
ระเบียบการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออก  
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ 

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชลบุรี อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี  

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

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ 
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
1. การขับเคล่ือนนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
2. การด าเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตร (Training & Visit System) 
3. ความก้าวหน้าการวาดแปลงตามระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
4. ความก้าวการรายงานผลการปฏิบัติงานตามระบบ e project 
5. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
6. โครงการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ 
7. โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP 
8. การพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖ สรุปผลการด าเนินงานโครงการเด่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  

๖.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 

๖.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

** หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืมเวลา 10.00-10.30น. และ 14.00-14.30 น. 

 
 



๒ 

 

  

รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออก  
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ 

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชลบุรี อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี  

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

ผู้มาประชุม 
1. นายประสงค์  ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ 
2. นายชาตรี  บุญนาค ผู้อ านวยการ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง

      ประธานการประชุม 
๓. นายอาชว์ชัยชาญ  เล้ียงประยูร   เกษตรจังหวัดจันทบุรี 
4. นายสามารถ  ช่ืนวงศา   เกษตรจังหวัดชลบุรี 
5. นายสุรสิงห์  พูนเพิ่มสุขสมบัติ   เกษตรจังหวัดระยอง  
6. นายวิบูลย์  ไชยวรรณ   เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 
7. นายดนัย  ปัญจพิทยากุล  เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  
8. นายวรชันย์  หลักกรด   เกษตรจังหวัดนครนายก 
9. นายศักดิ์ชัย  ศรีสุวรรณ  แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
10. นางสุรีย์พร  แสงอรุณ แทน เกษตรจังหวัดสระแก้ว 
11. นางลัดดาวัลย์  โตสิงห์ แทน เกษตรจังหวัดตราด 
12 นายกฤษฎา  ฉิมอินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช 
 จังหวัดชลบุรี 
๑3. นายสมชาย  ปิยวาจานุสรณ์  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  
14. นายชยุทกฤดิ  นนทแก้ว ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร       

จังหวัดจันทบุรี 
๑5. นายต่อศักดิ์  โพธิ์กราน  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  

จังหวัดชลบุรี   
๑6. นายวัลลภ  จันทร์งาม แทน ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร       

จังหวัดระยอง 
17. นางอุบล  มากอง ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาววรนุช  สีแดง             ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร  สสก.๓ รย.     
2. นางนลทวรรณ  มากหลาย      นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ       สสก.๓ รย.     
3. นายสุรพงศ์  วงษ์ชาลี  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    สสก.๓ รย. 
4. นายวิชัย  ตู้แก้ว  ผอ.กลุ่มส่งเสริมพันธุ์พืชปลอดโรค   กรมส่งเสริมการเกษตร 
5. นางสาวอิสรี  เก่งนอก  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สสก.๓ รย.  
6. นางสาววันทิตา  วุฒิพนมศักดิ์ เจ้าหน้าท่ีระบบคอมพิวเตอร์   สสก.๓ รย. 
7. นายอิสมาแอล  บินยูโซะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   สสก.๓ รย. 
8. นางวิภาพร  สงวนดี  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   สสก.๓ รย. 
9. นายน าโชค  บุญมี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สนง.กษจ.ชบ. 



๓ 

 

  

 
10. นางสาวกาญจนา  เรียงเล็กจ านงค์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ  ศสพ.ชบ. 
๑1. นางสาวอ้อยใจ  บุปผาสุข    เจ้าพนักงานธุรการ   ศสพ.ชบ. 
12. นายธนศักดิ์  วิวัฒวานิช       นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร 
 
นายประสงค์  ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมทุกท่านและ

ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

ฝากผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรทุกระดับ ให้ท าความเข้าใจ งาน ดังต่อไปนี้  
๑. การขับเคล่ือนงานนโยบาย (S curve, และยกกระดาษ A๔) 
๒. แปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.)  
๓. เกษตรอินทรีย์ 
๔. ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) 
๕. การบริหารจัดการผลไม้  

มติที่ประชุม รับทราบงานเน้นหนัก รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน ๕ เรื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ 
ตามท่ี ได้มีการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร          

ภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัด
ระยอง นั้น เลขาท่ีประชุมฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมและส่งให้ทุกท่านแล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมตาม
เอกสารหน้า ๓ ถึงหน้า ๗ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรภาค
ตะวันออก ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ วันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๕๙ 

สรุปผลการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ 25๖๐ 
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ

เกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง ข้อมูล ณ วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 25๖๐ ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ๑๕ หน่วยงาน 
ภาคตะวันออก ร้อยละ 59.12 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ (ร้อยละ 40.99) 

 

มติที่ประชุม ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ท่ี ๓ จังหวัดระยอง ข้อมูล ณ วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 25๖๐ 

 

 

 

 

 



๔ 

 

  

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบ 
4.1  การขับเคลื่อนนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือน
นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ๑๕ ข้อ ในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวัดชลบุรี  เพื่อขับเคล่ือนนโยบายของอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ๑๕ ข้อ บุคคลเป้าหมายรวม ๕๐ คน กิจกรรม
แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ การช้ีแจงการด าเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรและนโยบายอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
ระยอง และกิจกรรมแบ่งกลุ่มอภิปรายแลกเรียนรู้การขับเคล่ือนนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ๑๕ ข้อ ดังนี้ 

มติที่ประชุม รับทราบการขับเคล่ือนนโยบาย ๑๕ ข้อ กรมส่งเสริมการเกษตร 

   4.2 การด าเนินงานระบบส่งเสริมการการเกษตร (Training & Visit System) 
กรมส่งเสริมการเกษตรได้ปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตรรูปแบบ T&V system โดยน าแนวทาง

และการด าเนินงานต่างๆ ปรับปรุงให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การท างานของเจ้าหน้าท่ีเกิด
ความชัดเจน และมีการท างานในเชิงบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ในเบื้องต้นได้คัดเลือกจังหวัด
นครนายก และนครปฐมเป็นจังหวัดทดสอบ เริ่มด าเนินการมาต้ังแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมา และคัดเลือก 
จังหวัด ๙ จังหวัด เป็นจังหวัดน าร่องในการใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ภาคตะวันออกมีจังหวัด
จันทบุรีเป็นตัวแทน เริ่มด าเนินการต้ังแต่มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจะได้สรุปผลการด าเนินงานของ
จังหวัดน าร่องท้ัง 9 จังหวัด เพื่อน ามาปรับปรุง และประกาศใช้ท่ัวประเทศในวันท่ี 15 มีนาคม 2560 

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V system) ปี ๒๕๖๐ 

4.2  ความก้าวหน้าการวาดแปลงตามระบบการข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมมือกับ NECTEC ออกแบบนวัตกรรมการขึ้นทะเบียนพร้อมกับการตรวจสอบ
วาดแผนผังแปลงผ่านเครื่องมือส่ือสารไร้สาย (Tablet) และร่วมมือกับ GISTDA ในการดึงภาพแผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียม
มาค้นหาพิกัดและวาดผังแปลงโดยโปรแกรม GISagro  ซึ่งการใช้โปรแกรมท้ังสองจะช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรเป็นอย่างมากเพราะเป็นการรับขึ้นทะเบียนพร้อมกับการตรวจสอบพื้นท่ีปลูกท่ีแท้จริงไป
พร้อมกันในคราวเดียว วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เป็นเอกภาพ 
และมีมาตรฐานเดียวกัน น าร่องการจัดเก็บข้อมูลพื้นท่ีท าการเกษตรในรูปแบบ Shape file ให้สามารถเช่ือมโยงกับแผน
ท่ีภาพถ่ายดาวเทียมได้ในอนาคต และพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลางให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้ 

  ความก้าวหน้าการวาดแปลงตามระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผล
การวาดแปลงเมื่อเปรียบเทียบเมื่อเทียบกับเป้าหมายของท้ังปี จังหวัดท่ีมีผลการวาดแปลงน้อยกว่าร้อยละ 10 เมื่อ
เปรียบเทียบกับเป้าหมายท้ังปี 3 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว สมุทรปราการ และปราจีนบุรี จังหวัดท่ีมีผลการวาดแปลงอยู่
ในช่วงร้อยละ 10-20 ได้แก่ นครนายก ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง ตามล าดับ ส่วนจังหวัดตราดมีผลการ
วาดแปลงสูงสุด ร้อยละ 34.64  

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการวาดแปลงตามระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
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4.3  ความก้าวการรายงานผลการปฏิบัติงานตามระบบ e- project 

กรมส่งเสริมการเกษตร ใช้การรายงานตามระบบ e-project ในการก ากับ เร่งรัดการปฏิบัติงาน
โครงการส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไปตามเป้าหมาย ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตร และใช้ส าหรับการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ สาระส าคัญ 
เปรียบเทียบแผน/ผล งาน/เงิน ตามโครงการ/กิจกรรม ท่ีกรมฯ ได้จัดสรร 

ความก้าวหน้าการการรายงานผลการปฏิบัติงานตามระบบ e project  ณ วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
หน่วยงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานสูงกว่าร้อยละ 90 ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัด
ชลบุรี ผลการปฏิบัติงานร้อยละ 99.34 และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา ร้อยละ 
93.67 จังหวัดท่ีมีผลการปฏิบัติงานต่ าสุด ได้แก่ ปราจีนบุรี ร้อยละ 15.58 

หน่วยงานท่ีมีผลการใช้จ่ายงบประมาณมากกว่าร้อยละ ๕๐ มี ๓ หน่วยงาน  ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา และศูนย์
ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี  
ประธานท่ีประชุมก าชับให้ทุกหน่วยงานเร่งการบันทึกผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความสัมพันธ์กัน 

มติที่ประชุม  รับทราบความก้าวหน้าการการรายงานผลการปฏิบัติงานตามระบบ e project ณ วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ 

  4.4 ความก้าวหน้าโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

 สรุปผลการสัมมนาขับเคล่ือนการด าเนินงานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) ระดับประเทศ ครั้งท่ี ๓ วันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศพก. อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และแผนการ
ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศครั้งต่อไป ประมาณวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ศพก.จังหวัด
กระบี ่

มติที่ประชุม รับทราบสรุปผลการสัมมนาขับเคล่ือนการด าเนินงานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับประเทศ ครั้งท่ี ๓ 

  4.5 โครงการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ 
กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งปรับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการรับสมัครเกษตรกรระบบส่งเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นดังนี้  
1. พืชไร่ ปาล์มน้ ามัน ยางพารา และข้าว เกณฑ์เดิม ๑,๐๐๐ ไร่ และเกษตรกร ๕๐ ราย ปรับแก้เป็น

พื้นท่ีรวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ และเกษตรกรไม่น้อยกว่า 30 ราย 
2. ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ หรือพืชอื่นๆ เกณฑ์เดิม ๓๐๐ ไร่ หรือเกษตรกร ๕๐ ราย ปรับแก้

เป็น พื้นท่ีรวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ หรือเกษตรกรไม่น้อยกว่า 30 ราย  
3. ประมงและปศุสัตว์ เกณฑ์เดิม ๓๐๐ ไร่ หรือเกษตรกร ๕๐ ราย ปรับแก้เป็น พื้นท่ี 300 ไร่ หรือ

เกษตรกรไม่น้อยกว่า 30 ราย 
การคัดเลือกแปลงต้นแบบระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เขตตรวจราชการท่ี ๓ และ ๙ จะ

ด าเนินการในวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง 
เพื่อคัดเลือกให้เหลือเขตตรวจราชการละ ๒ แปลง โดยคณะท างานคัดเลือกแปลงต้นแบบระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ในพื้นท่ีเขตตรวจราชการเขต ๓ และ ๙ จะได้รายงานผลต่อคณะกรรมการคัดเลือกแปลงต้นแบบระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ระดับเขตตรวจราชการ 3 และ ๙ และพร้อมการน าเสนอของตัวแทนแปลงต้นแบบ
แต่ละเขตในวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี ๓ จังหวัดชลบุรี  



๖ 

 

  

มติที่ประชุม รับทราบแนวทางการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ 
   4.6 โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP 

โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP ปี 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร 
ก าหนดเป็นตัวช้ีวัดกับเกษตรจังหวัด รอบ 1 เกษตรกรเป้าหมายผ่านการอบรมตามระบบมาตรฐาน GAP รอบ 2 
เกษตรกรเป้าหมายผ่านประเมินแปลงเบ้ืองต้นร้อยละ 70 โดยต้องบันทึกในระบบ GAP online และ e-project 

เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือกันระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับ
กรมส่งเสริมการเกษตร ในการรับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับ
พืช (GAP พืช) ท่ี 1 /๒๕60 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเป้าหมายการส่งแปลงท่ีผ่านการประเมินเบื้องต้น (GAP 
พืช) ปีงบประมาณ 2560 ของคณะท่ี ๖ เป้าหมายแปลง MOU 1,080 แปลง ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีการส่งเสริมการเกษตร
รูปแบบแปลงใหญ่ 500 แปลง และ นอกแปลงใหญ่ 580 แปลง และคณะท่ี ๕ มีจังหวัดสมุทรปราการ เป้าหมาย 
๑๐๐ แปลง ท้ังนี้ กรมวิชาการเกษตรขอความร่วมมือให้กรมส่งเสริมการเกษตรส่งแปลงให้เร็ว เพื่อท่ีจะได้ทันตรวจ
รับรองในปีงบประมาณ (ควรส่งก่อนเดือนมิถุนายน)  การรายงานผลการด าเนินงานให้อยู่ในแบบฟอร์มเดียวกัน ซึ่งฝ่าย
เลขานุการจะเป็นผู้ออกแบบและแจ้งหน่วยงานต่อไป  

ปัญหาพื้นท่ีเอกสารสิทธิ์ในการขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืชท้ัง GAP และ เกษตรอินทรีย์ ซึ่งไม่
เป็นไปตามข้อก าหนดของการตรวจรับรอง ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)ได้เชิญ
ตัวแทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อหารือในเรื่องพื้นท่ีท ากินของเกษตรกรประเภทต่างๆ และหาแนวทางในการแก้ไข ซึ่ง 
มกอช.จะต้องน าเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจะออกมาในลักษณะนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รับค าขอในการตรวจรับรอง ไม่ใช่กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือมาตรฐาน 

ท้ังนี้ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง มีแผนจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
คณะท่ี ๓ หลังจากกรมส่งเสริมการเกษตรได้ออกค าส่ังคณะอนุกรรมการชุดใหม่ ซึ่งมีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็น
เจ้าภาพ ประมาณปลายเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ 

มติที่ประชุม รับทราบการด าเนินงานโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP ปี 2560 

4.7 การพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
การด าเนินงานการถ่ายทอดความรู้ (Training)  ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ของส านักงานส่งเสริม

และพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ประจ าปีงบประมาณ 2560 ประกอบด้วย 
1. ด้านสมรรถนะ เพื่อสร้างทักษะ อัตลักษณ์ของนักส่งเสริมการเกษตร มี 4 หลักสูตร 
2. ด้านวิชาการ เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ มี 10 หลักสูตร 
3. ด้านแผนงาน/โครงการเพื่อถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติการวางแผนและสรุปบทเรียน 

มติที่ประชุม รับทราบการด าเนินงานการถ่ายทอดความรู้ (Training)  ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ของส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อพิจารณา 

  ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ก าหนดการการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรสัญจร       
โดยก าหนดการเดินทางมาประชุมท่ีส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง ในเดือนเมษายน 
๒๕๖๐ ในการนี้ มอบให้ส านักงานเกษตรจังหวัดระยองเป็นผู้รับผิดชอบ เรื่องเส้นทางจักรยานและการดูแลตามจุดพัก 
โดยส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยองจะได้ประสานงาน ไปยังอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
และส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น เพื่อหารือเรื่องการเปล่ียนก าหนดเวลาจากเมษายน 
เป็นพฤษภาคม เพื่อให้สอดคล้องกับฤดูกาลผลไม้ของจังหวัดระยอง 
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มติที่ประชุม เห็นชอบใน ๒ ประเด็น 

1. มอบให้ส านักงานเกษตรจังหวัดระยองเป็นผู้รับผิดชอบ เรื่องเส้นทางจักรยานและการดูแลตามจุดพัก 
2. หารือเรื่องการเปล่ียนก าหนดเวลาจากเมษายน เป็นพฤษภาคม  

ระเบียบวาระที่ ๖ สรุปผลการด าเนินงานโครงการเด่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
ศูนย์ปฏิบัติการและส านักงานเกษตรจังหวัดรายงานผลงานเด่นในรูปแบบวีดิทัศน์ และ power point 

ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอื่น ๆ 

  7.1 การบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก 

  ให้จังหวัดวางแผนการบริหารจัดการผลไม้ปี ๒๕๖๐ ในเชิงรุก เตรียมการเพื่อรองรับปัญหาท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นในช่วงท่ีคาดว่าผลไม้มีการกระจุกตัว และน าข้อมูลท่ีสรุปได้น าเสนอเขต 

  ประชุมครั้งต่อไปพฤษภาคม 25๖๐ ณ จังหวัดจันทบุรี 

                                               
(นางสาวอิสรี  เก่งนอก) 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

                   ผู้จดรายงานการประชุม 

     (นางอุบล  มากอง) 

ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 


