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รายงานการประชุมคณะท างานบูรณาการเพื่อพัฒนาสินค้าข้าวและพริกครบวงจร  
ครั้งที่ 1/2565 (วาระจังหวัดศรีสะเกษ : เกษตรบูรณาการ) 

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.  2564  
ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม :  

1. นายอนุรัตน์ ธรรมประจ าจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
2. นางสุวรรณี อาจสุโพธิ์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 
3. น.ส.ผุสดี บุญชัย ผู้อ านวยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ 
4. นายกิตติพงษ์ ลีลาศสง่างาม ประมงจังหวัดศรีสะเกษ 
5. ดร.โสภา มะเครือสี ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
6. น.ส.รุจาภา วีสเพ็ญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
7. นายธณิชพงษ์ สรรณ์ไตรภพ ประธานชมรมโรงสีข้าวจังหวัดศรีสะเกษ 
8. นางวิลาวัลย์ ศรีใส ผู้จัดการบริษัทไร่ทองออแกนิคฟาร์ม จ ากัด 
9. นายไพฑูรย์ ฝางค า ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวต าบลผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 

10. นายเชิดชัย จิณะแสน ประธานกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
สินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด 

11. นายนัฏฐนิช ศรีค าภา ประธานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 

12. นางจันทิพย์ บัวส่อง ประธานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่พริก ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 
13. นายสมชิต แซ่อ้ึง ประธานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ 
14. นายนที เกิดปั้น Young Smart Farmer อ.ภูสิงห์ 
15. นางพิมพ์ศา บุญเอนก ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านเมืองน้อย ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 
16. นายอนุวัฒน์ ค าล้าน รักษาการในต าแหน่งกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  

ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 
17. นายวรวุฒิ สุจริต ผู้แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ  
18. นายวิเชียร เ แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดศรีสะเกษ 
19. นางพนมมา ใจแจ้ง แทน ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ 
20. นายธนดล วงษ์ขันธ์ ผู้แทน เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 
21. นายอัศวณัฎฐ์ ชิณพันธ์ ผู้แทน พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ 
22. นายธนกรณ์ ยิ้มสงวน ผู้แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ 
23. จ.ส.อ.บุญเลิศ ทองเย็น ผู้แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 
24. นายไพฑูรย์ แก้วภมร ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
25. น.ส.พิมพ์ปวีณ์ เจิงกลิ่นจันทร์ ผู้แทน พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ 
26. น.ส.กานต์ ฉัตรชัยเรืองกิจ ผู้แทน อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
27. นางสุดชิรา มูลศิริ ผู้แทน หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ 
28. นางสุดา ตอนินัย ผู้แทน ผู้อ านวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ 
29. นายพฤกษ์ คงสวัสดิ์ ผู้แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 
30. นายเฉลิมชัย โมกศิริ ผู้แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงประมงน้ าจืดศรีสะเกษ 
31. นายเทิดศักดิ์ เขียนนิลศิริ ผู้แทน ผู้อ านวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ 
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32. นายขจรยศ สมสาย ผู้แทน ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 
33. นายสิริวัฒน์ กล่อมปัญญา ผู้แทน ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ 

ผู้ไม่มาประชุม :  
1. ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
2. หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ 
3. ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษ (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด 
4. ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 
5. ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนต าบลหนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 

ผู้มาร่วมประชุม :  
 นายกิตติศักดิ์ วิมลสุข หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 
 นางสาลินี ไชยปัญญา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 
 นายสุริยา บุญเย็น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 
 นายธงชัย หงศรีเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 
 น.ส.นลพรรณ รูปโฉม ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 การขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ “เกษตรบูรณาการ : ข้าว, พริก” 
 นายอนุรัตน์ ธรรมประจ าจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานในการ

ประชุม มอบให้ นายอนุวัฒน์ ค าล้าน รักษาการในต าแหน่งกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ส านักงานเกษตร
จังหวัดศรีสะเกษ น าเสนอต่อที่ประชุมว่า “จังหวัดศรีสะเกษ ได้ก าหนดให้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
แบบบูรณาการ ด้วยการบูรณาการร่วมกันหลายๆภาคส่วน เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ประชาชน มีอาชีพ  
มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยประกาศเป็นวาระจังหวัดศรีสะเกษ “10 วาระ” นั้น เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ มีประสิทธิภาพ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ก าหนดแผนการประชุมและลงพ้ืนที่
ขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ โดยการจัดประชุมคณะท างานที่เกี่ยวข้อง ในวันอังคาร และก าหนดลงพ้ืนที่
ติดตามงานตามวาระในวันพฤหัสบดี โดยในวันนี้เป็นการประชุมคณะท างานบูรณาการเพ่ือพัฒนาข้าวและพริก
ครบวงจร ครั้งที่ 1/2565 เพ่ือหารือแนวทางการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นเกษตรบูรณาการ 
ชนิดสินค้าข้าวและพริก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป” 
 ที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ 
   ประธาน สั่งการให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ
ภายใน 14 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการประในแต่ละครั้ง โดยให้สรุปประเด็นที่ส าคัญให้ครบถ้วน มีเนื้อหากระชับ 
เข้าใจง่าย 
 มติที่ประชุม : รับรอง 

ระเบียบวาระที ่3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมฯ ครั้งที่แล้ว  
มติที่ประชุม : ไม่มีเรื่องสืบเนื่อง 



3 
 

ระเบียบวาระที ่4  เรื่องเพื่อทราบ และพิจารณา 
4.1 ข้อมูลพื้นฐานการผลิตข้าวของจังหวัดศรีสะเกษ 
4.1.1 สถานการณ์การผลิตข้าวจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2564 
นายอนุวัฒน์ ค าล้าน รักษาการในต าแหน่งกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  

ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ในปีการผลิต 2564/65 จังหวัดศรีสะเกษ มีพ้ืนที่
ปลูกข้าวนาปีทั้งสิ้น จ านวน 3,010,905 ไร่ เกษตรกร 236,411 ครัวเรือน คาดการณ์ผลผลิตรวม 1,188,467 
ตัน คาดการณผ์ลผลิตเฉลี่ย  414.56 กิโลกรัมต่อไร่ โดยเป็นพื้นที่นาในเขตชลประทาน จ านวน 220,279 ไร่ 
นอกจากนี้ ยังมพ้ืีนที่ข้าว GI ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ จ านวน 287,000 ไร่ (ในพ้ืนที่อ าเภอราษีไศล และอ าเภอศิลาลาด) 
โดยแบ่งพ้ืนที่การปลูกข้าว ตามชนิดพันธุ์ข้าว ได้ดังนี ้ 

1) ข้าวหอมมะลิ (พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105/ พันธุ์ กข 15) จ านวน  2,974,719 ไร่       
คาดการณผ์ลผลิต 1,188,467 ตัน (ผลผลิตเฉลี่ย  414.56 กก./ไร่) 

2) ข้าวหอมไทย (ข้าวหอมปทุม) จ านวน 132  ไร่ คาดการณ์ผลผลิต  61.60 ตัน  
(ผลผลิตเฉลี่ย 467.78 กก./ไร่)    

3) ข้าวเจ้าอื่นๆ จ านวน  3,426 ไร่ คาดการณผ์ลผลิต  1,890.91 ตัน  
(ผลผลิตเฉลี่ย 552 กก./ไร่)     

4) ข้าวเหนียว (พันธุ์ กข 6) จ านวน 32,629 ไร่ คาดการณ์ผลผลิต 13,279.87 ตัน       
(ผลผลิตเฉลี่ย 407.00 กก./ไร่)       
   นอกจากนี้ยังมี พ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรัง ปีการผลิต 2563/64 จ านวน  74,448 ไร่ 
ผลผลิต  39,026.63 ตัน (ผลผลิตเฉลี่ย  524.21  กก./ไร่) 
          ดังนั้น ในปี 2564 จังหวัดศรีสะเกษ คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตข้าวเปลือก (นาปี
และนาปรัง) รวมทั้งสิ้น จ านวน 1,227,493.45 ตัน มูลค่าผลผลิตรวม  18,203.41  ล้านบาท 
   4.1.2 พื้นที่ข้าวอินทรียข์องจังหวัดศรีสะเกษ 

จังหวัดศรีสะเกษ ด าเนินการขับเคลื่อนและพัฒนาเพ่ือยกระดับการผลิตข้าวสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ ในพ้ืนที่ 22 อ าเภอ เกษตรกร 22,765 ราย พ้ืนที่ด าเนินการทั้งสิ้น  157,974 ไร่ ดังนี้ 
ตารางแสดง ข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 

มาตรฐาน รับรองแล้ว ระยะปรับเปลี่ยน รวมทั้งหมด 
เกษตรกร 

(ราย) 
เนื้อที่ (ไร่) เกษตรกร 

(ราย) 
เนื้อที่ (ไร่) เกษตรกร 

(ราย) 
เนื้อที ่(ไร่) 

PGS 31 320 12,255 52,468 12,286 52,788 
มกษ. 9000 5,825 57,960 2,418 13,423 8,243 71,383 
สากล 1,505 27,780 517 4,050 2,022 31,830 
SDGsPGS 71 752 143 1,220 214 1,973 

รวมทั้งสิ้น 7,432 86,812 15,333 71,161 22,765 157,974 
 หมายเหตุ : ที่มา ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 
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   4.1.3 ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ช้าวของจังหวัดศรีสะเกษ 
 

ตารางแสดง ข้อมูลกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 
ปีที่ก่อตั้ง จ านวน 

(แปลง) 
สมาชิก 

(ครัวเรือน) 
เนื้อที่ 
(ไร่) 

หมายเหตุ 

2559 20 4,736 63,096.75  
2560 48 7,286 77,835.50  
2561 121 6,113 74,542.50  
2562 14 686 7,992.50  
2563 72 3,190 35,986.00  
2564 8 466 5,850.50  

รวมทั้งหมด 283 22,477 265,303.75  
หมายเหตุ : ที่มาระบบ co-farm.doae.go.th/ ตัดยอดข้อมูล ณ 31/10/64 

4.1.4 ข้อมูลเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ 
ตารางแสดง ข้อมูลเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 

ที ่ รายการ 
ต้นทุนการผลิตข้าวนาปี (บาท) ข้าวนา

ปรัง 
(บาท) ทั่วไป แปลงใหญ่ เกษตรอินทรีย์ เฉลี่ย 

1 ค่าเตรียมดิน 500 400 750         550  500 
2 ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว  750 250 250         417  750 
3 ค่าปลูก 50 200 200         150  50 
4 ค่าสารเคมีและค่าจ้างฉีดพ่น 550 500 0         350  550 
5 ค่าปุ๋ย 980 641 1,500      1,040  980 
5 ค่าเก็บเกี่ยว 650 500 650         600  650 
6 ค่าขนส่ง 300 300 300         300  300 
7 ค่าตาก/ บรรจุกระสอบ 200 200 375         258  200 

รวมทั้งสิ้น 3,980 2,991 4,025     3,665  3,980 
ผลผลิตเฉลี่ย/ ไร่ (กก.) 373 443 400         405  524 
ราคาเฉลี่ย/ กก. (บาท) 15 15 19           16  10 
มูลค่าผลผลิต/ ไร่ (บาท) 5,595 6,645 7,600      6,620  5,240 
ก าไรสุทธิ/ ไร่ (บาท) 1,615 3,654 3,575     2,955  1,260 

หมายเหตุ : ต้นทุนการผลิตข้าว ปีการผลิต 2563/64 
 ประธาน เสนอให้หน่วยงานที่จัดท าข้อมูล ระบุหมายเหตุ เกี่ยวกับการค านวณต้นทุนค่าปุ๋ย โดยเฉพาะ
ตนทุนค่าปุ๋ยของการท านาแบบเกษตรอินทรีย์ว่ามีที่มาและหลักการคิดค านวณอย่างไร พร้อมทั้งให้ระบไว้ด้วย
ว่าเป็นต้นทุนในปีแรกของการท านาแบบเกษตรอินทรีย์ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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   4.1.5 ภาพรวมการบริหารจัดการผลผลิตข้าวจังหวัดศรีสะเกษ 
   ในปีการผลิต 2564/65 จังหวัดศรีสะเกษคาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตข้าวนาปี 
(ข้าวเปลือก) จ านวน 1,188,467 ตัน (น้ าหนักผลผลิตที่ความชื้นไม่เกิน 15%) โดยมีสัดส่วนการบริหาร
จัดการผลผลิต ดังนี้ 
   1) จ าหน่ายให้พ่อค้า/ผู้ประกอบการ  จ านวน  1,022,082 ตัน คิดเป็น 86 % 
   2) บริโภคในครัวเรือน   จ านวน     118,847 ตัน คิดเป็น 10 % 
   3) ใช้ท าเมล็ดพันธุ์   จ านวน      47,539 ตัน คิดเป็น 4 % 
   4.1.6 ข้อมูลการผลิตและการตลาดข้าว ปีการผลิต 2564/65  
 1) สถานการณ์ข้าวโลก 
 -การผลิตข้าวโลก : ปีการผลิต 2564/65 คาดว่าผลผลิตข้าวโลกจะมีประมาณ 506.04 ล้านตัน 
เพ่ิมข้ึน 1.10 ล้านตัน หรือร้อยละ 0.22 จากปีการผลิต 2563/64 ที่มีปริมาณ 504.94 ล้านตัน เนื่องจาก
ผลผลิตข้าวในประเทศของผู้ผลิต เช่น จีน บังกลาเทศ ไทย เมียนมา ปากีสถาน บราซิล และกัมพูชา มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
 -การบริโภคข้าวโลก : ปี 2564/65 คาดว่าจะมีประมาณ 513.99 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 6.13 ล้านตัน 
หรือร้อยละ 1.21 จากปี 2563/64 ที่มีปริมาณ 507.86 ล้านตันข้าวสาร เนื่องจากการบริโภคข้าวใน
ประเทศ เช่น จีน อินเดีย บังกลาเทศ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ไทย เมียนมา บราซิล ไนจีเรีย และสหรัฐฯ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
 -การค้าข้าวโลก : ปี 2564/65 คาดว่าจะมีประมาณ 47.01 ล้านตัน ลดลง 0.91 ล้านตัน หรือ
ร้อยละ 1.90 จากปี 2563/64 ที่มีปริมาณ 47.92 ล้านตัน เนื่องจากผู้น าเข้าข้าวหลักได้แก่ จีน ซาอุดิอาราเบีย 
เซเนกัล โกดิวัวร์ บราซิล และอินโดนีเซีย มีแนวโน้มน าเข้าลดลง 
 -สต็อกข้าวโลก : ปลายปี 2564/65 คาดว่าอยู่ที่ประมาณ 166.98 ล้านตัน ลดลง 7.94 ล้านตัน 
หรือร้อยละ 4.54 จากปี 2563/64 ที่มีปริมาณ 174.92 ล้านตัน โดยจีนมีสต็อกข้าวมากที่สุด ปริมาณ 
109.40 ล้านตัน รองลงมา คือ อินเดีย 23.40 ล้านตัน และไทย 4.81 ล้านตัน 
 2) สถานการณ์ข้าวไทย 
 ปีการผลิต 2564/65 คาดว่าผลผลิตข้าวไทยมีปริมาณ 31.02 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนที่มีปริมาณ 
29.55 ล้านตัน หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.97 โดยข้าวนาปีจะมีปริมาณ 26.03 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.84 
และข้าวนาปรังจะมีปริมาณ 4.99 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.69เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจากคาดว่าในปีการผลิต 2564/65 จะมีปริมาณน้ าฝนเพียงพอต่อการเพาะปลูก ประกอบกับแรงจูงใจ
จากโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวของรัฐบาลท าให้เกษตรกรส่วนใหญ่หันมาปลูกข้าวกันมากข้ึน 
ตารางแสดง ปริมาณผลผลิตข้าวไทย ปีการผลิต 2561/62-2564/65 

ปีการผลิต 2561/62 2562/63 263/64 2564/65 * 
ผลผลิตรวม (ล้านตัน) 32.35  28.28  29.55  31.02  

นาปี (ล้านตัน)  25.18  24.17  25.31  26.03  
นาปรัง (ล้านตัน)  7.17  4.11  4.24  4.99  

หมายเหตุ: * ประมาณการเบื้องต้น 
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูลพยากรณ์ปรับปรุง ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 
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ตารางแสดง ราคาข้าวไทย ปี 2562-2564 
รายการ ปี 2562   ปี 2563 รายไตรมาส ปี 2564 

1 2 3 4 พ.ค. ก.ค. 
ข้าวหอมมะลิไทย 15,731 14,158 15,219 14,174 11,753 11,394 10,852 
ข้าวเจ้านาป ี 7,548 8,047 - - 8,738 - - 
ข้าวเจ้านาปรัง 7,678 8,682 9,621 9,277 9,105 8,900 8,831 
ข้าวเหนียว 14,166 15,996 16,444 10,534 10,534 10,586 10,279 
ที่มา : กรมการค้าภายใน ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 
 สถานการณ์การส่งออกข้าว ในปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 20กรกฎาคม 2564 อินเดีย
ส่งออกข้าวได้มากเป็นอันดับ 1 ของโลก ประมาณ 10.44 ล้านตัน รองลงมาได้แก่ เวียดนาม 3.52ล้านตัน 
ไทย 2.61ล้านตัน ปากีสถาน 1.82ล้านตัน และ สหรัฐฯ 1.66 ล้านตัน ตามล าดับ โดยพบว่าประเทศไทย 
ปริมาณการส่งออกลดลง แม้ว่าราคาข้าวขาวของไทยจะปรับตัวลงมาอยู่ในระดับที่ต่ าที่สุดในรอบ 2 ปี 
และราคาข้าวประเภทข้าวหอมปรับตัวลงต่ าที่สุดในรอบ 4 ปีซึ่งจะท าให้มีความต้องการจากประเทศผู้น าเข้าใน 
ภูมิภาคเอเชียและแอฟริกากลับเข้ามา แต่ปัญหาตู้ขนส่งสินค้าขาดแคลนและค่าระวางปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก 
ยังคงเป็นปัจจัยหลักท่ีส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของประเทศผู้น าเข้าโดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่ต้องการน าเข้า 
ในปริมาณไม่มาก เนื่องจากต้นทุนค่าขนส่งค่อนข้างสูง 

ประธาน สอบถามประธานชมรมโรงสีข้าวจังหวัดศรีสะเกษว่า สถานการณ์ราคาข้าวสารและราคา
ข้าวเปลือกของประเทศไทย รวมทั้งจังหวัดศรีสะเกษเป็นอย่างไรบ้าง 

นายธณิชพงษ์ สรรณ์ไตรภพ ประธานชมรมโรงสีข้าวจังหวัดศรีสะเกษ รายงานว่า ราคารับซ้ือ
ข้าวเปลือกหอมมะลิ จังหวัดศรีสะเกษ เท่ากับ 8,500 บาท/ตัน (ความชื้น 25%) หรือประมาณ 10,500 บาท/ตัน 
(ความชื้น 14%) คาดว่าสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกของจังหวัดศรีสะเกษในช่วงันที่ 1-15 พฤศจิกายน 
2564 มีแนวโน้มลดลง แต่คาดว่าหลังจากวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ราคาข้าวเปลือกจะเพ่ิม
สูงขึ้นเนื่องจากปริมาณความชื้นของข้าวเปลือกจะเริ่มลดลงจนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ความชื้น 14-15%) 
โรงสีจะเพ่ิมก าลังการรับซื้อข้าวเปลือกเพ่ิมมากข้ึนส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกอาจจะปรับเพ่ิมข้ึนมาได้ 

ในส่วนของสถานการณ์การส่งออกข้าวสารของประเทศไทย คาดว่าการส่งออกข้าวมีแนวโน้มดีขึ้น 
เพราะปัจจุบันอัตราการแลกเปลี่ยนของเงินบาทเริ่มอ่อนตัวลง ท าให้ราคาข้าวสารของไทยมีโอกาสในการ
แข่งขันในตลาดมากยิ่งข้ึน แต่ยังประสบปัญหาในการขนส่ง โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์  
ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งข้าวจากไทยมีราคาสูง 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

4.2 ข้อมูลพื้นฐานพริกของจังหวัดศรีสะเกษ 
      4.2.1 พื้นที่ปลูกพริกของจังหวัดศรีสะเกษ  
  นายอนุวัฒน์ ค าล้าน รักษาการในต าแหน่งกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ส านักงานเกษตร
จังหวัดศรีสะเกษ น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ในปีการผลิต 2563/64 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกพริกทั้งสิ้น จ านวน 
160,943 ไร่จังหวัดศรีสะเกษ มีพ้ืนที่ปลูกพริก จ านวน 10,210 ไร่ มากเป็นอันดับ 4 ของประเทศ คิดเป็น
ร้อยละ 6.34 ของพ้ืนที่ปลูกพริกทั้งประทศ ส่วนใหญ่เป็นพริกข้ีหนูสวนเม็ดใหญ่ โดยอ าเภอที่มีพ้ืนที่ปลูก 3 
อันดับ ได้แก่ กันทรารมย์ ยางชุมน้อย และอุทุมพรพิสัย พันธุ์ที่นิยมปลูกในพ้ืนที่ ได้แก่ พันธุ์จินดาลูกผสม (ซูเปอร์
ฮอท/ อัมพวา) จินดา และพันธุ์พ้ืนเมือง (หัวเสือ/ ย่นเม็ดเล็ก) ผลผลิตเฉลี่ย 3,489.61 กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตรวม 
35,629 ตัน มูลค่าผลผลิตรวม 1,380 ล้านบาท เนื้อท่ีเพาะปลูกเฉลี่ย 1.41 ไร่/ครัวเรือน 
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ตารางแสดง ข้อมูลการผลิตพริก ปีการผลิต 2563/64 และคาดการณ์พื้นที่ปลูกพริก ปีการผลิต 2564/65 
ที ่ อ ำเภอ ปีกำรผลิต 2563/64 คำดกำรณ์ปีกำรผลิต 

2564/65 
เกษตรกร
(ครัวเรือน) 

เนื้อท่ี
เพำะปลูก 

(ไร่) 

เนื้อท่ี 
เก็บเกี่ยว 

(ไร่) 

ผลผลติ
รวม  
(ตัน) 

ผลผลติ
เฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

หมำยเหต ุ 
(เนื้อที่ปลูก
เฉลี่ยไร่/
ครัวเรือน) 

เกษตรกร
(ครัวเรือน) 

เนื้อท่ี
เพำะปลูก 

(ไร่) 

1 เมือง      1,148    1,478.00  1,478.00  4,450.26  3,011.00  1.29 993 1,406.25 
2 ยำงชุมน้อย      1,516    2,152.00  2,152.00  6,688.42  3,108.00  1.42 1,516 2,152.00 
3 กันทรำรมย ์      1,204   2,358.75  2,358.75  8,609.44  3,650.00  1.96 1,204 2,358.75 
4 กันทรลักษ์      118   213.75    213.75  672.03  3,144.00  1.81 185 108.00 
5 ขุขันธ ์       225    175.00    175.00   648.38  3,705.00  0.78 175 174.00 
6 ไพรบึง          24     28.00      28.00     72.07  2,574.00  1.17 26 23.00 
7 ปรำงค์กู ่            7    18.00      18.00     63.31  3,517.00  2.57 50 60.00 
8 ขุนหำญ            1       2.25        2.25       5.33  2,368.00  2.25 - - 
9 รำษีไศล     514     596.00    596.00  2,392.34  4,014.00  1.16 455 332.00 
10 อุทุมพรพิสัย      1,184   1,637.00  1,637.00  5,349.72  3,268.00  1.38 1,184 1,637.00 
11 บึงบูรพ ์          20     25.00      25.00     76.90  3,076.00  1.25 20 25.00 
12 ห้วยทับทัน          35     17.00      17.00    54.76  3,221.00  0.49 70 45.00 
13 โนนคูณ          30    30.00      30.00      94.95  3,165.00  1.00 5 10.00 
14 ศรีรัตนะ            6        3.25        3.25   11.65  3,584.00  0.54 - - 
15 น้ ำเกลี้ยง          36    62.00      62.00  218.43  3,523.00  1.72 13 31.00 
16 วังหิน      1,136    1,349.00  1,349.00  6,023.29  4,465.00  1.19 1,351 1,675.00 
17 ภูสิงห ์          -                 -              -              -           -    - - - 
18 เมืองจันทร ์            3    4.00        4.00       9.82  2,456.00  1.33 192 265.00 
19 เบญจลักษ์          20       30.00      30.00    92.13  3,071.00  1.50 - - 
20 พยุห ์          34     31.00      31.00    95.73  3,088.00  0.91 70 54.00 
21 โพธิ์ศรีสุวรรณ          -                 -              -              -             -    - - - 
22 ศิลำลำด          -                 -              -              -           -    - 1 1.00 

รวมท้ังหมด  7,261      10,210    10,210    35,629  3,489.61  1.41 7,510 10,357 
ที่มา : ระบบสารสนเทศสินค้าเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัดศรสีะเกษ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564) 
  4.2.2 พื้นที่ปลูกพริก GAP ของจังหวัดศรีสะเกษ 
   จังหวัดศรีสะเกษ มีการปลูกพริกมาตรฐาน GAP จ านวน 8 อ าเภอ เกษตรกร 325 ครัวเรือน 
พ้ืนที่ 402.25 ไร่ คิดเป็น 4.11 % ของพ้ืนทีป่ลูกพริกทั้งจังหวัด (10,210 ไร่) รายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางแสดง ข้อมูลพื้นที่ปลูกพริก GAP ของจังหวัดศรีสะเกษ ปีการผลิต 2563/64  

ล าดับ อ าเภอ 
พริกท่ัวไป พริก GAP คิดเป็นร้อยละของเนื้อท่ี

ปลูกทั้งหมด เกษตรกร 
(ราย) 

เนื้อท่ีปลูก 
(ไร่) 

เกษตรกร 
(ราย) 

เนื้อท่ีปลูก 
(ไร่) 

1 กันทรารมย ์ 1,204 2,358.75 40 75.75 3.21 

2 ยางชุมน้อย 1,516 2,152.00 58 82.25 3.82 

3 อุทุมพรพิสัย 1,184 1,637.00 51 63.50 3.88 

4 เมืองศรีสะเกษ 993 1,406.25 66 83.50 5.94 
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ตารางแสดง ข้อมูลพื้นที่ปลูกพริก GAP ของจังหวัดศรีสะเกษ ปีการผลิต 2563/64 (ต่อ) 

ล าดับ อ าเภอ 
พริกท่ัวไป พริก GAP คิดเป็นร้อยละของเนื้อท่ี

ปลูกทั้งหมด เกษตรกร 
(ราย) 

เนื้อท่ีปลูก 
(ไร่) 

เกษตรกร 
(ราย) 

เนื้อท่ีปลูก 
(ไร่) 

5 วังหิน 1,351 1,675.00 42 54.75 3.27 

6 ราษีไศล 455 332.00 61 34.25 10.32 

7 ขุขันธ ์ 175 174.00 2 2.00 1.15 

8 ห้วยทับทัน 70 45.00 5 5.25 11.67 

รวม 6,948 9,780.00 325 402.25 4.11 
ที่มา : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564) 

 ประธาน สั่งการให้ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นผู้จัดท าข้อมูลตรวจสอบข้อมูลการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัย (GAP) กับศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชด าริ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

  4.2.3 ข้อมูลแปลงใหญ่พริกของจังหวัดศรีสะเกษ 
ตารางแสดง ข้อมูลกลุ่มแปลงใหญ่พริก ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 

ที ่ ช่ือแปลง รหัส
แปลง 

ปีท่ีก่อตั้ง สมาชิก 
(ครัวเรือน) 

เนื้อท่ีปลูก 
(ไร่) 

1 แปลงใหญ่พริกหมู่ 5 ต.โนนคูณ อ.ยางชุมน้อย 639 2560 77 200.00  
2 แปลงใหญ่พริกหมู่ 1 ต.หนองแก้ว อ.เมืองศรีสะเกษ 1363 2560 142 245.00  
3 แปลงใหญ่พริกหมู่ 4 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล 6019 2561 111  120.00  
4 แปลงใหญ่พริกต าบลผักแพว อ.กันทรารมย ์ 9169 2563 52 81.00  
5 แปลงใหญ่พริกบ้านเมืองน้อย ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย ์ 9170 2563 81 266.00  
6 แปลงใหญ่พริกบ้านยางน้อย ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ 9171 2563 76 119.00  
7 แปลงใหญ่พริกบ้านเจี่ย หมู่ 2 ต.ทาม อ.กันทรารมย ์ 9172 2563 30   72.25  
8 แปลงใหญ่พริกบ้านเจี่ย หมู่ 6 ต.ทาม อ.กันทรารมย ์ 9173 2563 30 57.00  
9 แปลงใหญ่พริกบ้านหมัด กลุม่ 1 หมู่ 3 ต.ทาม อ.กันทรารมย ์ 9174 2563 40 211.75  

10 แปลงใหญ่พริกบ้านหมัด กลุม่ 2 หมู่ 3 ต.ทาม อ.กันทรารมย ์ 9175 2563 38 177.75  
11 แปลงใหญ่พริกบ้านหมัด หมู่ 10 ต.ทาม อ.กันทรารมย ์ 9176 2563 46 197.25  
12 แปลงใหญ่พริกบ้านสร้างเหล่า ต.ยาง อ.กันทรารมย ์ 9177 2563 32   47.00  
13 แปลงใหญ่พริกต าบลอีปาด อ.กันทรารมย ์ 9178 2563 38   38.00  
14 แปลงใหญ่พริกบ้านผึ้ง-ทาม ต.ทาม อ.กันทรารมย ์ 9179 2563 30     69.50  
15 แปลงใหญ่พริกบ้านพันล า หมู่ 5 ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย ์ 9180 2563 30    65.00  
16 แปลงใหญ่พริกบ้านหนองแสง หมู่ 9 ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย ์ 9181 2563 32   39.00  
17 แปลงใหญ่พริกหมู่ 15 ต.หนองกุง อ.โนนคูณ 1364 2564 58   61.00  

  รวมท้ังสิ้น 17 แปลง     983 
 
2,278.25  

หมายเหตุ : ที่มาระบบ co-farm.doae.go.th/ ตัดยอดข้อมูล ณ 31/10/64 
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   4.2.4 ข้อมูลเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตพริกต่อไร่ของเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ 
 

ที ่ รายการ ต้นทุนการผลิตพริก/ไร่ (บาท) 
จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งประเทศ  

(กรมส่งเสริมการเกษตร) ทั่วไป 
 

แปลงใหญ ่
 

GAP 
 

ค่าเฉลี่ย 

1 ค่าเตรยีมดิน 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 
2 ค่าเมลด็พันธ์ุพริก 1,600 1,600 1,600 1,600 1,000 
3 ค่าปลูกแลดูแลรักษา 6,000 5,100 5,000 5,367 4,500 
4 ค่าสารเคมีและค่าจ้างฉีดพ่น 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 
5 ค่าปุ๋ย (รวม) 7,000 7,000 7,000 7,000 9,000 

- ปุ๋ยอินทรีย์/ ปุ๋ยคอก 1,500 1,500 3,000 2,000 4,000 
- ปุ๋ยเคม ี 5,500 5,500 4,000 5,000 5,000 

6 ค่าฮอรโ์มนบ ารุงพืช 2,000 2,000 2,000 2,000 1,800 
7 ค่าจ้างเก็บเกี่ยว 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 
8 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/ขนส่ง/ค่าไฟฟ้า 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 
9 อื่นๆ 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

รวมท้ังสิ้น (บาท/ไร่) 51,300 50,400 50,300 50,667 53,000 
ผลผลิตเฉลี่ย/ ไร่ (กก.) 3,500 3,524 3,850 3,625 3000 
ราคาเฉลี่ย/ กก. (บาท) 30 30 30 30 30 
มูลค่าผลผลิต/ ไร่ (บาท) 105,000 105,720 115,500 108,740 90,000 
ก าไรสุทธิ/ ไร่ (บาท) 53,700 55,320 65,200 58,073 37,000 

ที่มา : ต้นทุนการผลิตพริก ปีการผลิต 2563/64 (ข้อมูล ณ วันท่ี 29 ตุลาคม 2564) 
  4.2.5 ภาพรวมการบริหารจัดการผลผลิตพริกจังหวัดศรีสะเกษ 
   ในปีการผลิต 2563/64 จังหวัดศรีสะเกษมีปริมาณผลผลิตพริก (สด) รวม 35,629 ตัน 
โดยมีสัดส่วนการบริหารจัดการผลผลิต ดังนี้ 
   1) จ าหน่ายให้พ่อค้า/ ผู้ประกอบการ จ านวน 32,093 ตัน คิดเป็น 90.08 % 
    - พริกสด (เขียว)   จ านวน 27,639 ตัน  
    - พริกสด (แดง)   จ านวน   4,454 ตัน  
   2) บริโภคในครัวเรือน (พริกสด) จ านวน    895 ตัน คิดเป็น  2.51 % 
   3) แปรรูปเป็นพริกแห้ง/พริกป่น จ านวน 2,641 ตัน คิดเป็น 7.41 % 
  4.2.6 ปฏิทินการเพาะปลูกพริกของประเทศไทย และจังหวัดศรีสะเกษ 

ชนิด ประเภท เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
ประเทศไทย ฤดูแล้ง               

ฤดูฝน               
ศรีสะเกษ อ.กันทรารมย์ อ.เมือง อ.ยางชุมน้อย อ.วังหิน               

อ.ราษีไศล อ.อุทุมพรพิสัย และอื่นๆ               
หมายเหตุ : สีเขียว=เพาะกล้า, สีเหลือง=ปลูก, สีฟ้า=เก็บเกี่ยว 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
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  4.3 ผลการด าเนินการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ “เกษตรบูรณาการ” ชนิดสินค้าข้าว 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
  นายอนุวัฒน์ ค าล้าน รักษาการในต าแหน่งกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ส านักงานเกษตร
จังหวัดศรีสะเกษ น าเสนอต่อที่ประชุมว่า จังหวัดศรีสะเกษ ขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรบูรณาการ 
ชนิดสินค้าข้าว มีการมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนบูรณาการ การท างานร่วมกัน โดยมีผล
การด าเนินงานที ่โดดเด่น ดังนี้ 
  4.3.1) ส่งเสริมการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ให้คลอบคลุม โดยจากปี 2559-ปัจจุบัน มีกลุ่ม
แปลงใหญ่ข้าว 283 แปลง พ้ืนที่ 265,303.75  ไร่ สมาชิก 22,477 ครัวเรือน จากผลการด าเนินงานส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้ 
   1) ต้นทุนการผลิตลดลง 19.51 % (จากเดิม 3,716 บาท/ไร่ ลดเหลือ 2,991 
บาท/ไร่ ลดลง 725 บาท/ไร่) 
   2) ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 18.54 % (จากเดิม 373 กิโลกรัม/ไร่ เพ่ิมเป็น 443 กิโลกรัม/ไร่ 
เพ่ิมข้ึน 70 กิโลกรัม/ไร่) 
   3) ยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าว โดยในปี 2564 มีการส่งเสริมให้กลุ่มแปลงใหญ่ตรวจ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ทั้ง 22 อ าเภอ จ านวน 140 กลุ่ม เกษตรกร 8,690 ราย 
พ้ืนที่รวม 43,450  ไร่ คาดการณ์ผลผลิตข้าวอินทรีย์ จ านวน 18,249 ตัน คิดเป็นมูลค่า 310 .2 ล้านบาท 
   4) ด้านการบริหารจัดการ 

         - วิเคราะห์จัดท าแผนรายแปลงและจัดท าธุรกิจ (แปลงใหญ่ปี 2562 - 64) 
จ านวน 59 แปลง เกษตรกร 2,611 ราย เพ่ือให้เกษตรกรสามารถใช้เป็นแนวทางในการผลิตสินค้าได้ต่อไป 

                        - ถ่ายทอดความรู้เน้นการพัฒนาคุณภาพ การตลาด การบริหารจัดการกลุ่ม 
(แปลงใหญ ่ปี 2562 - 63) จ านวน 46 แปลง เกษตรกร 1,981 ราย เพ่ือพัฒนาศักยภาพของแปลงใหญ่ให้
สามารถด าเนินกิจกรรมของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                                  - ถ่ายความรู้เน้นการลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต และการเชื่อมโยงตลาด จ านวน 
(แปลงใหญ่ ปี 2564) จ านวน 13 แปลง เกษตรกร 630 ราย เพ่ือพัฒนาศักยภาพของแปลงใหญ่ให้สามารถ
ด าเนินกิจกรรมของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.3.2) การรณรงค์งดเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร 

 มีการถ่ายทอดความรู้เรื่องการหยุดเผาในเวทีต่าง ๆ ในพ้ืนที่ 22 อ าเภอ จ านวน 
1,805 ครั้ง 2,855 ชุมชน เกษตรกร 35,879 ราย/ พ้ืนที่เผาไหม้ (hotspot) ลดลงจาก 77 จุด เหลือ 23 จุด 
ลดลง 54 จุด คิดเปน็ 70.13% จากปีที่ผ่านมา (ปี 2563) ส่งผลให้สุขอนามัยของประชาชนดีขึ้น  

4.3.3) การรณรงค์ไถกลบตอซังและหว่านพืชตระกูลถั่ว 
 ด าเนินการในพ้ืนที่ 22 อ าเภอ พ้ืนที่ไถกลบตอซังข้าว 2,384,700 ไร่ คิดเป็น 

78.24% ของพ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งหมด โดยค านวณเป็นเศษซากวัสดุอินทรีย์ได้ 1,550,055 ตัน (ค่าเฉลี่ย 650 
กิโลกรัม/ไร่) คิดเป็นมูลค่า 775 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เกษตรกรน าฟางมาใช้ประโยชน์โดย
การอัดเป็นฟางก้อน จ านวน 16,619,620 ก้อน คิดเป็นมูลค่ากว่า 581 ล้านบาท 

4.3.4) การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรียแ์ละวัสดุอินทรีย ์เพื่อใช้ในการเกษตร 
   ด าเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรในพ้ืนที่ 22 อ าเภอ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ 
เพ่ือใช้ในการเกษตร ดังนี้ 1) ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก จ านวน 66,399 ตัน, 2) ปุ๋ยพืชสด จ านวน 31,722 ตัน
และ 3) น้ าหมักชีวภาพ จ านวน 2,824 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 300 ล้านบาท 
  4.3.5) ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
       ด าเนินการส่งเสริมความรู้ด้านการจัดท าบัญชีครัวเรือน จ านวน 1,500 ครัวเรือน 
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  4.3.6) พัฒนาศักยภาพศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนและตรวจรับรองมาตรฐานการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าว GAP  
                                         จังหวัดศรีสะเกษ มีศูนย์ข้าวชุมชนในพ้ืนที่  20  อ าเภอ  จ านวน  61  ศูนย์ 
เกษตรกร  3,109  ราย  พ้ืนที่  26,990  ไร่ สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ปีละไม่ต่ ากว่า 8,300  ตัน โดยในปี 
2564 ศูนย์ข้าวชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  จ านวน  11  ศูนย์ เกษตรกร 730 ราย  พ้ืนที่ 8,700 ไร่  
สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์และกระจายในชุมชนได้  2,958  ตัน คิดเป็นพ้ืนที่  147,900  ไร่ คิดเป็นมูลค่า 73.95 
ล้านบาท (กิโลกรัมละ 25 บาท) 
  4.3.7) การสนับสนุนบ่อน้ าขนาดเล็กในไร่นา (1,260 ลบ.ม.) 
   ด าเนินการสนับสนุนบ่อน้ าขนาดเล็กในไร่นาให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ 22 อ าเภอ มา
ตั้งแต่ปี 2548 - 63 รวมทั้งสิ้น 11,549 บ่อ กระจายน้ าในพ้ืนที่ได้ไม่น้อยกว่า 34,647 ไร่ (1 บ่อ/พ้ืนที่ 3 ไร่) 
  4.3.8) ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ 
   ด าเนินการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ และมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร
เป้าหมาย จ านวน 100 ราย (มอบพันธุ์ปลากินพืชให้แก่เกษตรกร จ านวน 1,300 ตัว/ ราย และ ร าอินทรีย์ 
30 กก./ราย) 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
 4.4 ผลการด าเนินการขับเคลือ่นวาระจังหวัดศรีสะเกษ “เกษตรบูรณาการ” ชนิดสินคา้พริก 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  นายอนุวัฒน์ ค าล้าน รักษาการในต าแหน่งกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ส านักงานเกษตร
จังหวัดศรีสะเกษ น าเสนอต่อที่ประชุมว่า จังหวัดศรีสะเกษ ขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรบูรณาการ 
ชนิดสินค้าพริก มีการมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนบูรณาการ การท างานร่วมกัน โดยมี
ผลการด าเนินงานที่ โดดเด่น ดังนี้ 
  4.4.1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
   -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร/ 
สถาบันเกษตรกร วิเคราะห์จัดท าแผนการผลิตรายแปลง (แปลงใหญ่พริก) จ านวน 17 ราย/17 แปลง ส่งผลให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา/ประสบการณ์ด้านการเกษตร สามารถวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด 
   -พัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพ Smart Group 
และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ จ านวน 17 กลุ่ม/932 ราย ส่งผลให้กลุ่มแปลงใหญ่พริกให้มี
ความเข้มแข็ง สามารถด าเนินกิจกรรมด้านการเกษตรได้อย่างครบวงจร (ผลิต/แปรรูป/จ าหน่าย) 
   -ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดท าบัญชีครัวเรือน ครูบัญชีครัวเรือน/สมาชิกท่ีเข้ารับการ
อบรมการท าบัญชี จ านวน 17 กลุ่ม/510 ราย ส่งผลให้เกษตรกรมีความรู้และเข้าใจสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการจัดท าบัญชีครัวเรือนเพ่ือสร้างวินัยในการเงินได้ต่อไปในอนาคต 
  4.4.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน 
   -ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ เกษตรกร จ านวน 140 ราย ส่งผลให้
เกษตรกรในพ้ืนที่สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรได้ไม่น้อยกว่า 14,000 ตัน คิดเป็น
มูลค่าไม่น้อยกว่า 56 ล้านบาท 
   -ส่งเสริมศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการจัดการดินและปุ๋ย จ านวน 17 กลุ่ม และมีการตรวจวิเคราะห์ดิน และให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่า
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วิเคราะห์ดิน/ปุ๋ยสั่งตัด ให้แก่เกษตรกร จ านวน 932 ราย ส่งผลให้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) สามารถ
ตรวจวิเคราะห์ดินและให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย 
   -ส่งเสริมศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้าน
การจัดการศัตรูพืชแก่สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จ านวน  17 กลุ่ม/ 932 ราย โดยเน้นการจัดการ
ศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน ลดการใช้สารเคมี 
   -ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตพริกคุณภาพ (มาตรฐาน GAP) โดยการ
อบรมตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร เพ่ือพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP จ านวน 280 ราย 
พ้ืนที่ 344 ไร่ โดยมีเกษตรกรทีส่ามารถยกระดับมาตรฐานการผลิตพืชสู่มาตรฐาน GAP สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
ผลผลิตไม่น้อยกว่า 1,066 ตัน มูลค่าไม่น้อยกว่า 42.65 ล้านบาท (กก.ละ 40 บาท) เป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นต่อผู้บริโภค และเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
   -การจัดท าบันทึกความร่วมมือ ร่วมกับ บ.เจียไต๋ จ ากัด โดยมีบริษัทเข้ามาส่งเสริม
องค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตพริกคุณภาพให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ และรับซื้อผลผลิตพริกราคาตามคุณภาพ 
มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย GAP เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 20 ราย พ้ืนที่ 20 ไร่ 
  4.4.3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
   -ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต (เทคโนโลยีการเตรียมดิน/การปลูก/
การให้น้ า/การดูแลรักษา/การเก็บเกี่ยว/มาตรฐานการผลิต) โดยส านักงานเกษตรจังหวัดได้ร่วมกับ บ.เจียไต๋ จ ากัด 
ในการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถน าเทคโนโลยีการผลิตพริกคุณภาพมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อเป็นการลด
ต้นทุน/เพิ่มผลผลิต และมีคุณภาพมาตรฐาน 
  4.4.4 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน 
   -รณรงค์ไถกลบตอซัง/ หว่านพืชตระกูลถั่ว และการรณรงค์หยุดเผา (ประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้/ ถ่ายทอดความรู้/ MOU ร่วมกับ บริษัทสยามคูโบต้า คอเปเรชั่น จ ากัด) ส่งผลให้สามารถสร้าง
การรับรู้ให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการเผา น าเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตร
ทดแทนการเผา พร้อมสาธิตการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรกับการลดการเผาในพื้นที่การเกษตร 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  5.1 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้าข้าวและพริกครบวงจร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
   ประธาน เสนอให้คณะท างานร่วมกันเสนอแนวทางการท างาน ปัญหาและความจ าเป็น
เร่งด่วนที่ต้องการให้น าไปขับเคลื่อนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยขอให้คณะท างานทุกท่านได้เสนอ 3 เรื่องหลักที่
ต้องการท ามากที่สุด และผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาของหน่วยงานภาครฐัที่ควรมีการปรับปรุงแก้ไข 
   นายเชิดชัย จิณะแสน ประธานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดศรสีะเกษ เสนอให้จังหวัดศรีสะเกษ ด าเนินการประสานงานให้บรษิัทเอกชนมาตั้งโรงงาน
แปรรูปผลผลิตพริกในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือรองรับผลผลิตพริกจากเกษตรกร แก้ไขปัญหาผลผลิตพริกล้นตลาด 
   นายวรวุทธ เสนอว่า การพัฒนาการผลิตข้าวครบวง 5 ประเด็น ดังนี้ 



13 
 

    1) พัฒนาศักยภาพของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ใหส้ามารถผลติเมล็ดพันธุ์ให้
เพียงพอต่อความต้องการ โดยให้แต่ละอ าเภอควรมีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ไม่น้อยกว่าอ าเภอละ 3 ศูนย์  
    2) ใช้หลักกำรตลำดน ำกำรผลิต โดนลดกำรปลูกข้ำวหอมมะลิ แล้วเปลี่ยน
มำส่งเสรมกำรปลูกข้ำวพันธุ์พ้ืนเมืองหรือข้ำวเพ่ือสุขภำพ เช่น ข้ำวไรซ์เบอรรี่ ข้ำวมะลิแดง ซึ่งตลำดมีควำมต้องกำรสูง
กว่ำ และมีรำคำที่สูงกว่ำ 
    3) พัฒนำโรงสีข้ำวชุมชนให้มีประสิทธิภำพในกำรสีแปรรูปข้ำวมำกยิ่งขึ้น 
เพ่ือรองรับกำรส่งเสริมให้เกษตรกรมีกำรจ ำหน่ำยผลผลิตเป็นข้ำวสำรมำกยิ่งขึ้น 
    4) กลุ่มเกษตรกรที่ด ำเนินกำรแปรรูปข้ำวส่วนใหญ่ไม่มีเงินทุนในกำร
รวบรวมผลผลิตข้ำวเปลือกจำกสมำชิกและเกษตรกรทั่วไป ส่งผลให้ไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรผลผลิตตำมควำม
ต้องกำรของตลำดได้ 
    5) ควรส่งเสริมให้มีกำรจัดท ำกิจกรรมทอดผ้ำป่ำข้ำวเปลือกในพ้ืนที่ เพ่ือลด
กำรขำยข้ำวเปลือกของเกษตรกร ซึ่งอำจจะส่งผลให้รำคำข้ำวตกต่ ำ 
   ประธำน เสนอว่ำ กิจกรรมกำรทอดผ้ำป่ำข้ำวเปลือกเป็นกิจกรรมทำงสังคม โดยส่วน
ใหญ่จะมีวัตถุประสงค์เพ่ือน ำเงินทุนที่ได้มำพัฒนำด้ำนต่ำงๆ ในหน่วยงำนหรือองค์กรที่ขอรับกำรสนับสนุนหรือ
องค์กรที่จัดกิจกรรมทอดผ้ำป่ำนั้นๆ จึงไม่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรลดปริมำณกำรจ ำหน่ำยข้ำวเปลือกของเกษตรกร 
   นำยไพฑูรย์ ฝำงค ำ ประธำนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้ำวต ำบลผักไหม เสนอแนวทำง 
กำรพัฒนำกำรผลิตข้ำวต่อที่ประชุมว่ำ  
    1) แนวทำงกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้เกษตรกร ควรเน้นกำรถ่ำยทอดควำมรู้ใน
รูปแบบกระบวนกำรโรงเรียนเกษตรกร กล่ำวคือ ให้เกษตรกรมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเอง โดยมีเจ้ำหน้ำที่รัฐ
เป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวกด้ำนข้อมูลวิชำกำร  
    2) ยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตข้ำว โดยมุ่งเน้นกำรตรวจรับรองมำตรฐำน
กำรผลิตข้ำวอินทรีย์ (มกษ.9000) หรือ Organic Thailand ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรสำมำรถแข่งขันได้ในตลำด
ข้ำวอินทรีย์ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
    3) พัฒนำประสิทธิภำพกำรลดควำมชื้นข้ำวเปลือกและส่งเสริมเก่ียวกับ
เทคโนโลยีหลังกำรเก็บเก่ียวข้ำว เพ่ือให้ผลผลิตข้ำวมีคุณภำพตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด 
    4) สร้ำงอัตลักษณ์ข้ำวศรีสะเกษ โดยมีกำรสร้ำงเรื่องรำว (Story) เกี่ยวกับ
ควำมเป็นมำและควำมโดดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ของข้ำวในแต่ละพ้ืนที่ เพื่อสร้ำงจุดขำย 
    5) ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรที่มีกำรแปรรูปข้ำวให้สำมำรถด ำเนินกำรแปรรูป
ข้ำวตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติที่ดีในกำรผลิตอำหำร (GMP) เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้บริโภค 
    6) พัฒนำให้กลุ่มเกษตรกรสำมำรถเชื่อมโยงกับตลำดใหม่ๆ เช่น ตลำดออนไลน์  
   นายนที เกิดปั้น ประธานเครือข่าย Young Smart Farmer ศรีสะเกษ เสนอว่า แหล่งน้ า 
คือ ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการท าการเกษตร รับควรมุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ยังขอให้มีการถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ โดยใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร การส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตรชนิดใด ควรด าเนินการอย่างจริงจัง ในส่วนของผลผลิตทางการเกษตรขอให้มุ่งเน้นคุณภาพของผลผลิต
มากกว่าการรับรองมาตรฐาน เพราะในการขอตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตในบางพ้ืนที่ไม่สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากขัดกับหลักเกณฑ์ เช่น พ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
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   ประธาน รายงานต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของแนวทางการบริหารจัดการน้ าของ
จังหวัดศรีสะเกษ มีคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดรับผดิชอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ชัดเจนแล้ว ซึ่ง
แนวทางการด าเนินงานต้องพิจาณาอย่างรอบด้านเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการทรัพยการน้ าให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
และมีความยั่งยืนต่อไปด้วย 
   นายนัฏฐนชิ ศรีค าพา ประธานกลุ่มเษตรกรแปลงใหญ่พริก หมู่ 1 ต าบลหนองแก้ว อ าเภอ
เมืองฯ เสนอแนวทางการพัฒาการผลิตพริกแบบครบวง ดังนี ้
    1) ขอให้หน่วยงานภาครฐัเข้มงวดต่อการลักลอบน าเข้าผลผลิตพริกจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน ซึ่งผลผลิตที่มีการลักลอบน าเข้านี้ส่งผลกระทบต่อราคาพริกในประเทศอย่างมาก  
    2) จังหวัดศรีสะเกษ โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ควรเข้ำมำเป็นผู้แทนในกำร
เจรจำเพ่ือท ำสัญญำจ ำหน่ำยผลผลิตพริกกับผู้ประกอบกำรหรือบริษัทเอกชน เพ่ือป้องกันปัญหำผลผลิตล้น
ตลำด และปัญหำควำมไม่เป็นธรรมต่ำงๆ 

    3) ส่งเสริมให้มีกำรแปรรูปผลผลิตพริกสดเป็นพริกดอง เพื่อลดปัญหำ
ผลผลิตพริกล้นตลำดในช่วงที่มีผลผลิตออกมำก โดยกำรเชิญชวนผู้ประกอบกำรมำตั้งโรงงำนแปรรูปพริกใน
พ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ 
    4) เพิ่มประสิทธิภำพกำรแปรรูปผลผลิตพริกแห้งเป็นพริกป่น โดยกำร
ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีกำรลดควำมชื้นจำกพลังนำแสงอำทิตย์ และส่งเสริมกำรสร้ำงแบรนด์ตรำสินค้ำพริก
ป่นของจังหวัดศรีสะเกษ 
   นำยอนุรัตน์ ธรรมประจ ำจิต รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดศรีสะเกษ ประธำนในกำรประชุม 
เสนอต่อที่ประชุมว่ำ จำกแนวทำงกำรพัฒนำที่ทุกท่ำนได้เสนอต่อที่ประชุมมำท้ังหมดนี้ ขอให้ฝ่ำยเลขำนุกำร
ของคณะท ำงำนได้น ำไปสรุปเป็นแนวทำงกำรขับเคลื่อน และก ำหนดให้เป็นวำระสืบเนื่อง เพื่อให้มีกำรหำรือ  
ในกำรประชุมครั้งต่อไปด้วย  
   นอกจำกนี้ ประธำนได้เสนอต่อที่ประชุมเก่ียวแนวทำงกำรพัฒนำพริกครบวงจร ดังนี้ 
    1) มุ่งเน้นกำรน ำนวัตกรรมที่เหมำะสมเข้ำมำใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทำน 
    2) บริหำรจัดกำรทรัพยำกรให้มีประสิทธิภำพ เหมำะสมสอดคล้องกับ
ฤดูกำลผลิตพริกของเกษตรกร 

    3) มุ่งเน้นกำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร 
ถ่ำยทอดควำมรู้จำกเกษตรกรสู่เกษตรกร เรียนรู้ในสถำนที่จริง มีกำรฝึกปฏิบัติจริง 

มติที่ประชุม : รบัรอง 

5.2 แนวทางการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
   นายอนุวัฒน์ ค าล้าน รักษาการในต าแหน่งกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ส านักงาน
เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ น าเสนอต่อที่ประชุมว่า จังหวัดศรีสะเกษ ก าหนดแผนการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการ โดยให้ก าหนดพื้นที่
เป้าหมายจากพ้ืนที่พัฒนา  ที่โดดเด่น (Best Practice) หรือพ้ืนที่เป้าหมายที่ต้องการส่งเสริมหรือแก้ไขปัญหา 
โดยในส่วนของวาระเกษตรบูรณาการ ชนิดสินค้าข้าวและพริก มีก าหนดการด าเนินงาน ดังนี้ 
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ครั้งที่ วันที่ด าเนินการ เวลา กิจกรรม สถานที่ 
1 9 พฤศจิกายน 2564 13.30 น. -ประชุมคณะท างานฯ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ 

11 พฤศจิกายน 2564 13.30 น. -ลงพื้นที่เป้าหมายฯ อ.ห้วยทับทับ (ข้าว) 
อ.เมืองฯ (พริก) 

2 15 มีนาคม 2565 13.30 น. -ประชุมคณะท างานฯ - 
17 มีนาคม 2565 13.30 น. -ลงพื้นที่เปา้หมายฯ - 

3 15 พฤษภาคม 2565 13.30 น. -ประชุมคณะท างานฯ - 
17 พฤษภาคม 2565 13.30 น. -ลงพื้นที่เป้าหมายฯ - 

4 2 สิงหาคม 2565 13.30 น. -ประชุมคณะท างานฯ - 
4 สิงหาคม 2565 13.30 น. -ลงพื้นที่เป้าหมายฯ - 

โดยขอให้ที่ประชุม พิจารณารูปแบบก าหนดการ กิจกรรมวันลงพ้ืนที่เป้าหมายเพื่อติดตามการขับเคลื่อนวาระ
จังหวัดศรีสะเกษ “เกษตรบูรณาการ” ชนิดสินค้าข้าวและพริก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันพฤหัสบดีที ่     
11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ตามรายละเอียดดังนี้ 
สถานที่ :  กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 
เวลา 13.00-13.30 น.  - ลงทะเบียน 
เวลา 13.30-14.00 น.  - แปลงใหญ่ข้าวต าบลผักไหม น าเสนอผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 
เวลา 14.00-14.30 น.  - ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะท างานบูรณาการเพ่ือพัฒนาข้าว 
  ครบวงจรฯ ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนวาระจังหวัดฯ 
เวลา 14.30-15.00 น.  - ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะท างานฯ เยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่ม  

 ณ แปลงนาข้าวอินทรีย์ ของนายทองพันธ์ วิเศษชาติ สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว
ต าบลผักไหม 

สถานที่ :  กลุ่มแปลงใหญ่พริกหมู่ 1 ต.หนองแก้ว อ.เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
เวลา 15.00-16.00 น.  - ลงทะเบียน 
เวลา 16.00-16.30 น.  - กลุ่มแปลงใหญ่พริกหมู่ 1 ต.หนองแก้ว น าเสนอผลการด าเนินงาน ปัญหา/
อุปสรรค 
เวลา 16.30-17.00 น.  - ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะท างานบูรณาการเพ่ือพัฒนาพริก 
 ครบวงจรฯ ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนวาระจังหวัดฯ 
เวลา 17.00-17.30 น.  - ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะท างานฯ เยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่ม 
   (กิจกรรม Kick Off การเปิดจุดรับซื้อผลผลิตพริกปลอดภัย (GAP)  
  ของบริษัท เจียไต๋ จ ากัด) 

มติที่ประชุม : รับรอง 

5.3 การจัดท าแผนบูรณาการขับเคลื่อนและพัฒนาข้าวและพริกครบวงจร ปี 2565 
นายอนุวัฒน์ ค าล้าน รักษาการในต าแหน่งกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  

ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ น าเสนอต่อที่ประชุมว่า จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการบูรณาการกันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มองค์กรเกษตรกรได้ร่วมกันจัดท าแผนบูรณาการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาข้าวและพริก    ครบวงจร โดยก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดส่งเอกสารแบบรายนงานแผน
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บูรณาการขับเคลื่อนและพัฒนาข้าวและพริกครบวงจร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ส านักงานเกษตร
จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือด าเนินการวบรวมและสรุปเป็นแผนบูรณาการขับเคลื่อนและพัฒนาข้าวและพริกครบวงจร     
ปี 2565 ต่อไป 

มติที่ประชุม : รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 มติที่ประชุม : ไม่มี 

เลิกการประชุมเวลา 16.30 น. 

************************************* 


