
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ 
สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ ๓ คร้ังที่ ๓/๒๕๕๘ 

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดตราด อ าเภอเมือง จังหวัดตราด 

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

ผู้มาประชุม 
๑. นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์    ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓  
                                                                                                     จังหวัดระยอง  ประธาน 
๒. นายอาชว์ชัยชาญ เล้ียงประยูร    เกษตรจังหวัดจันทบุรี    
๓. นายเศรณี  อนิลบล   เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ   
๔. นายสมชัย  ธีระวงศ์สกุล  เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๕. นายสายหยุด  อาบสุวรรณ  เกษตรจังหวัดตราด 
๖. นายพิชัย  วงษ์บัวงาม   เกษตรจังหวัดนครนายก 
๗. นายสามารถ  ช่ืนวงศา   เกษตรจังหวัดชลบุรี 
๘. นายไพฑูรย์  รื่นสุข   เกษตรจังหวัดสระแก้ว 
๙. นายสันติชัย  วงศ์จันทรา  แทน เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 
๑๐. นางสาวสุพรรษา  สุขเทศน์  แทน เกษตรจังหวัดระยอง 
๑๑. นายคนึง  กลับกลาย   ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  
๑๒. นายต่อศักดิ์  โพธิ์กราน  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  

จังหวัดชลบุรี   
๑๓. นายกฤษฎา  ฉิมอินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช 
 จังหวัดชลบุรี 
๑๔. นายชยุทกฤดิ นนทแก้ว ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร       

จังหวัดจันทบุรี  
๑๕. นายพรหม  ยกพล ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร       

จังหวัดระยอง 
๑๖. นายวิทยา  พลเย่ียม ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาววรนุช  สีแดง  ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร   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. นางศุภลักษณ์  พลเย่ียม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    สสข.๓ รย. 
๘. นางสาวกรณ์สิริ  อภิสิริรัชฏ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   สนง.กษจ.สป. 
๙. นายวาสิฏฐ์  วรวงษ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   สนง.กษจ.ชบ. 
๑๐. นางทัศนี  ภู่ชัย    หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป     สนง.กษจ.ตร. 
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๑๑. นายประทีป  ทองจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   สนง.กษจ.ตร. 
๑๒. นางสาวนิษิตา  ค าเพ็ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน   สนง.กษจ.ตร. 
๑๓. นางทิพวรรณ  ถนอมพอก เจ้าพนักงานธุรการ     สนง.กษจ.ตร. 
   

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น. นายสายหยุด  อาบสุวรรณ ได้แสดงวีดีทัศน์น าน าจังหวัดตราด และกล่าว
ต้อนรับผู้เข้าประชุมทุกท่าน นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ 
จังหวัดระยอง ประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 เรื่องท่ี ๑.๑ พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จ พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพล
เรือน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  ใจความส าคัญมีว่า ข้าราชการต้องมีความหนักแน่นเท่ียงตรง ในการปฏิบัติหน้าท่ีของตน ไม่ยอ 
ท้อต่อปัญหาอุปสรรค และความเหนื่อยยาก เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมและชาติบ้านเมือง 

 เรื่องท่ี ๑.๒ การมอบรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ 
จังหวัดระยอง ได้ด าเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชุนดีเด่นระดับเขต ปี ๒๕๕๘ รางวัลท่ี ๑ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ย
อินทรีย์ก้าวหน้าบ้านชากผักกูด อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รางวัลท่ี ๒ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเนิน
กระบก อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รางวัลท่ี ๓ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกล าไยเขาช่องแคบ อ าเภอคลองหาด จังหวัด
สระแก้ว และรางวัลชมเชย ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวหิน อ าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 

เรื่องท่ี ๑.๓ กรมส่งเสริมการเกษตร ก าหนดจัดงานเกษียณอายุราชการและงานแข่งขันกีฬาภายในกรมส่งเสริม
การเกษตร ปี ๒๕๕๘ ก าหนดจัดในสัปดาห์ท่ี ๒ เดือนกันยายน ๒๕๕๘ โดยจะมีการประชุมเพื่อหารือในวันท่ี ๒๒ 
กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร 

มติที่ประชุม รับทราบเรื่องทีประธานแจ้งให้ทราบ จ านวน ๓ หัวข้อ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๒/๒๕๕๘ 
ตามท่ีได้มีการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตท่ี ๓

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ภัคตาคารแสนสว่างใจ อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรีนั้น เลขาท่ี
ประชุมฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมและได้ส่งให้ทุกท่านแล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมตามเอกสารหน้า ๓ ถึง
หน้าท่ี ๘ 

มติที่ประชุม แก้ไขหน้า ๓ นายกฤษฎาฉิมอินทร์ เป็น นายกฤษฎา  ฉิมอินทร์ หน้า ๔ จาก นายวาสิฏฐ์วรวงษ์ เป็นนาย
วาสิฏฐ์  วรวงษ์ หน้า ๘ ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอื่นๆ บรรทัดท่ี ๒ จากคลิปวีดีโด เป็นคลิปวีดีโอ และรับรองรายงาน
การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ วันท่ี ๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
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ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๘ 

เร่ืองที่ ๓.๑ การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) 

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อให้เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร
น าไปสู่การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิต โดยด าเนินการในศูนย์เรียนรู้  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จ านวน 882 ศูนย์ ท่ัวประเทศ ภาคตะวันออก จ านวน 73 ศูนย์
ก าหนดใหจั้ดงานระหว่างวันท่ี 20 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2558 ระยะเวลาจัดงาน 1-2 วัน ผลความก้าวหน้า
การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ณ วันท่ี 9 กรกฎาคม 2558 เป็นดังนี้ จ านวนเป้าหมาย ๗๓ ศูนย์ มี
การจัดงานฯ แล้วท้ังส้ิน ๑๑ ศูนย์ จ านวนเกษตรกรเข้าร่วม ๓,๔๒๔ ราย จังหวัดชลบุรี ด าเนินการสูงสุด จ านวน ๔ 
ศูนย์ ฉะเชิงเทรา นครนายก จังหวัดละ ๒ ศูนย์ จันทบุรี  ตราด สมุทรปราการ จังหวัดละ ๑ ศูนย์ ส่วนปราจีนบุรี 
สระแก้ว และระยอง จะเริ่มด าเนินการวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ท้ังนี้อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรมี
ค าส่ังเพิ่มเติม ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้ศูนย์ท่ียังไม่ได้จัดงานฯ ต้องจัดท า VTR การจัดงานฯ ความยาว ๓-๕ นาที แล้ว
จัดส่งไปยังกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และข้อปฏิบัติเพิ่มเติมจากอธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตร 

เร่ืองที่ ๓.๒ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดระยอง ได้แจ้งให้จังหวัดคัดเลือกและประเมินผล
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อันดับท่ี 1 จ านวน ๙ ศูนย์ ได้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลฉมัน อ าเภอมะขาม จันทบุรี  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ ต าบลดอน
เกาะกา อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ ต าบลประณีต อ าเภอเขาสมิง ตราด ศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ ต าบลบ้านพริก อ าเภอบ้านนา นครนายก ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ ต าบลนา
แขม อ าเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ ต าบลหนองน้ าใส  อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ ต าบลหนองปรือ อ าเภอพนัสนิคม ชลบุรี และศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพฯ ต าบลกร่ า อ าเภอแกลง ระยอง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ ต าบลคลองสวน อ าเภอบางบ่อ 
สมุทรปราการ 
  จังหวัดชลบุรี เสนอให้มีมาตรฐาน เกณฑ์ในการประเมิน ไม่ประเมินโดยใช้ความรู้สึก 

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

เร่ืองที่ ๓.๓ การพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร (ด้านพืช) การจัดท าแปลงส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ 

แผนการด าเนินงานโครงการฯ ของส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดระยอง เป็น
ดังนี้ งานเปิดตัวโครงการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ภาคตะวันออก วันท่ี 22 กรกฎาคม 2558 ณ  ศูนย์
เรียนรู้ฯ ต.กร่ า อ.แกลง จ. ระยอง เวลา 09.30 น. สัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดท าแผน
แม่บทโครงการฯ ของแต่ละจังหวัด ระหว่างวันท่ี 3 - 5 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดระยอง  บุคคลเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบงานจังหวัด  ผู้จัดการแปลง(เกษตรอ าเภอ) ผู้ช่วยผู้จัดการแปลง ผู้รับผิดชอบระดับกรมฯ ระดับเขต โดยมี
ผศ. ดร. รพีพร ศรีจ าปา เป็นวิทยากรหลัก  

มติที่ประชุม รับทราบแผนการด าเนินงานการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร (ด้านพืช) การจัดท าแปลงส่งเสริม
การเกษตรแปลงใหญ่ ของส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดระยอง 

 



๔ 

 

  

เร่ืองที่ ๓.๔ โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของภาคตะวันออก ณ วันท่ี 10  กรกฎาคม 2558 
จ านวน 156,674,942 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.87 งบประมาณคงเหลือ 1,804,256 คิดเป็นร้อยละ 1.13 มี
จังหวัดเข้าร่วมโครงการท้ังหมด ๖ จังหวัด ส้ินสุดโครงการแล้ว ๔ จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ชลบุรี ปราจีนบุรี และ
สระแก้ว 

ฉะเชิงเทรามีปัญหาโครงการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากมีปัญหาด้านการจัดการ ในการประชาคมมี
มติขอใช้เครื่องจักรราชการจากทางทหาร แต่เมื่อโครงการได้รับอนุมัติแล้วเครื่องจักรทหารไม่สามารถน ามาใช้ได้ 
จังหวัดได้ท าหนังสือหารือไปยังกรมส่งเสริมการเกษตร กรมฯให้ปรับเปล่ียนไปใช้เครื่องจักรของทางเอกชนแทน 
กระบวนการดังกล่าวท าให้การด าเนินการแล้วเสร็จ ส่วนระยองมีปัญหาด้านข้อจ ากัดในการด าเนินการ ซึ่งทางจังหวัด
ได้หารือไปทางกรมส่งเสริมการเกษตร และได้แนวทางการแก้ไข ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการ 

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานโครงการโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการ
เกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 

เร่ืองที่ ๓.๕ ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕8 

ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง ณ วันท่ี ๑๓ กรกฎาคม 2558 เวลา ๑๐.๐๐ น. งบประมาณท่ีได้รับจากกรมส่งเสริม
การเกษตร ๑๓๘,๘๓๒,๖๘๓ บาท ใช้ไป ๑๑๐,๓๖๙,๒๒๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๕๐ ผ่านเกณฑ์มาตรการเร่งรัด
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณปี 2558 ตามมติครม. วันท่ี 1๓ กรกฎาคม 2558 ร้อยละ ๗๘.๙๓ ในการนี้ประธานท่ี
ประชุมได้ก าชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้หมดภายใน ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง ณ วันท่ี ๑๓ กรกฎาคม 2558 เวลา ๑๐.๐๐ น. และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 

เร่ืองที่ ๓.๖ การสัมมนาเครือข่ายกลุ่มองค์กรเกษตรกร (๓ก) และ Young Smart Farmer ระดับเขตปี 
๒๕๕๘ 
  ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง ได้ด าเนินการจัดสัมมนาเครือข่ายกลุ่ม
องค์กรเกษตรกร (๓ก) และ Young Smart Farmer ระดับเขต ในวันท่ี ๓ – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ สวนนงนุช รีสอร์ท 
ต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีกิจกรรมในงานสัมมนาฯ ประกอบด้วย นิทรรศการผลงานด้าน Smart 
Group & Smart Product ภาคตะวันออก จ านวน ๔ เรื่อง การอภิปรายคณะ Smart Group Smart Product และ 
Young Smart Farmer ท่ีประสบความส าเร็จ การบรรยายให้ความรู้ด้านการเช่ือมโยงการตลาดกับ Modern Trade 
โดยเชิญวิทยากรท่ีมีประสบการณ์ และท างานใน Modern Trade จากบริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) การสร้าง
เครือข่าย เวทีพบปะ พูดคุยกัน และเจ้าหน้าท่ีผู้รับงาน 3ก และ YSF ระดับจังหวัด และเจ้าหน้าท่ีเขต เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกัน 

มติที่ประชุม รับทราบกิจกรรมการจัดสัมมนาเครือข่ายกลุ่มองค์กรเกษตรกร (๓ก) และ Young Smart Farmer ระดับ
เขต 

 

 

 



๕ 

 

  

เร่ืองที่ ๓.๗ การประชาสัมพันธ์โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัย
แล้ง 

ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ส่ังการให้จัดท าคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์โครงการสร้างรายได้และ
พัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยมีความยาว ๑.๓๐-๓.00 นาที ส่งรายการโทรทัศน์ หรืออัพ
โหลดขึ้น social network ในการนี้ในท่ีประชุมได้มีข้อตกลงให้จังหวัดส่งคลิปประชาสัมพันธ์ใน ๗ โครงการ ไม่น้อย
กว่า ๒ คลิปต่อเดือน โดยไม่รวมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ในการนี้ประธานฯ ได้แจ้งท่ีประชุม ว่า
ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง ได้เสนอโครงการ ของบประมาณจากกรมส่งเสริม
การเกษตร ในการอบรมประชาสัมพันธ์  

มติที่ประชุม รับทราบการประชาสัมพันธ์โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบ 

 เร่ืองที่ ๔.๑ การประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้มอบหมายให้ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกร และ
สถาบันเกษตรกรดีเด่น ของกรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 7 ประเภท ในระดับเขต ปี 2558 เพื่อสรุปผลเสนอกรม
ส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะเลิศระดับประเทศเข้ารับพระราชทานโล่รางวัล
ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในปี 2559 จ านวน ๗ ประเภท ดังนี้สาขาอาชีพท าสวนสาขา
อาชีพท าไร่สาขาอาชีพไร่นาสวนผสมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มยุวเกษตรกรสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และท่ีปรึกษากลุ่ม
ยุวเกษตรกร โดยระดับจังหวัดส่งผลการคัดเลือกให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ภายในวันท่ี 3 
สิงหาคม 2558 ระดับเขตส่งผลการคัดเลือกให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันท่ี 11 กันยายน  2558 ระดับกรม
ด าเนินการคัดเลือกในประมาณกลางเดือนมกราคม 2558 – ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 

คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นตามนโยบายของกรมการข้าวในระดับเขต ปี 2558 
จ านวน 3 ประเภท ได้แก่ สาขาอาชีพท านาศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิศูนย์ส่งเสริม
และผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวอื่นๆระยะเวลาในการด าเนินงานการคัดเลือก 

มติที่ประชุม รับทราบขั้นตอนการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ปี 2558 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อพิจารณา 

 ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 

 

  

 

ระเบียบวาระที่ ๖ การติดตามประสานงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏบิัติงาน 

๖.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 

ผลการปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติการ  

ประธานท่ีประชุมเสนอแนะให้ศูนย์ปฏิบัติการ ท างานร่วมกันโดยขยายผลไปท างานในเขตพื้นท่ีจังหวัด
รับผิดชอบด้วย 

๖.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

รายงานการปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์งาน Field day การเตรียมการรับเสด็จ โครงการชดเชยรายได้ และ
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร 

๖.๒.๑ ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 

การตวจสอบสารโปตัสเซียมคลอเรท เนื่องจากเป็นสารต้องห้าม การน าเข้าต้องได้รับอนุญาต การ
วางขายในร้านวัสดุการเกษตรมีความผิดทางกฎหมาย แจ้งเตือนให้เจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ีสอดส่อง ร้านค้าท่ีน ามาวางขายมี
ความผิดทางกฎหมาย เนื่องจากสารดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการเกษตร 

๖.๒.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประชาสัมพันธ์งาน field day 

๖.๒.๓ ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี  
น าเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบวีดีทัศน์ 

๖.๒.๔ ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด 
ประชาสัมพันธ์การเปิดงาน field day ข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่พื้นท่ีเขต

เศรษฐกิจพิเศษท้ังในด้านการขนส่ง คลังสินค้า และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

๖.๒.๕ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 

การด าเนินงานโครงการยุวเกษตรกรของโรงเรียนนายร้อยจปร. และการเตรียมรับเสด็จสมเด็จ
พระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จมาท านา ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

๖.๒.๖ ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 

ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน(สตง.)เข้าตรวจสอบโครงการชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกร พบว่าเกษตรกรจ านวน ๕ ราย พื้นท่ีไม่ตรงกับ
จ านวนท่ีขึ้นทะเบียนไว้ ฝากเป็นข้อเตือนใจเจ้าหน้าท่ีผู้รับข้ึนทะเบียนให้มีความรอบคอบ ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจน 

๖.๒.๗ ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 

ความก้าวหน้าการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปี ๒๕๕๘ วันท่ี 20 กรกฎาคม ๒๕๕๘
นายกรัฐมนตรีเดินทางมาตรวจเย่ียมการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ในการเสด็จมาเปิดโรงเรียน
ก าเนิดวิทย์ ท้ัง 

๖.๒.๘ ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 

ความก้าวหน้าการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปี ๒๕๕๘ และแผนการอบรมเกษตรกรใน
การปลูกมะนาว 



๗ 

 

  

 

๖.๒.๙ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 

ปัญหาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพื้นท่ีเอกสารสิทธิ์พบท.๕ เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนมาขึ้น
ทะเบียนแต่มีพื้นท่ีท ากินในเอกสารสิทธิ์พบท.๕ ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด ขอให้เขต
ช่วยประสานงานกับผู้รับผิดชอบในระดับกรมฯ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอื่น ๆ 

  ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕8 เดือน กันยายน 2558 ณ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
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