
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ 
สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ ๓ คร้ังที่ ๒/๒๕๕๘ 

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
ณ ภัคตาคารแสนสว่างใจ อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 

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

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

จังหวัดระยอง          
๓. นายเศรณี  อนิลบล   เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ   
๔. นายปิยะ  ปกเกตุ   แทน เกษตรจังหวัดจันทบุรี 
๕. นายวิบูลย์  ไชยวรรณ   เกษตรจังหวัดระยอง 
๖. นายสมชัย  ธีระวงศ์สกุล  เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๗. นายสุรสิงห์  พูนเพิ่มสุขสมบัติ  เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 
๘. นายมนตรี  เรืองพันธ ์   แทน เกษตรจังหวัดนครนายก 
๙. นายไพฑูรย์  รื่นสุข   เกษตรจังหวัดสระแก้ว 
๑๐. นายสามารถ  ช่ืนวงศา  เกษตรจังหวัดชลบุรี 
๑๑. นายสายหยุด  อาบสุวรรณ  เกษตรจังหวัดตราด 
๑๒. นายคนึง  กลับกลาย   ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  
๑๓. นายต่อศักดิ์  โพธิ์กราน ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัด

ชลบุรี   
๑๔. นางนนทยา  มากบุญ แทน ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดจันทบุรี  
๑๕. นายกฤษฎา  ฉิมอินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช 
 จังหวัดชลบุรี 
๑๖. นายพันธ์  ผลทอง แทน ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดระยอง  

ผูไ้ม่มาประชุม 

1. นายวิทยา  พลเย่ียม ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ   ติดราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางอุบล  มากอง  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร    สสข.๓ รย.     
๒. นายสุรพงศ์  วงษ์ชาลี  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป     สสข.๓ รย. 
๓. นายเฉลิมชาติ  นันตสุวรรณ  นักวิชาการเกษตรช านาญการ    สสข.๓ รย. 
๔. นางสาววันทิตา  วุฒิพนมศักดิ์ เจ้าหน้าท่ีระบบคอมพิวเตอร์    สสข.๓ รย. 
๕. นางสาวอิสรี  เก่งนอก  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   สสข.๓ รย. 
๖. นางสาวกาญจนา  เรียงเล็กจ านงค์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   ศสพ.ชบ. 
๘. นางสาวกรณ์สิริ  อภิสิริรัชฏ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   สนง.กษจ.สป. 
๙. นายทินกร  ชูเกียรติศิริ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   สนง.กษจ.นย. 
๑๐. นายสันติชัย  วงษ์จันทรา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ  สนง.กษจ.ปจ. 
 



๒ 

 

  

๑๑. นายชัยณรงค์  ทิพย์พรม      นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   สนง.กษจ.ปจ. 
๑๒. นายวาสิฏฐ์  วรวงษ ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   สนง.กษจ.ชบ.  
๑๓. นางพิมพา  ดวงประชา เกษตรอ าเภอกบินทร์บุรี 
๑๔. นายมนัส  เสียงก้อง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการเกษตร 
๑๕. นายพิษณุ  โกมล    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   สนง.กษจ.ปจ. 

  เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น. นายสุรพล  จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร ได้
กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าประชุมทุกท่านและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ          

  นายสุรพล  จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร แจ้งนโยบาย จ านวน ๔ เรื่อง 
ดังนี้ 

1. นโยบายว่าอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เน้นการประชาสัมพันธ์การท างานออกเผยแพร่สู่สาธารณชน 
เนื่องจากท่ีผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินงานโครงการส าคัญประสบผลส าเร็จเป็นจ านวนมาก แต่ขาดการ
ประชาสัมพันธ์เชิงคุณภาพสู่สาธารณชน ในการนี้กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดการอบรม หลักสูตรการประชาสัมพันธ์
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีในทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มเติมทักษะด้านต่างๆท่ีจ าเป็นในงานประชาสัมพันธ์ 

2. การขยายผลการด าเนินงานจากโครงการส าคัญต่างๆ เช่น ต าบลละ 1 ล้านบาท ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
Farmer Market แปลงใหญ่ ขอให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรหาช่องทางขยายผล โดยของบประมาณสนับสนุนจาก
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร โดยใช้หลักของเรื่องราว (Story)  

3. การเร่งรัดงบประมาณ ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ (ณ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘) ภาพรวมท้ัง
กรมส่งเสริมการเกษตร ใช้จ่ายได้ 62% เป็นไปตามเป้าหมายคณะรัฐมนตรี แต่ท้ังนี้ขอแจ้งให้ทุกหน่วยงานเร่ง
ด าเนินการปรับแผนกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ให้เสร็จส้ินภายในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เนื่องจากเป็นตัวช้ีวัดของ
อธิบดี ผู้อ านวยการส านัก เขต และเกษตรจังหวัด 

๔. การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีการ
ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลในการผลิตทางการเกษตรน าไปสู่การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนา
คุณภาพผลผลิต โดยด าเนินการในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จ านวน 882 ศูนย์ ท่ัว
ประเทศ 
 
มติที่ประชุม รับทราบนโยบาย ๔ ข้อ ของนายสุรพล  จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ 

ตามท่ีได้มีการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตท่ี ๓
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ วันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา นั้น เลขา ท่ีประชุมฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมและได้ส่งให้ทุกท่านแล้ว 
รายละเอียดรายงานการประชุมตามเอกสารหน้า ๓ ถึงหน้าท่ี ๙ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ 

 

 



๓ 

 

  

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๕๘ 

  เร่ืองที่ ๑. ความต้องการของบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร 

  ตามท่ีนายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร ประธานท่ีประชุมฯ    ครั้งท่ี 
๑/2558 วันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา อ าเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งให้หน่วยงานท่ีต้องการของบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ส่งหลักฐาน
การประเมินราคา มายังส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง ภายในวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ 
นั้น ไม่มีหน่วยงานใดส่งหลักฐานการประเมินราคา มายังส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง  

เร่ืองที่ ๒. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

แนวทางการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ปี 2558 แบ่ง
ออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ องค์ประกอบศูนย์ฯ กระบวนการ/การขับเคล่ือน และการวัดผล/การรายงานผล ซึ่ง
องค์ประกอบศูนย์ฯ ได้แก่ป้ายศูนย์ฯ ฐานข้อมูล ความรู้และเทคโนโลยีของเกษตรกรต้นแบบ ฐานข้อมูลเกษตรกร
สมาชิกศูนย์ฯ แผนการเรียนรู้ และหลักสูตรการเรียนรู้ กระบวนการการขับเคล่ือน ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ได้แก่ 
คัดเลือกเกษตรกรสมาชิกศูนย์ฯ จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนเรียนรู้ เรียนรู้ในรูปแบบของโรงเรียนเกษตรกร และ
การติดผล/การสนับสนุนเกษตรกรสมาชิก และการวัดผล/การรายงานผล ได้แก่ เก็บข้อมูลผลการด าเนินงานของ
เกษตรกรสมาชิกศูนย์ฯ เปรียบเทียบผลความเปล่ียนแปลง และรายงานผลให้กรมฯ /เขต ทราบ  

ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานโครงการ  

จันทบุรี – มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จ านวน ๑๐ ศูนย์  มีการทบทวน 
ก าหนดประเด็น ก าหนดบทบาทหน้าท่ี ปัญหาอุปสรรค สภาพแวดล้อมในศูนย์ฯไม่เหมาะกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ช่วงเวลาการใช้งบประมาณไม่สอดคล้องกับความต้องการท่ีแท้จริง 

ฉะเชิงเทรา - มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จ านวน ๑๑ ศูนย์ กิจกรรม
ถ่ายทอดความรู้การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า การท าแผนท่ีและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

ชลบุรี - มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จ านวน ๑๑ ศูนย์ ด าเนินการแล้ว
เสร็จ จ านวน ๘ ศูนย์ อยู่ระหว่างด าเนินการ ๓ ศูนย์ 

ตราด - มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จ านวน ๗ ศูนย์ โดยมีอ าเภอแหลม
งอบ(ยางพารา) เป็นจุดน าร่อง นโยบายจังหวัดเน้นหนักให้ศูนย์ฯมีองค์ประกอบครบท้ัง ๓ ส่วน พร้อมท้ังส่ังการให้มี
ป้าย “ใช้น้ าเพียงพอเพื่อพ่อ” ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ไม่มีความมั่นใจว่าเกษตรกรสามารถเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้ได้ 

นครนายก - มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จ านวน ๔ ศูนย์ ท้ังหมดเป็น
กิจกรรมการแก้ไขปัญหาเรื่องข้าว ซึ่งได้จัดการเรียนรู้เสร็จส้ินครบ ๑๐๐% แล้ว 

ปราจีนบุรี - มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จ านวน ๗ ศูนย์ ไม้ผล(ทุเรียน) 
จ านวน ๑ ศูนย์ ข้าว ๕ ศูนย์ และมันส าปะหลัง ๑ ศูนย์ มีการ มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ระยอง - มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จ านวน ๘ ศูนย์ แบ่งเป็นสับปะรด 
๒ ศูนย์ มันส าปะหลัง ๑ ศูนย์ และผลไม้ ๕ ศูนย์ มีขั้นตอนการด าเนินงาน คือ คัดเลือกเกษตรกร โดยมุ่งเน้นพืช
เศรษฐกิจในพื้นท่ี ขณะนี้ได้ด าเนินการถ่ายทอดความรู้เสร็จส้ินครบ 100% แล้ว โดยสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคการ
ด าเนินงานได้ 

สมุทรปราการ – จังหวัดได้ด าเนินงานตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรอย่างเคร่งครัด 



๔ 

 

  

สระแก้ว - มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จ านวน ๙ ศูนย์ ชนิดพืช คือ มัน
ส าปะหลัง การด าเนินงานได้ท าการตรวจสอบองค์ประกอบท้ัง 4 ประเด็น ตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อท า
การปรับและพัฒนาให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
มติที่ประชุม รับทราบประเด็นสืบเนื่อง ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร 

เร่ืองที่ ๓. การพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร (ด้านพืช) การจัดท าแปลงส่งเสริมการเกษตรแปลง
ใหญ่ 

  วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการผลิต
เช่นเดียวกับฟาร์มใหญ่ และพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วิธีการด าเนินงาน ได้แก่ การฝึกอบรมผู้ท่ีท าหน้าท่ีผู้จัดการให้มีความรู้
ความสามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้านการผลิต ต้ังแต่จัดหาปัจจัยการผลิต  การถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาในแต่ละพื้นท่ี/แปลงให้ชัดเจน ท้ังประเด็นประสิทธิภาพและคุณภาพของผลผลิต และจัด
แผนปฏิบัติงาน เป้าหมายการด าเนินงานในภาคตะวันออก ท้ังส้ิน ๒๐ จุด ในพืชเศรษฐกิจ ๖ ชนิด ได้แก่ ข้าว  ข้าวโพด
เล้ียงสัตว์ มันส าปะหลัง ไม้ผล(ทุเรียน  มังคุด มะม่วง และล าไย) ภารกิจในระดับพื้นท่ี 

ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานฯ  

จันทบุรี – มีพื้นท่ีด าเนินการ จ านวน ๔ แปลง แบ่งเป็น มังคุด ๓ แปลง และล าไย ๑ แปลง ขณะนี้ได้
ก าหนดขอบเขต โดยวางแผนการด าเนินงานให้เสร็จส้ินภายในมิถุนายน ๒๕๕๘ นี้ 

ฉะเชิงเทรา – มีพื้นท่ีด าเนินการ จ านวน ๓ แปลง แบ่งเป็นข้าว ๒ แปลง มะม่วง ๑ แปลง 
ชลบุรี – มีพื้นท่ีด าเนินการ จ านวน ๑ แปลง(ข้าว) ในอ าเภอพนัสนิคม 
ตราด – มีพื้นท่ีด าเนินการ จ านวน ๒ แปลง เป็นกิจกรรมต่อยอดจากศูนย์เรียนรู้ แบ่งเป็นข้าว ๑ 

แปลง และทุเรียน ๑ แปลง 
นครนายก - มีพื้นท่ีด าเนินการ จ านวน ๒ แปลง ชนิดพืชได้แก่ข้าว 
ปราจีนบุรี – มีพื้นท่ีด าเนินการ จ านวน ๒ แปลง ได้แก่อ าเภอศรีมโหสถ และกบินทร์บุรี ชนิดพืช

ได้แก่ข้าว อยู่ในช่วงการวางแผนการด าเนินงาน 
ระยอง – มีพื้นท่ีด าเนินการ จ านวน ๒ แปลง ได้แก่มังคุด ด าเนินการในพื้นท่ีอ าเภอแกลง และ 

ทุเรียน ด าเนินการในพื้นท่ีอ าเภอวังจันทร์ ปัญหาในการด าเนินงาน คือขาดผู้บริหาร(เกษตรอ าเภอ)ในพื้ นท่ีดังกล่าว 
ทางจังหวัดได้แก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นโดยการแต่งต้ังผู้ปฏิบัติราชการแทนให้เกษตรอ าเภอ 

สมุทรปราการ – มีพื้นท่ีด าเนินการ จ านวน ๑ แปลง ชนิดพืชคือข้าว มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ ลด
ต้นทุนการผลิต เพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว 

สระแก้ว – มีพื้นท่ีด าเนินการ จ านวน ๓ แปลง ในเขตพื้นท่ีอ าเภอวังสมบูรณ์ เขาฉกรรจ์ และวัฒนา
นคร ชนิดพืชได้แก่มันส าปะหลัง ก าลังด าเนินการอยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกพื้นท่ี ก าหนดเป้าหมาย 

มติที่ประชุม รับทราบประเด็นสืบเนื่อง ความก้าวหน้าการด าเนินงานการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร (ด้านพืช) 
การจัดท าแปลงส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ 

 

 

 

 



๕ 

 

  

เร่ืองที่ ๔ โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
ภาพรวมของเขต ภาคตะวันออกจังหวัดท่ีเข้ารวมโครงการ จ านวน 6 จังหวัด 37 อ าเภอ 168 

ต าบล  394 โครงการ ด าเนินการเสร็จแล้ว 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.36 งบประมาณ 158 ,479,198บาท  
เบิกจ่ายแล้ว 68,378,505 บาท คงเหลือ 88,558,188 บาท 

ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานฯ  
จันทบุรี – มีโครงการจ านวน ๖ โครงการ ในพื้นท่ี ๒ ต าบล งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว เมื่อวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีการประชาสัมพันธ์งานผ่านเคเบิลทีวีท้องถิ่นในวันจัดงาน
เปิดตัวโครงการ 

ฉะเชิงเทรา – มีโครงการจ านวน ๓๔ โครงการจาก ๖ อ าเภอ งบประมาณ ๑๓ ล้านบาท ขณะนี้
ด าเนินการได้ประมาณ ๔๐% มีปัญหาการขุดลอกหน้าดินหน้าเขื่อน เนื่องจากพื้นท่ีบางส่วนมีเกษตรกรปลูกต้นไม้ไว้ 
ท าให้ไม่สามารถขุดลอกหน้าดินได้ 

ชลบุรี – มีพื้นท่ีด าเนินการใน ๔๘ ต าบล จ านวน ๑๐๑ โครงการ การเบิกจ่ายได้ด าเนินการแล้ว
ประมาณ ๒๕%  โดยมีการประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ช่อง ๕ และ ๗  

ปราจีนบุรี – จ านวนโครงการ ๘๒ โครงการ งบประมาณ ๒๙ ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณได้ ๖๖% 
ระยอง – มีพื้นท่ีด าเนินการ ใน ๕ อ าเภอ  ๑๙ ต าบล จ านวน ๓๖ โครงการ งบประมาณ ๑๖     

ล้านบาท อยู่ระหว่างการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน คือคณะกรรมการระดับอ าเภอขาดความเข้าใจใน
หลักการโครงการ ขณะนี้ได้มีการช้ีแจงท าความเข้าใจเรียบร้อยแล้ว มีการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุท้องถิ่น 

สระแก้ว – มีพื้นท่ีด าเนินการ ๕๔ ต าบล จ านวน ๑๓๕ โครงการ  งบประมาณ ๕๔ ล้านบาท 
ด าเนินการแล้วเสร็จแล้ว ๓๔ โครงการ คาดว่าทุกโครงการจะแล้วเสร็จภายในส้ินมิถุนายน ๒๕๕๘ นี้ 

มติที่ประชุม รับทราบประเด็นสืบเนื่อง ความก้าวหน้าการด าเนินงานสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อ
บรรเทาปัญหาภัยแล้ง  

เร่ืองที่ ๕. ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕8  
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

เขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง ณ วันท่ี 1๘ พฤษภาคม 2558 (เวลา 1๓.๐๐ น.) ภาพรวมของการเบิกจ่ายของหน่วยงานใน
ภาคตะวันออก ร้อยละ ๖๓.๓๗ น้อยกว่าเป้าหมายตามมติครม. ท่ีก าหนดไว้ ณ วันดังกล่าว ร้อยละ ๖๖.๓๐ 

มติที่ประชุม  รับทราบประเด็นสืบเนื่องความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง ณ วันท่ี 1๘ พฤษภาคม 2558 (เวลา 1๓.๐๐ น.) และเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณในส่วนของกิจกรรมฝึกอบรมให้เสร็จส้ินภายใน ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบ 

เร่ืองที่ ๑. การสัมมนาเครือข่ายกลุ่มองค์กรเกษตรกร (๓ก) และ Young Smart Farmer ระดับ
เขต ปี ๒๕๕๘ 
    ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง จะด าเนินการจัดสัมมนาเครือข่ายกลุ่ม
องค์กรเกษตรกร (๓ก) และ Young Smart Farmer ระดับเขต ระหว่างวันท่ี ๓ – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ สวนนงนุช       
รีสอร์ท ต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มองค์กรเกษตรกร (๓ก) และ 
Young Smart Farmer ในภาคตะวันออก ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงานของกลุ่มองค์กรเกษตรกร (๓ก) และ Young 
Smart Farmer พร้อมท้ังสร้างเครือข่าย และช่องทางการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าท่ีกรมฯ เขต และจังหวัดในภาค
ตะวันออก 



๖ 

 

  

มติที่ประชุม รับทราบขอบเขตการจัดการสัมมนาเครือข่ายกลุ่มองค์กรเกษตรกร (๓ก) และ Young Smart Farmer 
ระดับเขต ปี ๒๕๕๘ 

ระเบียบวาระที่ ๕ การติดตามประสานงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏบิัติงาน 

๕.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ  

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ศูนย์ได้ด าเนินการปรับปรุงหอพักและแปลงมะนาว โดยใช้งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

๕.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี  

ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมงานมหกรรมบอนไซและไม้ประดับ จังหวัดชลบุรีครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๓๑ 
พฤษภาคม – ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี 

ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอื่น ๆ 

  การประชาสัมพันธ์โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
แจ้งให้ทุกหน่วยงาน จัดท าคลิปวีดีโดประชาสัมพันธ์โครงการ ความยาว ๑.๓๐-๓.00 นาที ส่งรายการโทรทัศน์ หรือ
อัพโหลดขึ้น social network เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ ท้ังนี้ให้ทุกจังหวัดส าเนาคลิป
วีดีโอดังกล่าวส่งส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต เพื่อรวบรวมส่งกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป โดยเริ่มต้ังแต่
บัดนี้เป็นต้นไป 

ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕8  วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม 2558 
ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด 

 

 
 

                    (นางสาวอิสรี  เก่งนอก) 
                 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

                  ผู้จดรายงานการประชุม 

         (นายเฉลิมชาติ  นันตสุวรรณ) 
นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 


