
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ 
สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ ๓ คร้ังที่ 3/๒๕๕๙ 

วันที่ ๑0 สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

 

ผู้มาประชุม 
1. นายชาตรี  บุญนาค ผู้อ านวยการ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง

      ประธานการประชุม 
2. นายนายเอกชัย  สิทธิโชค แทน เกษตรจังหวัดจันทบุรี     
๓. นายพงษ์ศักดิ์  เอมดวง   เกษตรจังหวัดตราด 
4. นายสามารถ  ช่ืนวงศา   เกษตรจังหวัดชลบุรี 
5. นายสุรสิงห์  พูนเพิ่มสุขสมบัติ   เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  
6. นายดวงเดือน  สมวัฒนศักดิ์  เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
7. นายดนัย  ปัญจพิทยากุล  เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  
8. นายพิชัย  วงษ์บัวงาม   เกษตรจังหวัดนครนายก 
9. นายวิบูลย์  ไชยวรรณ   เกษตรจังหวัดระยอง 
10. นายคนึง  กลับกลาย เกษตรจังหวัดสระแก้ว 
11. นายกฤษฎา  ฉิมอินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช 
 จังหวัดชลบุรี 
๑2. นายวิเชียร  พูลสวัสด์ิ  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  
13. นายชยุทกฤดิ  นนทแก้ว ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร       

จังหวัดจันทบุรี 
๑4. นางสาวกาญจนา  เรียงเล็กจ านงค์ แทน ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  

จังหวัดชลบุรี   
๑5. นายพรหม  ยกพล ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร       

จังหวัดระยอง 
16. นางชุติกาญจน์  เพียรธรรม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ รักษาการ ผู้อ านวยการ

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ   เลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางอุบล  มากอง                  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร    สสก.๓ รย.     
2. นางสาววรนุช  สีแดง  ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร  สสก.๓ รย.     
3. นายสุรพงศ์  วงษ์ชาลี  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    สสก.๓ รย. 
4. นางสาวนคร  คมกล้า   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สสก.๓ รย. 
5. นางสาวอิสรี  เก่งนอก  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สสก.๓ รย.  
6. นายน าโชค  บุญมี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สนง.กษจ.ชบ. 
7. นายอิสมาแอล  บินยูโซะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   สสก.๓ รย. 
8. นายชนินทร์  สุขส าราญ นักวิชาการเกษตรช านาญการ   สนง.กษจ.จบ. 
9. นางสาวนิภาดา  เจริญธนกิจกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สนง.กษจ.ฉช. 
 
 
10. นางสาวนคร  คมกล้า   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สสก.๓ รย. 



๒ 

 

  

๑1. นางสาวอารีวรรณ  เหลืองทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร   กรมส่งเสริมการเกษตร 
12. นางสาวพิมประภา  สินค้ าคูณ   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  กรมส่งเสริมการเกษตร 
13. นางคนึงนิตย์ ทองล่ิม    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการเกษตร 
14. นางสาวรัตนาภรณ์  ดังก้อง   เจ้าพนักงานธุรการ    สสก.๓ รย. 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น. นายชาตรี  บุญนาค ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ 
จังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมทุกท่าน ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ       
นายชาตรี  บุญนาค ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง กล่าว

แนะน าตัว และประวัติการรับราชการ พร้อมท้ังให้แนวทางการด าเนินงาน เน้นความจริงจัง รวดเร็ว มีความสัมพันธ์
แบบพี่น้อง ซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบและกฎเกณฑ์ การไปราชการ จะพยายามไปด้วยตัวเองทุกครั้ง หากไม่มีความจ าเป็น
จะไม่มอบหมายให้ผู้อ านายกลุ่มไปแทน 

1. การขับเคล่ือนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) จ านวน 6 
โครงการ ได้แก่ การลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร การบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning) 
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การท าเกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นเจ้าภาพหลัก ๒ โครงการ ได้แก่ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ให้เกษตรจังหวัดศึกษาข้อมูลท้ัง 2 โครงการให้เกิดความเข้าใจ 
เพื่อท่ีจะสามารถพูดคุยและตอบค าถามผู้บริหารในระดับกรมฯ กระทรวงฯ ได้อย่างสง่างาม การเตรียมข้อมูลรายงาน
โดยใช้ Mapping สรุปโดยย่อไม่เกิน 15 นาที 

- ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต้องเป็นศูนย์ท่ีเกษตรกรสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้จริง 
- ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงใหญ่แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่  แปลงใหญ่ประชารัฐ

ต้นแบบจังหวัดละ 1 แปลง แปลงใหญ่ประชารัฐท่ัวไป และแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ เน้นให้มีการท างานเชิง
รุก ให้อ าเภอเตรียมความพร้อมไว้อ าเภอละ 1 จุด เพื่อสามารถจัดต้ังเข้าระบบได้ทันทีหากมีโครงการในปีงบประมาณ 
2560 

2. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ขอให้ศูนย์ปฏิบัติการช่วยสนับสนุนส านักงานเกษตรจังหวัดในความ
รับผิดชอบ ท้ังในด้านการถ่ายทอดวิชาการ พันธุ์ไม้ ฯลฯ 

3. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และตัวช้ีวัดและค ารับรองการปฏิบัติราชการ รอบท่ี 2/2559 ให้
เกษตรจังหวัด ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ เน้นย้ าผู้รับผิดชอบงานตามตัวชี้วัดให้จัดเตรียมเอกสารประกอบค ารับรองฯ 
และเตรียมประเมินข้าราชการในสังกัดให้เรียบร้อย 

4. ขอความร่วมมือศูนย์ปฏิบัติการท้ัง ๕ ศูนย์ ร่วมระดมก าลังและอุปกรณ์ เครื่องมือเพื่อร่วมปฏิบัติงาน เฉลิม
พระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี และ Big cleaning day ในวันท่ี 25 สิงหาคม 2559 ณ ส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง 

5. ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ได้รับงบประมาณค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวในการ
ดูแลสถานท่ี จ านวน ๑ คน เดือนละ 6,000 บาท ไม่สามรถจ้างได้ เนื่องจากจังหวัดระยองมีค่าครองชีพสูง รายได้ 
6,000 บาทต่อเดือน ถือว่าต่ ามากหากเทียบกับค่าจ้างแรงงานอื่นๆในพื้นท่ี ท าให้ไม่มีผู้รับจ้าง 

6. ส านักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการ ท่ีมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการเกษตร ขอให้ยื่นความจ านงผ่านส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง และขอให้ทุก
หน่วยงานเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง หากได้รับงบประมาณสามารถด าเนินการได้ทั นที ส านักงานเกษตร
จังหวัด อ าเภอท่ีมีความประสงค์ขอซ่อมแซมบ้านพัก ให้แนบรูปถ่ายประกอบ 
 



๓ 

 

  

มติที่ประชุม รับทราบแนวทางการด าเนินงานของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง นาย
ชาตรี บุญนาค จ านวน 6 เรื่อง และเห็นชอบให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง เป็นผู้แทน 
ส่งหนังสือถึงกรมส่งเสริมการเกษตรขอเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวในภาคตะวันออก เป็นกรณีพิเศษ จาก 6,000 บาท 
เป็น ๙,000 บาทต่อเดือน 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ 
ตามท่ีได้มีการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร  ภาคตะวันออก 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ วันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี นั้น เลขาท่ีประชุมฯ ได้จัดท ารายงาน
การประชุมและได้ส่งให้ทุกท่านแล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมตามเอกสารหน้า ๓ ถึงหน้าท่ี 10 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ภาค
ตะวันออก ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ วันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ 

3.1  การเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง ได้สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็น
พนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนมัธยมตาก
สิน อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ผู้สมัครสอบท้ังส้ิน 675 คน มีผู้เข้าสอบจ านวน 396 คน มีผู้สอบผ่านเกณฑ์รอบท่ี ๑ 
จ านวน 67 คน โดย ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง ก าหนดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะ 
รอบท่ี 2 ในวันท่ี 16 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง  มี
ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง เป็นผู้อ านวยการสอบ เกษตรจังหวัด ๕ 
จังหวัด ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ ๕ ศูนย์ เจ้าหน้าท่ีจากส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง 
5 คน  โดยจะมีการประชุมช้ีแจงแก่คณะกรรมการทุกท่าน ในเวลา 08.30 น. โดยประกาศผลสอบคัดเลือกรอบท่ี 2 
ในวันท่ี 22 สิงหาคม 2559 ทาง http://www.edoae.doae.go.th/ บรรจุแต่งต้ังในวันท่ี 1 กันยายน 2559 

เกษตรจังหวัดตราดได้น าเสนอ ปัญหาการลาออกของพนักงาน เนื่องจากมีภูมิล าเนาอยู่นอกพื้นท่ี เสนอให้
กรมส่งเสริมการเกษตร ให้จังหวัดเป็นผู้สอบเองเพื่อให้ได้บุคคลตามความต้องการ ท้ังนี้ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง ได้ช้ีแจงเหตุผลท่ีส านักงานกพ. ระบุให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ ๓ จังหวัดระยองเป็นผู้เปิดสอบ เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ส่งหนังสือหารือไปยังกรมส่งเสริม
การเกษตร จ านวน ๒ เรื่อง 

1. ให้จังหวัด/หน่วยงาน เปิดสอบพนักงานราชการเองได้ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติก่อนท า
สัญญาจ้าง 

2. ขอให้กรมส่งเสริมการเกษตร หารือส านักงานกพ. ให้สามารถโยกย้ายพนักงานราชการภายในเขตได้ 

 
 
 
 
3.2 สรุปผลการจัดงานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการเกษตรเพื่อเร่ิมต้นฤดู

การผลิตใหม่ ปี ๒๕๕๙ 

http://www.edoae.doae.go.th/%20บรรจุ


๔ 

 

  

การจัดงาน Field day น าร่องภาคตะวันออก ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) จ านวน 5 ศูนย์ ได้แก่  

- ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบางบ่อ สมุทรปราการ  
- ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกบินทร์บุรี ปราจีนบรุี  
- ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเขาฉกรรจ์ สระแก้ว  
- ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบางน้ าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา  
- ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมะขาม จันทบุรี 

ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ขอให้จังหวัดสรุปรายงานส่งกรมส่งเสริมการเกษตร โดยให้รายงานในเชิงคุณภาพ ได้แก่ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน และส าเนาให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง 
เพื่อรวบรวมรายงานในภาพรวมของเขต  

มติที่ประชุม รับทราบผลการจัดงาน Field day ภาคตะวันออก และการรายงานผลการด าเนินการ 

3.3 ผลการติดตามและประเมินผลโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙  

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง จัดต้ังคณะติดตามโครงการบูรณาการ
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ มีผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง เป็นประธานคณะท างาน เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานเป็นเลขานุการ คณะท างาน
ประกอบด้วย ผู้แทนจากส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และคณะรักษาความ
มั่นคงแห่งชาติ ผู้อ านวยกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มพัฒนาบุคลากร และผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ เป้าหมายการติดตาม มาตรการที่ ๑ สัมภาษณ์เกษตรกรเป็นรายบุคคล จังหวัดในเขตลุ่มน้ าเจ้าพระยา ภาค
ตะวันออกมี 3 จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก จังหวัดละ 40 ราย รวม ท้ังส้ิน 120 
ราย และมาตรการที่ 4 สัมภาษณ์เกษตรกรเป็นรายกลุ่ม จ านวน 109 กลุ่ม สรุปผลการติดตาม ได้ดังนี้ 

ผลการด าเนินงานท่ีชุมชนได้รับผลประโยชน์ สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง สร้างความสามัคคี ความปรองดองให้กับชุมชน เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรใน
ชุมชน และพัฒนาต่อยอดการท าการเกษตรการปลูกพืชใช้น้ าน้อย 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน การจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตาม
ความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ล่าช้า จังหวัดจึงแก้ปัญหาด้วยการขอขยายเวลาด าเนินโครงการ และ
หน่วยงานท่ีร่วมด าเนินการได้รับการช้ีแจงรายละเอียดโครงการต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ไม่ได้รับคู่มือการปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอแนะ กรมส่งเสริมการเกษตรควรมีการประสานงาน และส่ังการในพื้นท่ีเพื่อให้เกิดการปฏิบัติเป็น
รูปแบบเดียวกัน และการติดตามประเมินผลควรมีการบูรณาการในทุกหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน 

มติที่ประชุม ผลการติดตามโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/
๒๕๕๙ 

 

 

3.4  ผลการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ 255๙ 



๕ 

 

  

ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ท่ี ๓ จังหวัดระยอง ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร รวมท้ังส้ิน 144 ,871,615.81 บาท ใช้ไป 
119,246,433.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.31 คงเหลือ 25,210,168.35 บาท  ผลการเบิกจ่ายโดยรวมต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนด ท่ีร้อยละ 80.76 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2559 โดยหน่วยงานท่ีมีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเกณฑ์ จ านวน 10
หน่วยงานๆ ท่ีเบิกจ่ายงบประมาณได้สูงสุดได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี  เบิกจ่าย
งบประมาณได้ร้อยละ 88.23 ท้ังนี้ ประธานการประชุมก าชับให้ทุกหน่วยงาน เร่งรัด วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้ได้ตามเกณฑ์  

มติที่ประชุม รับทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๙ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2559 และเร่งรัด วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ได้
ตามเกณฑ์  

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบ 

4.1  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (RW) ระดับเขต คร้ังที่ 2/2559 และงาน
เกษียณยุราชการ 

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง ก าหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ (RW) ระดับเขต ครั้งท่ี 2/2559 ในวันท่ี 21-22  สิงหาคม 2559 ณ สวนนงนุช รีสอร์ท ต าบล  
นาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรตามแนวทาง 
MRCF ของแต่ละจังหวัดภายในเขต สรุปและถอดองค์ความรู้จากการด าเนินงาน บุคคลเป้าหมาย ได้แก่ นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตร จากส านักงานเกษตรจังหวัดๆละ ๔ คนศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์ละ ๒ คน ผู้เกษียณอายุราชการในภาค
ตะวันออก จ านวน 16 คน เกษตรจังหวัด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จากส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
ท่ี ๓ จังหวัดระยอง และวิทยากร รวม 80 คน โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายโอฬาร  พิทักษ์ ให้เกียรติเดินทาง
มาเป็นประธานเปิดงาน ในวันท่ี 21 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. และร่วมงานเกษียณอายุราชการ “คืนแห่ง
เกียรติยศและศักดิ์ศรี ราตรีสีส้ม” ในเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม รับทราบรายละเอียดการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ (RW) ระดับเขต ครั้งท่ี 
2/2559 และงานเกษียณยุราชการ 

4.2  โครงการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการสู่บทบาทการให้บริการและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ 
ระยะท่ี 2 ภาคตะวันออก 

ศูนย์ปฏิบัติการภายใต้การก ากับ ดูแลของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง  
ได้ มีการปรับเปล่ียนบทบาทการท างาน และก าหนดพื้นท่ีจังหวัดความรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการเป็นศูนย์สหวิชา 
จ านวน 4 ศูนย์ ได้แก่  ๑) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี รับผิดชอบจังหวัดจันทบุรีและตราด  
๒) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา รับผิดชอบจังหวัดฉะเชิงเทราและสระแก้ว  ๓) ศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชลบุรี รับผิดชอบจังหวัดชลบุรี นครนายกและสมุทรปราการ ๔) ศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง รับผิดชอบจังหวัดระยองและปราจีนบุรี และเป็นศูนย์เฉพาะด้าน 
จ านวน 1 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามบทบาทท่ีปรับเปล่ียนของศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดสรรงบประมาณ
โครงการขับเคล่ือนศูนย์ปฏิบัติการสู่บทบาทการให้บริการและพัฒนาการเกษตรในพื้นท่ี ระยะท่ี 2 เพื่อด าเนินงานใน ๔ 
กิจกรรม ได้แก่  
  ๑. กิจกรรมจัดท าแผนท่ี MRCF ในพื้นท่ีรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการ จ านวนท้ังหมด ๑๐ แผ่น  



๖ 

 

  

  แผนท่ีเป็นรายจังหวัดในภาคะวันออก 9 จังหวัดๆ ละ ๑ แผ่น รวมจ านวน ๙ แผ่น แผนท่ีภาพรวม 9 
จังหวัด จ านวน 1 แผ่น  
    2. กิจกรรมศูนย์สหวิชาฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีจังหวัด/อ าเภอ จ านวนท้ังหมด ๘๐ คน 
    ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและ ระยอง ด าเนินการ
ฝึกอบรมศูนย์ละ 1 หลักสูตรๆ ละ 3 วัน จ านวน 20 คน วันท่ี ๒๒ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
    3. กิจกรรมศูนย์สหวิชาฝึกงานเจ้าหน้าท่ีจังหวัด/อ าเภอ จ านวนท้ังหมด ๕ คน  
    ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง  ด าเนินการฝึกงาน ๑ หลักสูตร ๆ ละ 5 วัน 
จ านวน 5 คน (จังหวัดละ 1 คน จาก จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด
สระแก้ว) วันท่ี ๑๕ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
    4. กิจกรรมศูนย์สหวิชาฝึกอบรมเกษตรกรเครือข่าย (อกม.) จ านวนท้ังหมด ๘๐ คน 
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและ ระยอง ด าเนินการ
ฝึกอบรมศูนย์ละ 1 หลักสูตรๆ ละ 3 วัน จ านวน 20 คน วันท่ี ๒๒ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ประธานท่ีประชุมก าชับให้ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ เกษตรจังหวัด ประสานงานส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการฝึกอบรมตาม
เป้าหมายและวันท่ีก าหนด เพื่อให้มีการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยขอให้ส านักงานเกษตรจังหวัด
เชิญศูนย์ปฏิบัติการเข้าร่วมในการประชุมประจ าเดือนทุกครั้ง 

มติที่ประชุม รับทราบแผนการด าเนินงานโครงการขับเคล่ือนศูนย์ปฏิบัติการสู่บทบาทการให้บริการและพัฒนาการ
เกษตรในพื้นท่ี ระยะท่ี 2 

4.3 การคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2559 

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง จัดท าแผนการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชนในระดับพื้นท่ี วันละ 2 ศูนย์ในช่วงเช้าเวลา 09.00-12.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 14.00-17.00 น. โดยวันท่ี 
18 สิงหาคม 2559 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ต าบลบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วันท่ี 19 สิงหาคม 2559 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลป่าไร่ อ.อรัญประเทศ   
จ.สระแก้ว และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลสิงโตทอง อ.บางน้ าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ตามล าดับ ในการนี้ขอความ
ร่วมมือจังหวัดประสานงานผู้รับผิดชอบเตรียมความพร้อมในการประกวด ตามแผนท่ีแจ้ง 

มติที่ประชุม รับทราบแผนการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2559  จ านวน 4 ศูนย์ ในวันท่ี 
18-19 สิงหาคม 2559 

4.4 โครงการพัฒนานักส่งเสริมมืออาชีพ 
    กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความส าคัญและสนับสุนนการพัฒนาบุคลากรให้นักส่งเสริมการเกษตรมีความ

พร้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสู่ความเป็น Smart Extension Officer จ าเป็นต้องมีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน
พื้นท่ี  สามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์และปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สภาพแวดล้อม เพื่อพัฒนางาน
ส่งเสริมการเกษตรกับเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพเกิดผลงานเป็นรูปธรรม โดยส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 
3 จังหวัดระยอง ได้จัดชุดโครงการ โดยมีท้ังหมด 4 โครงการย่อย 1) โครงการ นวส.มืออาชีพ 2) โครงการพัฒนานัก 
Coaching 3) โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร 4) โครงการพัฒนา Mr.พืช โดยจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ภาคตะวันออก เสร็จส้ินแล้วจ านวน 2 ครั้ง ครั้งท่ี 3 ก าหนด
จัดในวันท่ี 20-21 สิงหาคม 2559 ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรมทุกหลักสูตร จะต้องน าเสนอ
ผลงานการพัฒนาตนเอง พร้อมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผ่านเวทีเสวนาการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ 

มติที่ประชุม รับทราบแนวทางการด าเนินงานโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ภาคตะวันออก ปี 2559 

4.๕ โครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ 



๗ 

 

  

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมฯ มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
เกษตรทฤษฏีใหม่ และสามารถน าไปปรับใช้เพื่อประกอบอาชีพได้  และสนับสนุนให้เกษตรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมฯ มี
ศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฏีใหม่ขั้นท่ี 1 และสามารถพัฒนาไปสู่ขั้นท่ี 2 และ 
ขั้นที่ 3 ได้ต่อไป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แบ่งครัวเรือนเกษตรกรรับผิดชอบในแต่ละระดับกรม แต่ด าเนินงาน
ร่วมกันในรูปแบบบูรณาการ ประมง ปศุสัตว์ พืช  

ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งให้ทราบว่า กรมฯได้รับเงินบริจาคจากกองสลาก เพื่อเป็น
งบประมาณในการสร้างศาลาท่ีมีห้องน้ า ศูนย์ละ 150,000 บาท ท้ังนี้ในท่ีประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นว่าบางศูนย์มีศาลาท่ี
ท าการท่ีสร้างด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัวแล้ว งบประมาณ 150,000 บาท ขอให้มีความยืดหยุ่นเพื่อน าไปบริหารจัดการ 
สร้างจุดเรียนรู้ต่างๆได้ อีกท้ังเสนอให้กรมส่งเสริมการเกษตรมีค าส่ังให้จังหวัดส ารวจศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
เกษตร ว่ามีความพร้อมท่ีจะด าเนินกิจกรรมต่อ หรือเปล่ียน โดยให้พื้นท่ีส ารวจสถานการณ์ของแต่ละศูนย์ หากศูนย์ฯมี
ความประสงค์ท่ีจะขอเปล่ียน ให้ระบุปัญหาอุปสรรคท่ีไม่สามารถด าเนินการต่อ และระบุศูนย์ท่ีสามารถด าเนินการ
ทดแทนได้ โดยระบุข้อได้เปรียบ และจุดแข็งของพื้นท่ีใหม่เปรียบเทียบให้เห็นชัดเจน 

มติที่ประชุม รับทราบแนวทางการด าเนินงานโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อพิจารณา 

เกษตรจังหวัดและผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการขอเพิ่มเต็มวาระเรื่องการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวภายใน
ส านักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการ มีปัญหางบประมาณท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรจัดสรรให้ ในการจ้างเดือน
ละ 6,000 บาทต่อคนไม่เพียงพอน้อยเกินไปต่ ากว่าค่าแรงขั้นต่ า และภาคตะวันออกเป็นภาคท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม
มากเศรษฐกิจดีมาก ท่ีจังหวัดระยองมี GPA สูงสุดอันดับหนึ่งของประเทศ หาผู้รับจ้างยากมากจนถึงบางแห่งไม่มีผู้รับ
จ้าง 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์กรม
ส่งเสริมการเกษตร เพื่อขอให้เพิ่มค่าจ้างเพิ่มขึ้น จาก 6,000 บาทต่อคน เป็น 9,000 บาทต่อคน ส่วนพนักงานขับ
รถยนต์ จาก 8,500 บาทต่อคน เป็น 12,000 บาทต่อคน เป็นกรณีพิเศษ 

ระเบียบวาระที่ ๖ การติดตามประสานงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏบิัติงาน 
 

ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอื่น ๆ 

ประชุมครั้งต่อไป พฤศจิกายน 2559 เป็นการประชุมสัญจรหมุนเวียนไปตามจังหวัดต่างๆ โดยประชุม 
ครั้งละ 2 วัน 

 

                      
(นางสาวอิสรี  เก่งนอก) 
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         นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
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      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


