
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าสว่นราชการ 
สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕8 
ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา อ าเภอพนมสารคาม  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
----------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. นายสุรพล  จารุพงศ์   รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝุายบริหาร ประธาน 
๒. นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์    ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓  

จังหวัดระยอง          
๓. นายเศรณี  อนิลบล   เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ   
๔. นายอาชว์ชัยชาญ  เลี้ยงประยูร  เกษตรจังหวัดจันทบุรี 
๕. นายวิบูลย์  ไชยวรรณ   เกษตรจังหวัดระยอง 
๖. นายสมชัย  ธีระวงศ์สกลุ  เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๗. นายสุรสิงห์  พูนเพิ่มสุขสมบัติ  เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 
๘. นายปรีชา  เจียรนัย   แทน เกษตรจังหวัดนครนายก 
๙. นายประสาน  สุขสุทธิ์   แทน เกษตรจังหวัดสระแก้ว 
๑๐. นายธนิต  ภิญญากรณ์  แทน เกษตรจังหวัดชลบุรี 
๑๑. นางเยาวรัตน์  ธีระวงศ์สกุล  แทน เกษตรจังหวัดตราด 
๑๒. นายคนึง  กลับกลาย   ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  
๑๓. นายต่อศักดิ์  โพธิ์กราน ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัด

ชลบุรี   
๑๔. นายชยุทกฤดิ  นนทแก้ว ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัด

จันทบุรี  
๑๕. นายกฤษฎา  ฉิมอินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช 
 จังหวัดชลบุรี 
๑๖. นายพันธ์  ผลทอง รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเกษตร จังหวัดระยอง  
๑๗. นายวิทยา  พลเย่ียม ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางอุบล  มากอง  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลกร    สสข.๓ รย.     
๒. นางสาววรนุช  สีแดง  รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สสข.๓ รย. 
๓. นายสุรพงศ์  วงษ์ชาลี  หัวหน้าฝุายบริหารท่ัวไป     สสข.๓ รย. 
๔. นางสาวนคร  คมกล้า   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   สสข.๓ รย. 
๕. นางสาวอิสรี  เก่งนอก  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   สสข.๓ รย. 
๖. นางสาววันทิตา  วุฒิพนมศักดิ์ เจ้าหน้าท่ีระบบคอมพิวเตอร์    สสข.๓ รย. 
๘. นายอธิวัตน์  มากบุญ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    สสข.๓ รย. 
๙. นางสาวกรณ์สิริ  อภิสิริรัชฏ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   สนง.กษจ.สป. 
๑๐. นายกิตติพันธ์  จันทรศรี ผู้อ านวยกลุ่มส่งเสริมการเกษตรเขตพัฒนาพิเศษ  กพอ. 
๑๑. นางสาวกาญจนา  เรียงเล็กจ านงค์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   ศสพ.ชบ. 
๑๒. นางสาวอุริสา  มีมาก  เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี    ศสพ.ชบ. 



๒ 

 

  

๑๓. นายมนัส  เสียงใส  นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ  กรมส่งเสริมการเกษตร 
 ๑๔. นางปุณยนุช  เนตรน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  กรมส่งเสริมการเกษตร  

  เร่ิมประชุมเวลา 09.3๐ น. นายสุรพล  จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝุายบริหาร ได้
กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าประชุมทุกท่านและเร่ิมประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. วันนี้ (๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘) มีการประชุมผ่านระบบ VDO conference โครงการสร้างรายได้และ
บรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายโอฬาร  พิทักษ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตาม
ก ากับ รับทราบข้อขัดข้องและปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานโครงการ เป็นการสื่อสารสองทาง โดยส่วนภูมิภาคสามารถ
สะท้อนถึงปัญหาอุปสรรคไปยังท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้โดยตรง  

2. จากการลงตรวจเยี่ยมพื้นท่ีในช่วงเวลาท่ีของท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝุายบริหาร 
นายสุรพล  จารุพงศ์ ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา พบว่าหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับการยอมรับ ให้ความส าคัญ
จากผู้บริหารในระดับพื้นท่ีเป็นอย่างดี ท้ังนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายอ าเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้เป็นต้นทุนให้กรมส่งเสริมการเกษตรในท างานแบบบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ รวมท้ังงบประมาณสนับสนุน
จากภายนอกได้เป็นอย่างดี ในการนี้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝุายบริหาร ได้ขอให้ผู้บริหารทุกท่านเห็น
ความส าคัญของการสร้างพันธมิตร 

3. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรมี
ความต้องการให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นจุดเร่ิมต้นของการขับเคลื่อนงานโครงการ
ต่างๆ มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นรูปธรรม เกิดขึ้นจริง ท้ังนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุมัติงบประมาณลงไปขับเคลื่อน
กิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การพัฒนา
ระบบส่งเสริมการเกษตร (ด้านพืช) การจัดท าแปลงส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ โครงการบริหารเขตเศรษฐกิจ ส าหรับ
สินค้าเกษตรท่ีส าคัญ (zoning) เป็นต้น 

4. โครงการเกษตรอินทรีย์ มีเกษตรกรจ านวนมากท่ียังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกับเกษตรอินทรีย์ 
ผลิตสินค้าท่ีไม่ใช่เกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริง ความหมายท่ีแท้จริงของเกษตรอินทรีย์ คือการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติ 
บนพื้นท่ีการเกษตรที่ไม่มีสารพิษตกค้างและหลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนของสารเคมีทางดิน  ทางน้ า และทางอากาศ 
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ มีมาตรฐานรับรอง เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรมีหน้าท่ีท่ีจะต้องท าความเข้าใจ ให้
ความรู้ และส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่สินค้าคุณภาพ(พรีเมี่ยมเกรด)  

5. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลแจ้งให้ทุกหน่วยงาน
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดย ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ทุกหน่วยงานในเขต ๓ มีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณสูงกว่าร้อยละ ๕๑.๔๖ ตามเกณฑ์ก าหนดของมติคณะรัฐมนตรี 

6. กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดสอบพนักงานราชการประมาณ ๓๐ อัตรา ขอให้หน่วยงานท่ีขาดแคลน
อัตราก าลัง แจ้งความประสงค์ไปยังกรมส่งเสริมการเกษตรโดยด่วน 

7. การซ่อมแซมครุภัณฑ์ ขอให้หน่วยงาน ท่ีมีความต้องการซ่อมแซม ครุภัณฑ์ รวมท้ังอาคาร
ส านักงาน บ้านพัก ท่ีช ารุดทรุดโทรม ส่งหลักฐานการประเมินค่าใช้จ่ายส่งส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ 



๓ 

 

  

จังหวัดระยอง ภายในวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อรวบรวมส่งกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป รวมถึงหน่วยท่ีมีความ
ต้องการงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนของค่าสาธารณูปโภค 

8. กรมส่งเสริมการเกษตรมีแผนท่ีจะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าท่ีจากศูนย์ปฏิบัติการท่ี
ปรับเปลี่ยนจากศูนย์ฝึกอาชีพเฉพาะด้านเป็นศูนย์สหวิชา เพื่อเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานให้มีความรอบรู้ สอดคล้อง
กับบทบาทภารกิจท่ีเปลี่ยนไป 

มติที่ประชุม  รับทราบนโยบายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝุายบริหาร นายสุรพล  จารุพงศ์  จ านวน ๘ เร่ือง 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๗ 

ตามท่ีได้มีการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตท่ี ๓
คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๗ วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา นั้น เลขา ท่ีประชุมฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมและได้ส่งให้ทุกท่านแล้ว 
รายละเอียดรายงานการประชุมตามเอกสารหน้า ๓ ถึงหน้าท่ี ๘ 

มติที่ประชุม แก้ไขรายงานการประชุม หน้า ๑ ข้อ ๑๔ นายกฤษฎา  ฉิมอินทร์ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช  เป็นผู้อ านวยการผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรีข้อ ๑๕ นายพันธ์  ผลทอง รักษาการ เป็นรักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง นางสาววรนุช  สีแดง รักษาการ เป็นรักษาการใน
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร และรับรองรายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วน
ราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตท่ี ๓ คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๗ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรือ่งสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 

เรื่องที่ ๑. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม 

 มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการด าเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อ
ประกอบอาชีพเสริม ซึ่งปิดการสมัครเมื่อวันท่ี 30 มกราคม 2558 ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ 
จังหวัดระยอง ได้รวบรวมและสรุปผลรายงานกรมส่งเสริมการเกษตร สรุปดังนี้ เกษตรกรในจังหวัดภาคตะวันออก 
ยกเว้นสมุทรปราการและนครนายก เข้าร่วมโครงการเปูาหมาย ๖,๑๕๐ ราย วงเงิน ๖๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เกษตรกร
สมัครเข้าร่วมโครงการ ๔,๐๓๙ ราย งบประมาณ  ๓๙๘,๑๔๕,๘๑๖ บาท  คณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด
ส่งเอกสารให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส .) พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ จ านวน ๓,๙๕๘ ราย 
จ านวนเงิน ๓๘๔,๘๘๐,๐๕๓ บาท โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
ท่ี ๓ จังหวัดระยอง ด าเนินการจัดประชุมเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง และส านักงานเกษตรจังหวัด เพื่อวางแผนการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งมีหลาย
หลายกิจกรรม เช่นการศึกษาดูงาน การตรวจเยี่ยม และให้ค าแนะน าในระดับฟาร์ม หรือการให้ค าปรึกษาผ่าน Smart 
Office (งบประมาณ ส.ก.ย. รายละ 400 บาท)  การเตรียมความพร้อมของส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงาน
เกษตรอ าเภอ คือ จัดท าฐานข้อมูล หลักสูตร วิทยากร เกษตรกรต้นแบบ ฯลฯ เพื่อเตรียมพร้อมในการวางแผน
ถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ 

มติที่ประชุม รับทราบความคืบหน้าการด าเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อ
ประกอบอาชีพเสริมภาคตะวันออก และขอบเขตการด าเนินงานส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัด
ระยอง 

 



๔ 

 

  

เรื่องที่ ๒. โครงการพัฒนานักส่งเสริมมืออาชีพ ภาคตะวันออก 

สรุปผลโครงการการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ภาคตะวันออก ปี 2558 วันท่ี 
11 – 13 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 

มติที่ประชุม รับทราบผลโครงการการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ภาคตะวันออก ปี 2558  

เรื่องที่ ๓. โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา 

  ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา ข้อมูลจากระบบ
ฐานข้อมูลเกษตรกร ณ วันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ภาคตะวันออกมผีลการรับแจ้ง ๖๑,๖๐๑ ครัวเรือน มีผลการบันทึก
เข้าร่วมโครงการ ๕๑,๒๙๑ ครัวเรือน ผลการบันทึกการตรวจสอบ ๔๖,๗๒๓ ครัวเรือน ท้ังนี้พบปัญหา เนื่องจากระบบ
การบันทึก เนื่องจากบางหน่วยงานได้ด าเนินการจนใกล้จะแล้วเสร็จแต่ข้อจ ากัดของการบันทึกท่ีแสดงผลไม่เป็นปัจจุบัน 
ซึ่งหน่วยงานได้แจ้งปัญหาดังกล่าวให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขระบบบันทึก 

มติที่ประชุม รับทราบผลการด าเนินงานโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา ณ วันท่ี ๑๘ มีนาคม 
๒๕๕๘ 

 เรื่องที่ ๔. การพัฒนาระบบส่งเสรมิการเกษตร (ด้านพืช) การจัดท าแปลงส่งเสริมการเกษตรแปลง
ใหญ่ 

  วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการผลิต
เช่นเดียวกับฟาร์มใหญ่ และพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  วิธีการด าเนินงาน ได้แก่ การฝึกอบรมผู้ ท่ีท าหน้าท่ีผู้จัดการให้มีความรู้
ความสามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้านการผลติ ต้ังแต่จัดหาปัจจัยการผลิต  การถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
ก าหนดเปูาหมายการพัฒนาในแต่ละพื้นท่ี/แปลงให้ชัดเจน ท้ังประเด็นประสิทธิภาพและคุณภาพของผลผลิต และจัด
แผนปฏิบัติงาน เปูาหมายการด าเนินงานในภาคตะวันออก ท้ังสิ้น ๒๐ จุด ในพืชเศรษฐกิจ ๖ ชนิด ได้แก่ ข้าว  ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง ไม้ผล(ทุเรียน  มังคุด มะม่วง และล าไย) ภารกิจในระดับพื้นท่ี 
มติที่ประชุม รับทราบพื้นท่ีการด าเนินงานการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร (ด้านพืช) การจัดท าแปลงส่งเสริม
การเกษตรแปลง ภาคตะวันออก 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรือ่งเพือ่ทราบและพิจารณา 

เรือ่งเพื่อทราบ 

เรื่องที่ ๑. การจัดงานรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนภาคตะวันออก 

การจัดงานรณรงค์ปูองกันแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนภาคตะวันออก จะจัดขึ้นในวันท่ี 17 เมษายน 
2558 ณ ตลาดผลไม้เนินสูง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมี อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน 
บุคคลเปูาหมายจ านวน  350 คน กิจกรรมในงาน ได้แก่ การปราศรัย ประเด็น ไทยเสียอะไรถ้าค้าขายทุเรียนอ่อน 
สถานีเรียนรู้ จ านวน ๔ สถานี ได้แก่ การดูทุเรียนแก่  มาตรการ/บทลงโทษทางกฎหมายการค้าขายทุเรียนอ่อน การ
รับรองคุณภาพทุเรียน/ศูนย์รับร้องเรียนทุเรียนอ่อน และการตรวจสอบทุเรียนอ่อน มีการอบรมเกษตรกร/
ผู้ประกอบการการปูองกันและบทลงโทษทุเรียนอ่อนของจังหวัดจันทบุรี และการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์แหล่งผลิต
ผลไม้คุณภาพดีของจังหวัดจันทบุรี  

มติที่ประชุม รับทราบขอบเขตการจัดงานรณรงค์ปูองกันแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนภาคตะวันออก 

 
   



๕ 

 

  

  เรือ่งที่ ๒. โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยนืต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระชนมายคุรบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
  ชื่องาน “กระทรวงเกษตรร่วมใจสนองงาน เกษตรกรประชาชนปลูกไม้ผล ๖ ล้านต้นในครัวเรือน” 
เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน 
๒๕๕๘ ระหว่างวันท่ี ๓-๔ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชลบุรี อ าเภอหนองใหญ่ 
จังหวัดชลบุรี ภายในงานมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติ มอบพันธุ์ไม้ผลยืนต้นแก่เกษตรกร กิจกรรมปลูกไม้ผลยืนต้น การ
สาธิตและอบรมการส่งเสริมอาชีพการปลูกไม้ผลเพื่อการค้า ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ข้าราชการสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เกษตรกร และประชาชนท่ัวไป  การแต่งกายเสื้อตราสัญลักษณ์เฉลิม
พระชนมายุ ๖๐ พรรษา 

มติที่ประชุม รับทราบขอบเขตการจัดงาน “กระทรวงเกษตรร่วมใจสนองงาน เกษตรกรประชาชนปลูกไม้ผล ๖ ล้านต้น
ในครัวเรือน” 

เรื่องที่ ๓. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
แนวทางการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ปี 2558 แบ่ง

ออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ องค์ประกอบศูนย์ฯ กระบวนการ/การขับเคลื่อน และการวัดผล/การรายงานผล 
1. องค์ประกอบศูนย์ฯ ได้แก่ปูายศูนย์ฯ ฐานข้อมูล ความรู้และเทคโนโลยีของเกษตรกรต้นแบบ 

ฐานข้อมูลเกษตรกรสมาชิกศูนย์ฯ (ชนิด พื้นท่ี ผลผลิตเฉลี่ย ต้นทุน รายได้ และปัญหา ความรู้และเทคโนโลยีท่ีปฏิบัติ)
แผนการเรียนรู้ และหลักสูตรการเรียนรู้ 

2. กระบวนการ/การขับเคลื่อน ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ได้แก่ คัดเลือกเกษตรกรสมาชิกศูนย์ฯ 
จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนเรียนรู้ เรียนรู้ในรูปแบบของโรงเรียนเกษตรกร และการติดผล/การสนับสนุนเกษตรกร
สมาชิก 
 ๓. การวัดผล/การรายงานผล ได้แก่ เก็บข้อมูลผลการด าเนินงานของเกษตรสมาชิกศูนย์ ฯ 
เปรียบเทียบผลความเปลี่ยนแปลง และรายงานผลให้กรมฯ /เขต ทราบ  

การคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ให้จังหวัดด าเนินการคัดเลือก
ศูนย์ฯ ท่ีมีแผนและผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามท่ีกรมฯก าหนด จังหวัดละ 1 ศูนย์ ส านักส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรเขต คัดเลือกศูนย์ฯดีเด่นระดับเขต เขตละ 2  ศูนย์ และรายงานผลให้กรมส่งเสริมการเกษตร
ทราบ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะพิจารณาในแต่ละเขตต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบแนวทางการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2558 

เรื่องที่ ๔. โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 

  ภาพรวมความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อ
บรรเทาปัญหาภัยแล้ง ในพื้นท่ี ๖ จังหวัด ภาคตะวันออก ได้แก่จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง และ
สระแก้ว  ณ วันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ในภาพรวมเป็นดังนี้ พื้นท่ีเปูาหมาย 169 ต าบล จัดเวทีประชุมแล้ว 118 
ต าบล จ านวนโครงการท่ีเสนอคณะกรรมการจังหวัด ท้ังสิ้น ๑๐๗ โครงการ ผ่านการอนุมัติ ๙๓ โครงการ ไม่ผ่าน ๑๔ 
โครงการ จ านวนเงินท่ีผ่านการอนุมัติ ๔๓,๖๙๑,๙๐๗.๖๒ บาท 

มติที่ประชุม รับทราบภาพรวมความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อ
บรรเทาปัญหาภัยแล้ง ๖ จังหวัดภาคตะวันออก 
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เรื่องที่ ๕. ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕8  
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

เขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง ณ วัน ท่ี 16 มีนาคม 2558 ได้รับงบประมาณท้ังสิ้น  92,513,849 บาท ใช้ ไป 
61,261,937.19 บาท คิดเป็นร้อยละ  66.22 สูงกว่าเกณฑ์การใช้จ่ายงประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี  ณ วันท่ี 16 
มีนาคม 2558  ซึ่งก าหนดไว้ ร้อยละ  ๕๑.๔๖ 

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง ณ วันท่ี 16 มีนาคม 2558 

ระเบียบวาระที่ ๕ ปญัหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะ 

๕.๑ ศูนย์ปฏิบตักิาร  

๕.๑.๑ ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาอาชพีการเกษตร จังหวัดระยอง 

ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าดอกกรายลดลงอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถสูบข้ึนมาใช้ในศูนย์ได้ หากไม่ได้รับ
น้ าจากน้ าฝนอาจท าให้ต้นไม้ในศูนย์ฯเกิดความเสยีหายได้ ทางศูนย์มีแผนการในการประสานงานหน่วยงานชลประทาน
เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป 

๕.๑.๒ ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาอาชพีการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ฝูาเพดานหอพักช ารุดเนื่องจากนกพิราบเข้าท ารัง ศูนย์ฯได้ประสานงานนายช่างอบต.เพื่อประเมิน
ราคาซ่อมแซมเพื่อของบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร และของบประมาณจัดซื้อรถยนต์จ านวน ๑ คัน เพื่อให้
เพียงพอกับการใช้งาน 

๕.๑.๓ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี 

ศูนย์ฯไม่มีงบประมาณในกิจกรรมการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติขอความร่วมมือทุกจังหวัดท่ีต้องการ
ศัตรูธรรมชาติในการต้ังงบประมาณท่ีได้รับจากหน่วยงานภายนอก มาช่วยสนับสนุนการผลิตฯของศนูย์ 

๕.๑.๔ ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาอาชพีการเกษตร จังหวัดจันทบุรี  

เนื่องจากศูนย์ฯมขีอบพื้นท่ีรับผิดชอบหลายจังหวัด จึงได้จัดแบ่งบุคลากรออกท าหน้าท่ีเป็น 5 หน่วย 
แต่พบปัญหาว่าเจ้าหน้าท่ีบรรจุใหม่ไม่สามารถขับรถยนต์เพื่อออกปฏิบัติงานนอกพื้นท่ีได้ นอกจากนี้ศูนย์ฯมีโครงการ
ปรับปรุงห้องประชุม อาคาร และท าร้ัว ซึ่งได้ประเมินราคาต้ังของบประมาณเพื่อกิจกรรมดังกล่าวไปยังกรมส่งเสริม
การเกษตรเรียบร้อยแล้ว 

๕.๑.๕ ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาอาชพีการเกษตร จังหวัดชลบุรี  

สืบเนื่องจากการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของศูนย์ฯเป็นศูนย์สหวิชา เจ้าหน้าท่ีส่วนใหญ่ยัง ไม่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

๕.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

๕.๒.๑ ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 

บทบาทของกรมส่งเสริมการเกษตรกับโครงการตลาดเกษตรกรยังไม่มีความชัดเจน ไม่มีหนังสือสั่งการ
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท าให้เกิดการท างานซ้อนทับกับส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  

 

 



๗ 

 

  

๕.๒.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

จังหวัดขาดอัตราก าลังในการปฏิบัติงานในพื้นท่ี 

๕.๒.๓ ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี 

- 

๕.๒.๔ ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด 
ของบประมาณเพื่อจัดซื้อรถตู้จ านวน ๑ คัน 

๕.๒.๕ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 

ของบประมาณเพื่อซ่อมแซมบ้านพักราชการ 

๕.๒.๖ ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบรุ ี
ของบประมาณเพื่อจัดซื้อรถตู้จ านวน ๑ คัน 

๕.๒.๗ ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 

- 

๕.๒.๘ ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 

- 

๕.๒.๙ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 

- 

ระเบียบวาระที่ ๗ เรือ่งอื่น ๆ 

  ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ คร้ังท่ี ๒/๒๕๕8 ปลายเดือนพฤษภาคม 2558 
ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 

  หน่วยงานท่ีต้องการของบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ส่งหลักฐานการประเมินราคา 
มายังส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง ภายในวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ 

 

 
 

                    (นางสาวอิสรี  เก่งนอก) 
                 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

                   ผู้จดรายงานการประชุม 

      (นายวิทยา  พลเย่ียม) 
ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 


