการด าเนินงานโครงการเกษตรรวมใจในโรงเรียน
ทหารการสัตว์ จากส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัด โดยจะมีการแก้ไขระบบน้ าก่อนส่งมอบ ท้ังนี้
จะมีศูนย์ปฏิบัติการหมุนเวียนเข้าไปดูแลรักษา 

 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอื่น ๆ 

  6.1 ใหเ้กษตรจังหวัดช้ีแจ้ง ท าความเข้าใจนโยบาย 5 ข้อ ของอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้แก่
เจ้าหน้าท่ีทุกคนในส านักงานทราบ 

6.2 กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนดแนวทางการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร (T&V System) โดย
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยองจะได้แจ้งแผนการนิเทศงานฯ ให้ทราบในล าดับถัดไป 

6.3 ขอให้ข้าราชการทุกคนวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งท่ีจะมาถึงในไม่ช้านี้ 

6.4 ขอให้ก าชับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ี หากพบปัญหาในพื้นท่ีให้เข้าคล่ีคลายสถานการณ์และ
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ อย่าปล่อยให้ปัญหาบานปลายถึงส่ือมวลชน 

6.5 วันท่ี 5 มกราคม 2562 กรมส่งเสริมการเกษตรจัดงานท าบุญเล้ียงพระ และมีการแข่งขันกีฬาสี
ภายในกรมส่งเสริมการเกษตร สสก. 3 รย. สีฟ้า รับผิดชอบกีฬาแชร์บอล  มอบหมายให้นางสาววรนุช  สีแดง 
ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้ประสานงาน ให้หน่วยงานท่ีมีนักกีฬาประเภทต่างๆแจ้งรายช่ือมายัง
ผู้ประสานงานต่อไป และให้จังหวัดแต่งต้ังผู้ประสานงาน 1 คน 

6.6 วันท่ี 11 มกราคม 2562 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง มีก าหนด
จัดงานเล้ียงพระเพล เพื่อเป็นศิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ 

6.7 ประชุมครั้งต่อไป กุมภาพันธ์  25๖2 ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุร ี

 

   
  (นางสาวอิสรี  เก่งนอก) 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

                       ผู้จดรายงานการประชุม 

         
    (นางอุบล  มากอง) 

ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


