
 
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ 

สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ ๓ คร้ังที่ 2/๒๕๕๙ 
วันที่ ๑7 มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
 

ผู้มาประชุม 
1. นางอุบล  มากอง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการ 

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง  
    ประธานการประชุม 

2. นายอาชว์ชัยชาญ  เล้ียงประยูร เกษตรจังหวัดจันทบุรี     
๓. นายพงษ์ศักดิ์  เอมดวง   เกษตรจังหวัดตราด 
4. นายสามารถ  ช่ืนวงศา   เกษตรจังหวัดชลบุรี 
5. นายสุรแสง พูนเพิ่มสุขสมบัติ   แทน เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  
6. นายศักดิ์ชัย  ศรีสุวรรณ  แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
7. นายดนัย  ปัญจพิทยากุล  เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  
8. นายพิชัย  วงษ์บัวงาม   เกษตรจังหวัดนครนายก 
9. นายบุญส่ง อึ้งเจริญ   แทน เกษตรจังหวัดระยอง 
10. นายกฤษฎา  ฉิมอินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช 
 จังหวัดชลบุรี 
๑๑. นายวิเชียร  พูลสวัสด์ิ  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  
12. นางสาววันทนา  บูรณธนากิจ แทน ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร       

จังหวัดจันทบุรี 
๑3. นางสาวกาญจนา  เรียงเล็กจ านงค์ แทน ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  

จังหวัดชลบุรี   
๑4. นายพันธ์  ผลทอง แทน ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร       

จังหวัดระยอง 
15. นางชุติกาญจน์  เพียรธรรม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ รักษาการ ผู้อ านวยการ

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ   เลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายคนึง  กลับกลาย  เกษตรจังหวัดสระแก้ว    ติดราชการ  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาววรนุช  สีแดง  ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร  สสก.๓ รย.     
๒. นายสุรพงศ์  วงษ์ชาลี  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    สสก.๓ รย. 
๓. นางสาวนคร  คมกล้า   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สสก.๓ รย. 
๔. นางสาวอิสรี  เก่งนอก  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สสก.๓ รย.  
๕. นายน าโชค  บุญมี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สนง.กษจ.ชบ. 
๖. นายปิยะ  ปกเกตุ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ สนง.กษจ.จบ. 
๗. นายสุชาติ  จันทร์เหลือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ สนง.กษจ.จบ. 
๘. นางสาวแวววดี  พุทธรักษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร   สนง.กษจ.ชบ. 



๒ 

 

  

๙. นายพิริยะ  ชัยชนะกสิกรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร   ศสพ.ชบ. 
๑๐. นายสาคร  ประไพพงษ์   นายกสมาคม IFYE แห่งประเทศไทย 
11. นางวนิดา  สังข์ช่ืน  กรรมการสมาคม IFYE แห่งประเทศไทย 
12. นางสมบูรณ์  ป้องป้อม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    สนง.กษจ.ชบ. 
13. นางสาวอุทุมพร  อนุชาติบุตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  สนง.กษจ.ชบ. 
14. นางสาวสุดารัตน์  เพ็ชรภิรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สนง.กษจ.จบ. 
15. นายธนศักดิ์  วรขันธ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   สนง.กษจ.ชบ. 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น. นางอุบล  มากอง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมทุกท่าน ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ       
  ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการท่ัวไป จ านวน 5 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  สมัครได้ทาง
อินเทอร์เน็ต https://doae3.job.thai.com/ หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป ต้ังแต่วันท่ี 
1-10 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ช่ัวโมง  
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร : วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ดังนี้  

o สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
o สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
o สาขาวิชาวิทยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
o สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 
o สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
o สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  
o สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
o สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
o สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
o สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 
o สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร ทางธุรกิจเกษตร หรือทางธุรกิจการเกษตร 
o สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา 

หรือทางโภชนศาสตร์ 
o สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางศึกษาศาสตร์-เกษตร ทางเกษตรและ

ส่ิงแวดล้อมศึกษา ทางเทคโนโลยีการเกษตร ทางคหกรรมศาสตร์ ทางครุศาสตร์เกษตร หรือทาง
อุตสาหกรรมเกษตร 

o สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์  

  อัตราว่าง : 5 อัตรา  
o ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
o ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
o ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

https://doae3.job.thai.com/


๓ 

 

  

o ส านักงานเกษตรอ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
o ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  

ท่ีประชุมได้แสดงความคิดเห็นกรณีส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยองในรอบท่ีผ่านมา ผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือกลาออก เนื่องจากไม่ใช่ภูมิล าเนา การเปิดสอบพนักงานราชการ ควรมอบให้ แต่ละหน่วยงาน
ด าเนินการสอบคัดเลือกเอง เพื่อให้ได้บุคลากรในพื้นท่ี ป้องกันปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเนื่องจากพนักงานลาออก
กลับภูมิล าเนา 

มติที่ประชุม รับทราบกิจกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไปส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง และข้อเสนอแนะการสอบคัดเลือก 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ 
ตามท่ีได้มีการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ภาค

ตะวันออก ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ วันท่ี ๑๘ เมษายน  ๒๕๕๙ ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัด
สระแก้ว นั้นเลขาท่ีประชุมฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมและได้ส่งให้ทุกท่านแล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมตาม
เอกสารหน้า ๓ ถึงหน้าท่ี ๗ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ภาค
ตะวันออก ครั้งท่ี 1/๒๕๕๙ วันท่ี ๑๘ เมษายน  ๒๕๕๙ ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ 

๓.1 ผลการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ 255๙ 
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ

เกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร รวมท้ังส้ิน 143,032,495.81 บาท ใช้ไป 
100,279,111.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.11 คงเหลือ 42,473,678.26 บาท ผลการเบิกจ่ายโดยรวมสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนด ท่ีร้อยละ 69.03 ณ วันท่ี 13 มิถุนายน 2559 โดยหน่วยงานท่ีมีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าร้อยละ 
69.03 จ านวน 9 หน่วยงานๆ ท่ีเบิกจ่ายงบประมาณได้สูงสุดได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัด
จันทบุรี เบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 83.93 ท้ังนี้หน่วยงานท่ีมีการผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าเกณฑ์ได้ช้ีแจง
ปัญหาอุปสรรคของการเบิกจ่ายฯไม่ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตรได้โอนงบประมาณเข้ามาเพิ่มจึง
ท าให้ทุกหน่วยงานต้องวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ได้ตามเกณฑ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสท่ี ๓  

มติที่ประชุม รับทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๙ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง ณ วันท่ี 13 มิถุนายน 2559 เวลา 09.20 น.  

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบ 

๔.๑ บทบาท หน้าที่ และประชาสัมพันธ์งานของสมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย(IFYE) 

    สมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย( IFYE) ได้รับการอนุญาตจัดต้ังเป็นสมาคมโดย สมบูรณ์
แล้ว เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2554  ทะเบียนเลขท่ี จ.4949/2554 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาเรียนรู้ของสมาชิกยุวเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องท้ังในและต่างประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนความสัมพันธ์ของ
สมาชิกยุวเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องท้ังในและต่างประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนงานพัฒนายุวเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังในและต่างประเทศ และเผยแพร่วัฒนธรรมและช่ือเสียงภาคเกษตรของไทยในเวทียุวเกษตรกร
และเยาวชนโลก 

สมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย(IFYE)  ด าเนินบทบาทท่ีเช่ือมโยงกับต่างประเทศในโอกาส
ต่าง ๆ รวมท้ังการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาเยาวชนเกษตร ให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยการสนับสนุน



๔ 

 

  

แนวคิดจากกรมส่งเสริมการเกษตร และมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ก่อตั้งชมรมการแลกเปล่ียนเยาวชนเกษตรสากลแห่งประเทศไทย และมีการจัด
ประชุม IFYE World Conference ครั้งท่ี 10 ในเดือนพฤศจิกายน 2556  ตามท่ีประเทศไทยได้รับการลงคะแนน
เสียงให้เป็นเจ้าภาพจากการประชุม IFYE World Conference ครั้งท่ี 9 ซึ่งจัดโดย IFYE Australia ในระหว่างวันท่ี 4 
– 11 ตุลาคม 2551 ณ Adelaide เครือรัฐออสเตรเลีย 

มติที่ประชุม รับทราบ บทบาท หน้าท่ี และประชาสัมพันธ์งานของสมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย (IFYE) 

๔.๒ การเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการเกษตรเพื่อเร่ิมต้นฤดูการผลิต
ใหม่   ปี ๒๕๕๙  

สาระส าคัญการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิต
ใหม่ ปี ๒๕๕๙ จากอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร สรุปได้ดังนี้  

เป็นการจัดงาน Field day ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)
ผู้รับผิดชอบคืออ าเภอ เป็นการถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง เพื่อเป็นการส่งสัญญานบอกทิศทางการด าเนินในการ
ผลิตสินค้าเกษตรท่ีส าคัญของอ าเภอ ปี 2559 จะไปทิศทางไหน จะขับเคล่ือนอย่างไรและจะท าอย่างไร โดยใช้ศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)เป็นศูนย์กลาง  

องค์ประกอบหลักของงานฯ ประกอบด้วย 
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยี  สถานีเรียนรู้ สถานีสรุปผล (กิจกรรมหลัก) 
2. การบริการการเกษตร นิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน (กิจกรรมรอง )  
3. จุด/สถานีประชาสัมพันธ์งาน ผังงานฯ การเตรียมการดูแลแปลงเกษตรกรสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559/2560 

ของอ าเภอ 
4. การจ าหน่ายสินค้า (กิจกรรมเสริม)  
งาน Field day มี  2 อย่าง 
1. Field day น าร่อง จ านวน 30 ศูนย์ ให้ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯเป็นผู้เปิดงานฯ  ใช้งบปกติท่ีโอนให้ ภาค

ตะวันออก 4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ได้แก่  
- ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบางบ่อ สมุทรปราการ วันท่ี 14 มิย.2559 
- ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกบินทร์บุรี ปราจีนบรุี วันท่ี 14 มิ.ย. 2559 
- ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเขาฉกรรจ์ สระแก้ว วันท่ี 20 มิ.ย. 2559 
- ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบางน้ าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา วันท่ี 23 มิ.ย. 2559 

2. Field day ปกติ ให้ผู้ว่าราชการ/รองผู้ว่าราชการ เป็นผู้เปิดงาน จัดภายในเดือนมิ.ย.-ก.ค. กรมส่งเสริม
การเกษตร โอนงบประมาณให้ทุกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) จัดใหม่ท้ังหมด วงเงิน 
10,000 บาท/ศูนย์ 

- หน่วยงานภาคีท่ีมาร่วม ให้ติดป้ายหรือขึ้นช่ือหน่วยงานได้ 
- ให้จัดท า VTR การจัดงานฯ โดยให้เน้นท่ีกิจกรรมท่ีสถานีเรียนรู้ฯ  

แนวทางและรูปแบบการจัดงาน 
1. วิเคราะห์ปัญหาของชุมชน(อ าเภอ)ในการผลิตสินค้าเกษตรหลักบนพื้นฐานข้อมูลท่ีถูกต้อง(M) 
2. น าปัญหามาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (ไม่ใช่แค่ปัญหาเดียว)  
3. วิเคราะห์แนวทางแก้ไขเพื่อก าหนดเป้าหมายการพัฒนา(F) 
4. น าเป้าหมายมาก าหนดวิธีการพัฒนาแบ่งเป็นสถานีเรียนรู้ให้ชัดเจนและครอบคลุม (สถานีเรียนรู้ไม่ใช่

เกษตรกรเจ้าของศูนย์ฯท้ังหมดเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆในการพัฒนาสู่เป้าหมายเกษตรกรเจ้าของแปลงเป็นผู้เรียนรู้ร่วม)  
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5. ในแต่ละสถานีเรียนรู้มีวิทยากรเจ้าของเทคโนโลยีเป็นผู้ถ่ายทอดประจ าสถานี สถานีเรียนรู้แต่ละสถานี
ขอให้เป็นของจริง (วิทยากร: นักวิชาการ/ผู้ช านาญการ/เกษตรกรผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติ)  สถานีเรียนรู้มี
ประเด็นการถ่ายทอดความรู้ชัดเจน(เกษตรกรได้อะไร/ผลท่ีต้องการให้เกิดข้ึนจากการเรียนรู้)  

6. ในการเรียนรู้เข้าประจ าสถานี ให้แบ่งเกษตรกรออกเป็นกลุ่มย่อยๆประมาณกลุ่มละ20 คน เข้าสถานี 
ประมาณสถานีละ 20 นาที (อาจจะไม่เท่ากันทุกสถานี ตามความเหมาะสม) หมุนสลับกันไปจนครบทุกสถานี 

7. สถานีสุดท้าย จัดเป็นสถานีบทสรุปให้เกษตรกรทุกคนมารวมกันแล้วร่วมกันก าหนดแผนและวิธีการในการ
ขับเคล่ือนการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ของการเริ่มต้นสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559/60 
(หน่วยงานทุกงานและเกษตรกรทุกคน)  

8. นิทรรศการหน่วยงานต่างๆเป็นการบริการการเกษตร 
9. การวางผังสถานีเรียนรู้ควรจัดให้ต่อเนื่องกันของแต่ละสถานีฯ (แยกโซนของสถานีเรียนรู้ และการบริการ

การเกษตร)  

มติที่ประชุม รับทราบแนวทางการด าเนินงานการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการเกษตรเพื่อ
เริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่  ปี ๒๕๕๙/2560 ของอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

๔.๓ การติดตามและประเมินผลโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ 

โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59         
มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการพื้นท่ีเพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณต้นทุนน้ า และ
สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทน 
เป้าหมาย พื้นท่ีวิกฤตภัยแล้ง (พื้นท่ีท่ีหากมีการใช้น้ าไม่เป็นไปตามแผน จะเกิดผลกระทบต่อการใช้ น้ าของภาคส่วน
อื่น) คือ พื้นท่ีการเกษตรในเขตชลประทานลุ่มน้ าเจ้าพระยา 22 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด กรุงเทพฯ ก าแพงเพชร 
ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ตาก นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พิจิตร พิษณุโลก พระนครศรีอยุธยา 
ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี อ่างทอง และจังหวัดอุตรดิตถ์ มีเกษตรกรท่ีคาด
ว่าจะได้รับผลกระทบประมาณ 330,000 ครัวเรือน  

พื้นท่ีภัยแล้งท่ัวไป 55 จังหวัด ระยะเวลาด าเนินโครงการ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 – 30 
เมษายน 2559 มี 8 มาตรการ 45 โครงการ โดยมี ๒ มาตรการท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการเกษตร 
ดังนี้  

1. มาตรการส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน  

4. มาตรการเสนอโครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง การจัดท าแผน
ชุมชน โครงการจัดท าแผนชุมชนเพื่อแก้ไขวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/59 โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก 
และรวบรวมส่งให้คณะกรรมการอ านวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิฤกตภัยแล้งปี 2558/59 เพื่อพิจารณาน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาการช่วยเหลือต่อไป 

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง จัดต้ังคณะติดตามและประเมินผล
โครงการฯ โดยมีผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง เป็นประธานคณะท างาน 
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานเป็นเลขานุการ คณะท างานประกอบด้วย ผู้แทนจากส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้อ านวยกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่ม
พัฒนาบุคลากร และผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  

แผนการติดตามและประเมินผล 
๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ส านักงานเกษตรจังหวัดระยองและเกษตรกรในพื้นท่ี 
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๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราและเกษตรกรในพื้นท่ี 
๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการและเกษตรกรในพื้นท่ี 
๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีและเกษตรกรในพื้นท่ี 
๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและเกษตรกรในพื้นท่ี 
๒๔ และ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายกและเกษตรกรในพื้นท่ี 
๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้วและเกษตรกรในพื้นท่ี 
๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ส านักงานเกษตรจังหวัดตราดและเกษตรกรในพื้นท่ี 
๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีและเกษตรกรในพื้นท่ี 

เป้าหมายการติดตาม ได้แก่ มาตรการที่ ๑ จ านวน 120 ราย และมาตรการที่ 4 จ านวน 109 กลุ่ม 
วิธีการติดตาม 

- ช้ีแจงการติดตามงานท่ีส านักงานเกษตรจังหวัด 
- ลงพื้นท่ีตามนัดหมาย ณ กลุ่มเกษตรกร 
- ช้ีแจงวัตถุประสงค์การประเมินผล 
- มาตรการที่ 1 ในเขตลุ่มน้ าเจ้าพระยา (สป ฉช นย) สัมภาษณ์เกษตรกรเป็นรายบุคคลจังหวัดละ 40 ราย 
- มาตรการที่ ๔ สัมภาษณ์เป็นรายกลุ่ม 

มติที่ประชุม รับทราบแผนการติดตามและประเมินผลโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 

๔.๔ การอบรมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพภาคตะวันออก 

กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ความส าคัญในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้นักส่งเสริมการเกษตรมี
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสู่ความเป็น Smart Extension Officer จ าเป็นต้องมีความรู้ทักษะและความ
เช่ียวชาญในการปฏิบัติงานในระดับพื้นท่ี สามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์และปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
สภาพแวดล้อม เพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรกับเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพเกิดผลงานเป็นรูปธรรม ส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จึงได้จัดชุดโครงการการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ภาค
ตะวันออก ปี 2559 ขึ้น โดยมีท้ังหมด 4 โครงการย่อย ดังนี้ 1) โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตร (นวส.มือ
อาชีพ) 2) โครงการพัฒนานัก Coaching 3) โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร  4) โครงการพัฒนา 
Mr.พืช  ซึ่งส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง ได้จัดสัมมนาครั้งท่ี 1 ในวันท่ี  23 – 25 
มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มเติมองค์ความรู้
ให้กับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในเรื่อง ระบบส่งเสริมการเกษตรในอดีตถึงปัจจุบัน การรับฟังเสียงสะท้อนและ
ความคาดหวังจากลูกค้า การท างานกับชุมชน การใช้เครื่องมือในงานส่งเสริมการเกษตร การจัดเวทีชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม การคิดเชิงระบบ และร่วมกันหาความต้องการในพัฒนาในแต่ละหลักสูตร  

  ส าหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 2  ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย คือ 1) โครงการพัฒนานัก
ส่งเสริมการเกษตร(นวส.มืออาชีพ) 2) โครงการพัฒนานัก Coaching 3) โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์ส่งเสริม
การเกษตร  4) โครงการพัฒนา Mr.พืช มีผู้เข้าร่วมสัมมนาท้ังส้ิน 85 คน จะจัดขึ้นในวันท่ี 6 – 8 กรกฎาคม 2559  
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในแต่ละหลักสูตร ดังนี้  
  1. โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตร (นวส.มืออาชีพ) เน้นการฝึกปฏิบัติในการจัดเวทีชุมชนแบบ
ส่วนร่วม วิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์เพื่อหาความต้องการของชุมชน  
  2. โครงการพัฒนานัก Coaching  เน้นการฝึกปฏิบัติการสอนงานให้กับผู้เข้าร่วมการสัมมนา และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการสอนงานระหว่าง Coach  
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  3. โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร เน้นฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์เชิงระบบเพื่อ
สร้างระบบการท างานและการตัดสินใจ ซึ่งจะท าให้สามารถจัดท าแผนงาน/โครงการ ในเชิงคุณภาพได้ 
  4. โครงการพัฒนา Mr.พืช เน้นการศึกษาพืชในเชิงลึก ท้ังจากนักวิชาการ ต ารา และเกษตรกร
ต้นแบบ 

มติที่ประชุม รับทราบรายละเอียดการอบรมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพภาคตะวันออก  

4.5  การประกวดกิจกรรมการเขียนเรียงความของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน ภาคตะวันออก 

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง ก าหนดจัดกิจกรรมประกวดการเขียน
เรียงความของสมาชิกยุวเกษตรกรในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ภาคตะวันออก วัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักเรียนท่ีเป็นสมาชิกยุวเกษตรกรในโรงเรียนฯรู้จักการบันทึกการปฏิบัติงานของกลุ่มยุวเกษตรกร และฝึก
คัดลายมือให้สวยงาม โดยก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาออกเป็น ๒ รอบ ในเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2559 
ขอให้จังหวัดแจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานโครงการเกษตรและอาหารกลางวันในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวให้นักเรียนท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร โดยก าหนดส่งเนื้อหารอบแรกให้ส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยองพิจารณา ภายในวันท่ี 18 กรกฎาคม 2559  

มติที่ประชุม รับทราบการประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความของสมาชิกยุวเกษตรกรในโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน ภาคตะวันออก 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อพิจารณา 

  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๖ การติดตามประสานงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏบิัติงาน 

๖.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 
ไม่มี 

6.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

6.๒.๑ ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดนโยบายให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตภาค
เกษตรและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน โดยมีแนวทางการขับเคล่ือน 4 ด้าน คือ การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต การ
บริหารจัดการ และการตลาด เพื่อด าเนินการสู่เป้าหมายท่ีส าคัญ คือ ต้นทุนการผลิตในภาคเกษตรลดลง ผลผลิตมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ มีตลาดรองรับสินค้า และรายได้ของเกษตรกรดีขึ้น คณะท างาน       
ลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร ได้มีการด าเนินงาน ผ่านคณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) โดยให้แต่ละหน่วยงานน าผลการด าเนินงานบูรณา
การเข้าสู่ระบบเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อการปฏิรูปภาคเกษตรของไทยสู่ความมั่นคงและยั่งยืนในรูปแบบประชารัฐ 

เนื่องจากเป็นการบูรณาการของหลายภาคส่วน จึงมีปัญหาเรื่องขาดผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคล่ือน
การด าเนินงานโครงการ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงมอบให้เกษตรจังหวัดทุกจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 

6.๒.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

6.๒.๓ ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี  

น าเสนอผลการด าเนินงานในรูปแบบวิดิทัศน์ 
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6.๒.๔ ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด 

6.๒.๕ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 
การวางแผนการจัดงาน field day และปัญหา อกม. ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ มีข้อเสนอแนะให้

มีเส้ือ อกม.เป็นรูปแบบเดียวกันเพื่อเป็นสัญลักษณ์ 

6.๒.๖ ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 
การเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ประชาสัมพันธ์เชิญเท่ียวงานวันเกษตรปราจีนบุรี ประจ าปี 2559 จะจัดขึ้นระหว่าง "วันท่ี 24 

มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2559" บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี (หลังเก่า) อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ตลาดนัดจ าหน่ายผลไม้ ผัก พันธุ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ ทางเกษตร และสินค้า OTOP การ
ประกวดผลไม้คุณภาพ ผลไม้ยักษ์ ผักยาว ประกวดไม้ดอกไม้ประดับ ประกวดขวัญใจเกษตรกร ประกวดขบวนรถยนต์
ตกแต่งทางการเกษตร การแข่งขันและการสาธิตกิจกรรมทางการเกษตร และชมสวนผลไม้และศึกษาวิถีชีวิตชาวสวนใน
กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

6.๒.๗ ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 
เชิญเท่ียวงานเทศกาลผลไม้ อ าเภอแกลง หาดแหลมแม่พิมพ์ 23 มิถุนายน 2559 

  จังหวัดระยองก าหนดจัดงาน field day ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2559 

6.๒.๘ ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
การเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จังหวัดก าหนดแผนการใช้จ่ายไว้เรียบร้อยแล้ว

คาดว่าจะทันตามก าหนด ปัญหาจากการโยกย้ายเจ้าหน้าท่ีในฝ่ายบริหาร 
ขอหารือ สสก. 3 รย. เรื่องวางแผนการจัดงาน field day 
ขอขอบคุณศูนย์ปฏิบัติการท่ีได้สนับสนุนการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรในทุกกิจกรรมท่ีจังหวัดได้

ขอความร่วมมือ 

6.๒.๙ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 

ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอื่น ๆ 

  ประชุมครั้งต่อไป เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี 

  การขับเคล่ือนศูนย์ปฏิบัติการ ให้ศูนย์ปฏิบัติการประสานงานจังหวัดในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบเพื่อจัดท า
แผนงานโครงการ แล้วจัดส่งให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เพื่อรวบรวมส่งกรมส่งเสริม
การเกษตรต่อไป  

 

 

 

(นางสาวอิสรี  เก่งนอก) 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

                   ผู้จดรายงานการประชุม 

      (นางชุติกาญจน์  เพียรธรรม) 

         นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  

รักษาการ  ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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