
๑ 

 

ระเบียบวาระการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต  
 คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 2561 
ณ ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง  

อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

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

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ 

3.1  ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561 
3.2  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
3.3  โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 และ ผลการวาดแปลง    
3.4  โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ 
3.5  การบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก 
3.6  งานวิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ 

  ๔.๑  การป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวด า)  

4.๒ การด าเนินงานแปลงเกษตรผสมผสาน โครงการเกษตรรวมใจ 

4.๓ การพัฒนาบุคลากรให้เป็น Smart Officer 

4.4 การขับเคล่ือน Smart Farmer ภาคตะวันออก ปี 2561 

4.5 การเลือกตั้งและการประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับเขต ปี 2561 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 

  5.1 งานมหกรรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561 

  5.2 การขับเคล่ือนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไข ปัญหาภาคเกษตรตามบทบาท  Chief Of 
Operation(COO) และ Operation Team (OT) 

ระเบียบวาระที่ ๖ การขับเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๖.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 

๖.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ 
 
 

 



๒ 

 

รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออก  
คร้ังที่ 1/๒๕๖1 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕๖1 
ณ ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

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

ผู้มาประชุม 
1. นางดาเรศร์  กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนท่ี 4  ประธานการประชุม 
2. นายชาตรี  บุญนาค ผู้อ านวยการ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓  

จังหวัดระยอง       
3. นายปิยะ  สมัครพงศ์ เกษตรจังหวัดจันทบุรี 
4. นายพงษ์ศักดิ์  เอมดวง   เกษตรจังหวัดชลบุรี 
5. นางดวงเดือน  สมวัฒศักดิ ์   เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
6. นายถาวร  ชูพูล   แทน เกษตรจังหวัดนครนายก 
7. นายดนัย  ปัญจพิทยากุล  เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  
8. นายส าเริง  วงษ์ป้อม   แทน เกษตรจังหวัดสระแก้ว 
9. นายมงคล  จอมพันธ์   เกษตรจังหวัดตราด 
10. นายสันติชัย  วงษ์จันทรา   แทน เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  
11. นางสาวสุพรรณษา  สุขเทศน์   แทน เกษตรจังหวัดระยอง 
12. นายต่อศักดิ์  โพธิ์กราน  ผู้อ านวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชท่ี 1 
13. นายกฤษฎา  ฉิมอินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช 
 จังหวัดชลบุรี 
๑4. นายชยุทกฤดิ  นนทแก้ว ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร       

จังหวัดจันทบุรี 
15. นายสมชาย  ปิยวาจานุสรณ์  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  
๑6. นายพรหม  ยกพล ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร       

จังหวัดระยอง 
๑7. 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 านวยการพัฒนาบุคลากร   สสก.๓ รย. 
๔. นางสาววันทิตา  วุฒิพนมศักดิ์   เจ้าหน้าท่ีระบบคอมพิวเตอร์   สสก.๓ รย. 
๕. นายอิสมาแอล  บินยูโซะ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   สสก.๓ รย. 
๖. นางสาวอิสรี  เก่งนอก   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สสก.๓ รย.  
๗. นายสรรเสริญ  วันจันทร์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  ศสพ.รย. 
๘. นางสาวสุปราณี  จ่ันแก้ว  เจ้าพนักงานธุรการ    สนง.กษจ.ชบ. 
๙. นางสาวนุชนารถ  วงหาร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สนง.กษจ.สก. 
๑๐. นางสาวนฤมล  สิงห์เถื่อน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สนง.กษจ.ฉช. 



๓ 

 

1๑. นางสาวนคร  คมกล้า  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สสก.๓ รย. 
12. นางสาวเสาวลักษณ์  ศักดิ์สิทธิ์ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ  กรมส่งเสริมการเกษตร 
๑๓. นางสาวมนฤดี  บ่อค าเขียว  นายช่างเทคนิค    กรมส่งเสริมการเกษตร 
       

นายชาตรี  บุญนาค ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง กล่าวต้อน 
รับผู้เข้าประชุมทุกท่านและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

  ขอแสดงความยินดีกับเกษตรจังหวัดท่ีได้รับการแต่งต้ังใหม่ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี นายประยงค์    
ภูดินทราย เกษตรจังหวัดจันทบุรี นายปิยะ  สมัครพงศ์ และเกษตรจังหวัดสระแก้ว นายประจักร  ประสงค์สุข และ
แนะน าตัวหัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป ส านักงานส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวั ดระยอง นางสมัย    
บุรีเทศ 

การประชุมในช่วงแรกจะด าเนินการโดยผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 
จังหวัดระยอง จะด าเนินการอย่างกระชับ เมื่อรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เดินทางมาถึง ผู้อ านวยการส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จะสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของภาคตะวันออก ท้ังงานตาม
ภารกิจและงานตามนโยบาย ปีงบประมาณ 2560 และ 2561 ประมาณ 45 นาที เกษตรจังหวัด ผู้อ านวยการศูนย์
ปฏิบัติการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 15 นาที จากนั้นรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรมอบนโยบายการด าเนินงานส่งเสริม
การเกษตร ประมาณ 1 ช่ัวโมง แล้วออกเดินทางไปศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง 
เวลา 15.00 น. โดยประมาณ 
  นางดาเรศน์  กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนท่ี 4 มอบนโยบายการด าเนินงาน
ส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงภารกิจหลักของเขต ๓ ท่ีทุกคนคาดหวัง คือเรื่องการจัดการผลไม้ ภาคตะวันออกเป็นล าดับ
ท่ี ๑ มีภาพลักษณ์ท่ีโดดเด่น แต่ด้วยบทบาทภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว เราไม่อาจท างานอย่างเดียวได้ 
ภารกิจด้านอื่นก็ต้องด าเนินไปควบคู่กัน ประเทศไทยมีสินค้าท่ีมีความหลากหลาย มีพืชหลัก พืชรอง การท างานภายใต้
ความหลากหลายของสินค้ามีข้อดีคือท าให้มีความเส่ียงลดลง  

๑. การบริหารงาน ในการท างาน ทุกคนล้วนมีความส าคัญเป็นองค์ประกอบหลักในการขับเคล่ือนงาน 
กรมส่งเสริมการเกษตรมักมีภารกิจเร่งด่วน ลักษณะการท างานท่ีเร่งรัดภายใต้ข้อจ ากัดเรื่องเวลา แต่หากทุกคนใน
องค์กรค์มีความรับผิดชอบ รู้หน้าท่ี มีความสามัคคี ก็จะสามารถท าให้งานผ่านไปอย่างราบรื่น เกษตรจังหวัด 
ผู้อ านวยการศูนย์ คือผู้ท่ีต้องบริหารจัดการขับเคล่ือนงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  

๒. นโยบายไทยนิยมยั่งยืน มีความแตกต่างจากนโยนบบายเดิม ศพก. แปลงใหญ่ young Smart 
Farmer ซึ่งเน้นเป้าหมายในการท างาน  ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายในเชิงพื้นท่ี องค์กรหรือบุคคล ส่วนนโยบายใหม่ไทย
นิยมยั่งยืน เน้นเรื่องวิธีการ กระบวนการ ซึ่งสอดคล้องกับ T&V system ของกรมส่งเสริมการเกษตร จุดแข็งของระบบ
คือเข้าไปเยี่ยมเยียน เข้าถึงเกษตรกร มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ระบบ T&V ชัดเจนในเรื่องของกรอบเวลา คือ 
ไปเมื่อไร ไปวันไหน แต่โครงการไทยนิยมยั่งยืน มีเพียงข้อก าหนดว่าต้องท าอะไร อย่างไรบ้าง  

๓. จากการท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีพระกระแสรับส่ังว่าเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรใช้เวลา
อยู่ในส านักงานมากกว่าลงพื้นท่ีเพื่อพบปะเกษตรกร  ในการนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้เล็งเห็นถึงปัญหาท่ีเกษตรต าบล
มีภารกิจเรื่องการรายงานตามระบบท่ีมากมายซ้ าซ้อน จึงหารือกับส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อหาข้อตกลงร่วม วัตถุประสงค์
เพื่อลดการรายงานลงให้เหลือเฉพาะท่ีมีความจ าเป็น แต่ข้อเท็จจริงในทางการปฏิบัติแล้ว แต่ละระบบการรายงานท่ีมี
ความแตกต่างกัน การจัดระเบียบจึงมีข้อจ ากัด และเป็นการด าเนินการท่ีต้องใช้เวลา  

๔. ส่ิงท่ีน่าเป็นห่วงในภาคตะวันออก คือเรื่อง ล้ง เป็นผู้มีอิทธิพลจนสามารถควบคุมการตลาด การค้า 
ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาด้านเสถียรภาพทางการตลาดได้ในอนาคต 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6pNm2h7TZAhWBM5QKHX4bB60QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aopdh02.doae.go.th%2Fpluakdaeng%2520royal%2520project.html&usg=AOvVaw2X0TeGMYpWqbNi6Ch9bVso


๔ 

 

๕. Thailang 4.0 ยุคท่ีโลกท่ีรวดเร็วด้วยดิจิทัล การท างานด้วยความรวดเร็วจะเป็นผู้ท่ีได้เปรียบ ต้อง
เร็วและถูกต้อง กรมส่งเสริมการเกษตรจึงน าข้อมูลท่ีมีอยู่มาประมวล วิเคราะห์ มาใช้ประโยชน์ ผู้บริหารต้องเรียนรู้การ
ใช้ application เช่น Smart Check, Agri book โดยขอให้เตรียมความพร้อมในการรายงาน Mid year workshop 
จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการท างาน ขอให้เกษตรจังหวัดเตรียมข้อมูลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย 15 ข้อ 

๖. การเพิ่มสมรรถนะบุคลากร กรมส่งเสริมการเกษตรมีแผนในการเพิ่มสมรรถนะ ท่ีจ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรระดับต่างๆ ต้ังแต่ข้าราชการบรรจุใหม่ จนถึงผู้บริหาร รวมถึงการวิเคราะห์ Career Path 
เพื่อเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าท่ีเติบโตในหน้าท่ีการงาน 

มติที่ประชุม รับทราบเรื่องท่ีประธานแจ้ง จ านวน ๖  เรื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ 

ตามท่ี ได้มีการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร          
ภาคตะวันออก ครั้งท่ี 4/๒๕๖๐ วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัด
ระยอง นั้น เลขาท่ีประชุมฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมและส่งให้ทุกท่านแล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมตาม
เอกสารหน้า 3 ถึงหน้าท่ี 14 

มติที่ประชุม แก้ไขรายงานการประชุมหน้า 3 ผู้มาประชุม 5. นางดวงเดือน  สมวัฒนสมศักด์ิ เป็น นางดวงเดือน  
สมวัฒนศักด์ิ และท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริม
การเกษตร ภาคตะวันออก ครั้งท่ี 4/๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๐ 

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ 25๖๑ 
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ

เกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ข้อมูล ณ วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 25๖๑ ภาพรวมของภาคตะวันออก เบิกจ่ายได้ 45.93 สูง
กว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ ร้อยละ 40.76 โดย หน่วยงานท่ีมีผลการเบิกจ่ายสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ จังหวัดตราด เบิกจ่ายได้ 
ร้อยละ 72.64 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 7.036 และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดชลบุรี ร้อยละ 65.11 หน่วยงานท่ีมีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าเกณฑ์ ได้แก่ จังหวัดระยอง และสระแก้ว 
ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีปัญหาเรื่องงบลุงทุน อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
มติที่ประชุม ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ท่ี ๓ จังหวัดระยอง ข้อมูล ณ วันท่ี 12  กุมภาพันธ์ 25๖๑ (เกณฑ์ 40.76 ) 

3.2 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  

  ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
ปีงบประมาณ 2561 จ านวน  6 ด้าน ได้แก่  
  1. การพัฒนาศักภาพ ศพก. การประชุมร่วมกับเกษตรกรต้นแบบและเจ้าหน้าท่ี เพื่อวิเคราะ ห์
ศักยภาพ ศพก. และจัดท าแผนพัฒนาศพก.  

2. การบริหารจัดการเพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงาน มีการประชุมคณะกรรมการในระดับจังหวัด เขต 
และการถอดบทเรียน คัดเลือกศพก.เพื่อถอดบทเรียนระดับเขต ได้แก่ ศพก.อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
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  3. การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) แผนการจัด Field Day ของ ๙ จังหวัด เริ่มต้ังแต่ 
มกราคม ๒๕๖๑ - กรกฎาคม ๒๕๖๑  
  4. การพัฒนาเกษตรกรผู้น า ด าเนินการอบรมครั้งท่ี ๑ แล้ว ท้ัง ๙ จังหวัด 
  5. พัฒนาศูนย์เครือข่าย ๙ จังหวัด มีศูนย์เครือข่าย รวมท้ังส้ิน ๘๕๓ ศูนย์  

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
1. เสนอใหม้ีแผนจัดต้ังศูนย์เครือข่ายให้ได้อย่างน้อยอ าเภอละ ๑๐ ศูนย์ 
2. ขาดการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานร่วมบูรณาการ 
ข้อเสนอแนะ ใช้ท่ีประชุม Chief of Operation ขอความร่วมมือหน่วยงานร่วมรายงานผลการด าเนินงาน เกษตรกร
ผู้น าบาง ศพก. ไม่มีความพร้อมในการขับเคล่ือน ศพก. จึงต้องมีการมอบหมายคณะกรรมการ ศพก. ท่ีมีความพร้อมให้
ด าเนินการแทน 

รายงานความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการเพิ่มศักยภาพ ศพก. (งบ ๑๑๓ ล้าน
บาท) 
      ๑. การจัดประชุมสร้างการรับรู้ และสร้างความรู้ ความเข้าใจในโครงการให้กับเจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ี ๙ 
จังหวัดประชุมสร้างการรับรู้ เรียบร้อยแล้ว  

๒. การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. อ าเภอจัดประชุม เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ เรียบร้อยแล้ว 

๓. การพัฒนาศักยภาพ ศพก.แต่ละระดับ (A๒๘, B๔๔, C๑ ก าหนดจัดประชุมเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พัฒนาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ ฐานเรียนรู้ แปลงเรียนรู้ ซ่อมแซมปรับปรุงฐานเรียนรู่ให้มีความสมบูรณ์ เติมเต็มข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลองค์
ความรู้ สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ภายในศูนย์แบบครบวงจร 
      ๔. การรายงานผลการด าเนินงาน จัดท าวิดีทัศน์แนะน า ศพก.พร้อมองค์ความรู้ประจ า ศพก. ทุกศูนย์ 
 มีเล่มสรุปผลการด าเนินโครงการ และมีแผนด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรูก้ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) ปีงบประมาณ 2561 

   3.3 โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 และผลการวาดแปลง    
 ความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 และผลการวาดแปลง  ปี ๒๕๖๑  
ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป้าหมายของภาคตะวันออก ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๒๕๕,๐๐๐ ครัวเรือน 
ด าเนินการปรับปรุงแล้ว ๘๔,๘๙๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๒๙   
 ผลการวาดแปลง  ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป้าหมาย ปี 2561 จ านวน 
150,400 แปลง เป้าหมาย 5 เดือน 109,042 แปลง วาดได้ 122,714 แปลง คิดเป็นร้อยละ 112.5 ของ
เป้าหมาย 

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 และผลการวาดแปลง ปี ๒๕๖๑   
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3.4 โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ 

      การปรับเปล่ียนผู้จัดการแปลงใหญ่ จากเกษตรอ าเภอเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ เป้าหมายการโอนภารกิจ 
แปลงปี 2559 ภาคตะวันออก  38 แปลง แปลงใหญ่ปี 2559 ทุกแปลง ปี 2560 ตามความพร้อมและความสมัคร
ใจ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้  เป็นสมาชิกและได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกแปลงใหญ่  มีอายุระหว่าง 25-65 ปี             
มีความสามารถในการใช้  IT เบ้ืองต้น และมีจิตอาสาเสียสละเพื่อส่วนรวม 
   แนวทาง/ขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจ เกษตรกรสมาชิกท่ีได้รับการคัดเลือกการถ่ายโอนภารกิจต้อง
ผ่านการอบรม “การพัฒนาเกษตรกรเช่นผู้จัดการแปลง” ภาคตะวันออก ช่วงระหว่างวันท่ี  26-28 เมษายน 2561 
ณ จังหวัดระยอง (กรมส่งเสริมการเกษตรผู้จัด) โดยมีเนื้อหา 3 หลักสูตร ได้แก่ การบริหารจัดการสินค้า การบริหาร
กลุ่ม/องค์กร และการบริหารจัดการธุรกิจ 
   จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับเขตฯเมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2561 มติท่ี
ประชุมเบ้ืองต้นเห็นชอบให้ประธานแปลงใหญ่เป็นผู้รับการถ่ายโอนภารกิจเป็นผู้จัดการแปลง แต่มีบางแปลงอาจจะน า
กลับไปพิจารณาอีกครั้ง  โดยจะส่งช่ือให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง ภายในวันท่ี 25 
กุมภาพันธ์ 2561 
   ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ภาคตะวันออก ปี 2559-2561 
รวม 209 แปลง พื้นท่ี 183,117 ไร่ จ านวน 121 สินค้า มีเกษตรกรที่เป็น smart farmer จ านวน 1,506 รายจาก
เกษตรกรทั้งหมด 8,872 ราย  

   ผลการคัดเลือกถอดบทเรียนแปลงใหญ่ระดับเขต แปลงทุเรียนของนายอุดม  วรัญญูรัฐ  ม. 7 ต าบล
ทุ่งเบญจา  อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  ได้รับการพิจารณาคัดเลือกถอดบทเรียนแปลงใหญ่ระดับเขต 

มติที่ประชุม รับทราบผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 

3.5  การบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก 
การประมาณการผลผลิตจากสถานการณ์การออกดอกติดผลของผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2561 ณ 

วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2561 (จันทบุรี ตราดและระยอง)  
ทุเรียน จังหวัดตราดผลผลิตเริ่มกระจุกตัวปลายเมษายนถึงต้นมิถุนายน จังหวัดตราด ผลผลิตจะเริ่ม

ออกก่อน จังหวัดระยองช้าท่ีสุด 
มังคุด ผลผลิตกระจุกตัวช่วงปลายมิถุนายนท้ัง 3 จังหวัด 
เงาะ ผลิตเริ่มกระจุกตัวต้ังแต่กลางพฤษภาคมถึงกลางมิถุนายน 
ลองกอง ผลิตเริ่มกระจุกตัวปลายกรกฎาคม 

มติที่ประชุม รับทราบการประมาณการผลผลิตจากสถานการณ์การออกดอกติดผลของผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2561 
ณ วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2561 จันทบุรี ตราดและระยอง 

3.6  งานวิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018 
           ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการการจัดงาน “วิสาหกิจ
ชุมชนแฟร์ 2018” ซึ่งก าหนดจัดงานระหว่างวันท่ี 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 
กรุงเทพมหานคร ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง ได้ประสานงานส านักงานเกษตรจังหวัด
ท้ัง 9 จังหวัด ได้ด าเนินการคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดและส่งผลให้กรมเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
กรมได้ด าเนินการคัดเลือกพร้อมท้ังส่งผลการคัดเลือก ตาม 4 หมวดสินค้า หมวดอาหารแปรรูปและผลผลิตสด จ านวน 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย เครื่องอุปโภคและสมุนไพร และหมวดหัตถกรรมและศิลปะประดิษฐ์ รวมท้ังส้ิน 23 กลุ่ม และมี 
2 กลุ่ม ได้รับการคัดเลือกไปจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในงานและประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มคลองน้ าเค็มทันใจ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี และ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านวังยายฉิม อ.เมือง
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นครนายก จ.นครนายก และกรมส่งเสริมการเกษตรได้เลือกวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนาตราด จ.ตราด ในการจัด
นิทรรศการให้เป็นตัวอย่างวิสาหกิจชุมชนท่ีมีผลงานดีเด่นและเป็นต้นแบบในการพัฒนา  

มติที่ประชุม รับทราบกิจกรรมงานวิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบ 

๔.๑  การป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวด า)  

  โครงการป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวด า) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นท่ีโดยการมี
ส่วนร่วมอย่างยั่งยนื พื้นท่ีด าเนินการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง และ
สมุทรปราการ  

วิธีการฉีดสารเคมีเข้าต้น จ านวน  142,523 ต้น ด าเนินการแล้ว จ านวน 142,273  ต้น คงเหลือ
จังหวัดระยอง 250 ต้น ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ได้แก่ มะพร้าวท่ีส ารวจความเสียหายจากการระบาดยืนต้น
ตายจึงไม่สามารถด าเนินการตามเป้าหมายได้ เกษตรกรเจ้าแปลงไม่อยู่แปลงตามท่ีนัดหมาย มีสัตว์เล้ียง เช่น  สุนัขดุ 
ตัวต่อแตน และงู ในพื้นท่ีสวนมะพร้าวเป้าหมาย ท าให้การด าเนินงานไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย 
   การปล่อยศัตรูธรรมชาติ โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี  
ด าเนินการผลิตไข่ผีเส้ือข้าวสาร พ่อแม่พันธุ์ศัตรูธรรมชาติและแตนเบียนพร้อมปล่อยเพื่อสนับสนุนศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชนให้จังหวัดน าไปผลิตขยายปล่อยในพื้นท่ีการระบาดตามโครงการที่ด าเนินงานต่อเนื่อง  
   วิธีพ่นสารเคมีทางใบ กรมส่งเสริมการเกษตร ให้จังหวัดเตรียมการด าเนินงาน เตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน โดยการส ารวจข้อมูลและยืนยันข้อมูลการระบาด สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจแก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ท าแผนปฏิบัติงานให้ครอบคลุม เก็บรวบรวมภาชนะบรรจุสารเคมี เพื่อ
ส่งคืนบริษัทจ้างเหมา ประชาสัมพันธ์หรือแถลงข่าวท าความเข้าใจประชาชนในชุมชน/เกษตรกร ท้ังด้าน วิธีปฏิบัติและ
ความปลอดภัย โดยให้ช้ีแจงประชาสัมพันธ์ ท าความเข้าใจในวงกว้างก่อนฉีดสารเคมี 2 สัปดาห์  และประเมินผลหลัง
การฉีดพ่นท่ีบ่งบอกถึงความส าเร็จ 
มติที่ประชุม มาตรการการด าเนินงานโครงการป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวด า) ด้วยวิธีผสมผสานแบบ
ครอบคลุมพื้นท่ีโดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

4.๒ การด าเนินงานแปลงเกษตรผสมผสาน โครงการเกษตรรวมใจ  
   ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง จัดท าแปลงเกษตรผสมผสานตาม
โครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชด าริ บริเวณแปลงมะม่วง 20 ไร่ ของโรงเรียนทหารการสัตว์ โรงเรียน
นายร้อย จปร. อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก  ได้ด าเนินการร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการ 5 ศูนย์  เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือน
กันายน 2560 โดยได้ปลูกพืชแซมแปลงมะม่วง จ านวน 9 ชนิด ได้แก่ กล้วยน้ าว้า ตะไคร้ ชะอม ผักหวานบ้าน  
ข้าวโพด ถั่วเขียว พริก มะเขือ และมะนาวในวงบ่อ ต่อมาได้รับการแจ้งว่า จะใช้เป็นจุดรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ  
ประกอบกับมีบางชนิดพืชท่ีปลูกในแปลงเป็นพืชอายุส้ัน บางชนิดยุ่งยากในการบริหารจัดการ ไม่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นท่ี(ดินถม) จึงได้ท าการปรับเปล่ียนชนิดพืชใหม่ทดแทนของเดิม ได้แก่ มะละกอ 3 สายพันธุ์ ได่แก่ มะละกอพันธุ์
แขกด า มะละกอพันธุ์กลางดงและมะละกอพันธุ์ฮอลล์แลนด์ ฟักทอง ฟัก-แฟง แคเต้ีย เพกาเต้ีย แคแดง-แคชมพู 
มะกรูด และข่า โดยก าหนดแผนเริ่มปลูกต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป เพื่อให้ผลผลิตออกทันพอดีกับการการรับ
เสด็จฯ เดือนสิงหาคม ท้ังนี้ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง และศูนย์ปฏิบัติการก าหนด
แผนปฏิบัติงานทุกวันอังคารครั้งละ 1 ศูนย์  พร้อมกับมีการระดมพลร่วมกันเขตและศูนย์ทุกวันอังคารส้ินเดือน หรือ
กรณีพิเศษตามภารกิจงานเป็นครั้งคราว  
มติที่ประชุม รับทราบการด าเนินงานแปลงเกษตรผสมผสาน โครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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4.๓ การพัฒนาบุคลากรให้เป็น Smart Officer 

           กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินงานตามนโยบายหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมุ่งเน้น
ขยายผลการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตรและภาคเกษตรไทยและยกระดับมาตรฐานสู่
ความยั่งยืน โดยมี Smart Officer เป็นส่วนขับเคล่ือนนโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การขับเคล่ือนนโยบาย
ดังกล่าวสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง จัดท า
ฐานข้อมูลบุคลากรในภาพรวมท้ัง 9 จังหวัด 5 ศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อประเมินศักยภาพของบุคลากรน าไปสู่การพัฒนา
และเพิ่มทักษะในด้านต่างๆ เป้าหมายคือให้บุคลากรภายใต้ สสก. 3 ระยอง  มีคุณสมบัติเป็น Smart Officer ซึ่งมี
คุณสมบัติพื้นฐาน 6 ข้อ สรุปผลการประเมิน ผ่านการประเมินโดยการเข้ารับการอบรมหลักสูตร Smart Officer ของสถาบัน
เกษตราธิการ จ านวน  37  คน  ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของ สสก. 3 ระยอง  จ านวน 283 คน ( ผ่าน 1 ข้อพฤติกรรม
เท่ากับผ่านหนึ่งข้อตัวบ่งช้ี และต้องผ่านตัวบ่งช้ีมากกว่าครึ่งหนึ่งของแต่ละข้อคุณสมบัติ จึงจะผ่านข้อคุณสมบัตินั้นๆ โดยต้อง
ผ่านข้อคุณสมบัติครบท้ัง 6 ข้อ ) รวมผู้ผ่านการประเมิน จ านวน   320  คน  คิดเป็น  59.15 %  จากจ านวน  541 คน ใน
การนี้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง ได้ก าหนดหลักสูตร จ านวน 6 หลักสูตร เพื่อให้
สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีท้ัง 6 ข้อ  
มติที่ประชุม รับทราบเป้าหมายการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่งเสริมการเกษตรสู่ความเป็น Smart 
Officer 

4.4 การขับเคลื่อน Smart Farmer ภาคตะวันออก ปี 2561 
  เป้าหมายการขับเคล่ือน Smart Farmer ภาคตะวันออก ปี 2561 คือ เกษตรกรสมาชิกกลุ่มส่งเสริม
อาชีพยกระดับ เป็น Smart Farmer ร้อยละ ๖๕ (๙๕๗ คน จากเป้าหมาย 1,473 คน) มีแผนการพัฒนาศักยภาพ
รายบุคคล และแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer ด้วย
กระบวนการกลุ่ม 

กิจกรรมการขับเคล่ือน Smart Farmer ภาคตะวันออก พัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) จัดเวทีประเมิน วิเคราะห์ จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล แผนพัฒนาการผลิตรายบุคคล 
(IFPP) และค้นหา Smart Farmer ต้นแบบ และส่งเสริมการรวมกลุ่ม Smart Farmer สร้างเครือข่าย Smart Farmer 
ต้นแบบ ระดับจังหวัด  
มติที่ประชุม รับทราบเป้าหมายการขับเคล่ือน Smart Farmer ภาคตะวันออก ปี 2561 

4.5 การเลือกต้ังและการประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับเขต ปี 2561 

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง ด าเนินการจัดสัมมนาเครือข่าย        
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับเขต ปี 2561 เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2561 ณ โรงแรมนิว แทรเวิล ลอด์จ จังหวัด
จันทบุรี  เพื่อก าหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร และบทบาทของผู้น ากลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรให้เช่ือมโยงกับกิจกรรมสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน เกิดการประสานงานและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านบทบาทสตรีในการท างานส่งเสริมการเกษตรและเคหกิจเกษตร และพัฒนาทักษะ
การบริหารจัดการองค์กรและเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น  ในการสัมมนาประกอบด้วย ๕ 
กิจกรรม ได้แก่ การเลือกต้ังคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับเขต  นางจรูญ ไกรเนตร จากจังหวัด
สมุทรปราการ กิจกรรมประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับเขต และการน าเสนอผลิตภัณฑ์เด่นของแต่
ละจังหวัด การบรรยายแนวทางการขับเคล่ือนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าศาลาสู่การเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น
ระดับประเทศ และ ศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าศาลา ต.ร าพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
มติที่ประชุม รับทราบกิจกรรมในการสัมมนาเครือข่ายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับเขต ปี 2561 วันท่ี 23 มกราคม 
2561 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อพิจารณา 

  5.1 งานมหกรรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561 
การจัดงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ครั้งท่ี 2 ปี 2561 ในโอกาสครบรอบ 50 ปี 

กรมส่งเสริมการเกษตร วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานในวาระครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริม
การเกษตร ของภาคตะวันออก ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ใหเ้กิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้เกษตร 4.0 
และแสดงศักยภาพการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเกษตรภาคตะวันออก 
ระหว่างวันท่ี 26 - 30 เมษายน 2561 จ านวน 5 วัน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

กิจกรรม จัดแสดงนิทรรศการผลงานส่งเสริมการเกษตร ในวาระครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริม
การเกษตร งานแสดงศักยภาพการผลิตสินค้า, ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และส่งเสริม/สนับสนุนสินค้าเกษตร  
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรขององค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ภาคตะวันออก 
ประเด็นพิจารณา ขอความร่วมมือส านักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการได้เตรียมการดังนี้ 

1. จังหวัดและศูนย์ปฏิบัติ การเตรียมจัดแสดงนิทรรศการผลงานส่งเสริมการเกษตร  ในวาระครบรอบ 50 ปี  
กรมส่งเสริมการเกษตร ขนาดพื้นท่ี ประมาณ 3x4 เมตร 

2. จังหวัดและศูนย์ปฏิบัติ ประชาสัมพันธ์/เชิญชวนให้เกษตรกรและประชาชนท่ัวไปได้ทราบและร่วมชมงาน 
3. ส านักงานเกษตรจังหวัดส ารวจข้อมูลผลิตภัณฑ์กลุ่มองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน  เพื่อคัดเลือกเข้า

ร่วมงาน ในระว่างวันท่ี 26-30 เม.ย. 61 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้จังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการ ส่งช่ือเรื่อง พร้อมแบบร่างนิทรรศการในพื้นท่ี 3x4 เมตร ให้
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ในวันท่ี ๑๕ มีนาคม 2561  

  5.2 การขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไข ปัญหาภาคเกษตรตามบทบาท  Chief Of 
Operation(COO) และ Operation Team (OT) 

การด าเนินงานการขับเคล่ือนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief 
of Operation) และคณะท างานปฏิบัติการขับเคล่ือนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอ าเภอ 
(Operation Team) การขับเคล่ือนในพื้นท่ี การขับเคล่ือนในพื้นท่ี ประกอบด้วย 2 ฝ่าย คือฝ่ายอ านวยการ และฝ่าย
ปฏิบัติการ ฝ่ายอ านวยการ คณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน 
และเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นเลขานุการ ฝ่ายปฏิบัติการ คณะกรรมการอ านวยการขับเคล่ือนงานนโยบายและ
การแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of operation) มีเกษตรจังหวัด เป็นประธานกรรมการ คณะท างาน
ปฏิบัติการขับเคล่ือนงานนโยบายส าคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร  ระดับอ าเภอ (Operation team) นายอ าเภอ 
เป็นท่ีปรึกษาเกษตรอ าเภอ เป็นประธานคณะท างาน ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.ประสาน/รวบรวมรายช่ือ COO และ OT 
2. จัดส่งรายช่ือของคณะฯ OT ให้ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
3. ช้ีแจงท าความเข้าใจแก่คณะฯ COO 
4. มอบหมาย COO รับผิดชอบในการก ากับดูแลคณะฯ OT แต่ละอ าเภอ 
5. ประชุมหารือร่วมกับพาณิชย์จังหวัด ภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
6. วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา และสถานการณ์การผลิต/การตลาด 
7. สรุป Demand – Supply และปัญหาการเกษตรของจังหวัด 
8. จัดท าแผนบูรณาก ารขับเคล่ือน 15 นโยบาย 
9. จัดท าแผน/มาตรการแก้ไขปัญหาการเกษตรของจังหวัด 
10. จัดระบบการติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ ์
11. ด าเนินการตามแผนบูรณาการขับเคล่ือน 15 นโยบาย 



๑๐ 

 

12. ด าเนินการตามแผน/มาตรการแก้ไขปัญหาการเกษตร 
13. ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงาน ของคณะท างาน OT 
14. สนับสนุนและช่วยแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของคณะฯ OT 
15. รายงานผลการด าเนินงาน 
16. สรุปบทเรียนเพื่อน าไปขยายผลและปรับปรุงการด าเนินงาน 

เป้าหมาย งานตามนโยบายในความรับผิดชอบของจังหวัดบรรลุตามเป้าหมาย และเกษตรกรได้รับการดูแล ช่วยเหลือ 
และแก้ไขปัญหาอยา่งทันท่วงที 
ประเด็นพิจารณา 
1. ส านักงานเกษตรจังหวัดเร่งรัดการด าเนินงาน ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์จัดท าข้อมูลสถานการณ์
การผลิต การตลาดสินค้าเกษตรภายในพื้นท่ี 
2. ศูนย์ปฏบิัติการเข้าร่วมประชุม และให้การสนับสนุน COO, OT ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
มติที่ประชุม เห็นชอบด าเนินการข้อ 1 และ 2 

ระเบียบวาระที่ ๖ การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2561 

๖.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 

ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการรายงานปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ปี 2561 

6.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัด 
นายชาตรี  บุญนาค ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง  

รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามนโยบาย และงานตามภารกิจในภาพรวมของภาคตะวันออก ปี 2560 และ 
2561  

ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอื่น ๆ 

  ประชุมครั้งต่อไป พฤษภาคม  25๖1 ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 

 

   
  (นางสาวอิสรี  เก่งนอก) 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

                       ผู้จดรายงานการประชุม 

         
    (นางอุบล  มากอง) 

ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


