
 
ระเบียบการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร  

ภาคตะวันออก คร้ังที่ ๓/๒๕๖๐ 
วันที่ 10 สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  

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

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ 

3.1  ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ 
3.2  ความก้าวหน้าการวาดแปลงตามระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
3.3  ผลการบันทึกระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (E-project) 
3.4  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
3.5  โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ 

4.1  การสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
4.2  โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
4.3  การจัดงาน "เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี"  

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 

  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งท่ี 2/2560 

ระเบียบวาระที่ ๖ สรุปผลการด าเนินงานโครงการเด่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  

๖.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 

๖.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



๒ 

 

  

รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออก  
คร้ังที่ 3/๒๕๖๐ 

วันที่ 10 สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  

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

ผู้มาประชุม 
1. นายชาตรี  บุญนาค ผู้อ านวยการ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง

      ประธานการประชุม 
2. นายอาชว์ชัยชาญ  เล้ียงประยูร เกษตรจังหวัดจันทบุรี 
๓. นายสามารถ  ช่ืนวงศา   เกษตรจังหวัดชลบุรี 
4. นายสุรสิงห์  พูนเพิ่มสุขสมบัติ   เกษตรจังหวัดระยอง 
5. นางดวงเดือน  สมวัฒนสมศักดิ์   เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
6. นายวรชันย์  หลักกรด   เกษตรจังหวัดนครนายก 
7. นายดนัย  ปัญจพิทยากุล  เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  
8. นายไพบูลย์  บัวราษฎร์   เกษตรจังหวัดสระแก้ว 
9. นางเยาวรัตน์  ธีระวงศ์สกุล  แทน เกษตรจังหวัดตราด 
10. นายวิชิต  พิชัยรัตน์   แทน เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  
11. นายต่อศักดิ์  โพธิ์กราน  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  

จังหวัดชลบุรี   
12 นายกฤษฎา  ฉิมอินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช 
 จังหวัดชลบุรี 
๑3. นายชยุทกฤดิ  นนทแก้ว ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร       

จังหวัดจันทบุรี 
14. นายสมเกียรติ  คุ้มภัย  แทน ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  
๑5. นายชัยพร ชินผดุง แทน ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร       

จังหวัดระยอง 
๑6. นางอุบล  มากอง ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสุรพงศ์  วงษ์ชาลี 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. นายน าโชค  บุญมี   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สนง.กษจ.ชบ. 
๘. นางสาวธนัดดา  ปัทมเกตุ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สนง.กษจ.สก. 
๙. นางสาวจิราภรณ์  อุดมศิลป์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  ศสพ.ฉช. 



๓ 

 

  

๑๐. นายมนูญ  สกุณี   นักวิชาการเกษตรช านาญการ   สสก.๓ รย. 
1๑. นางสาวทวีแสง  รัตน์เจริญ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   ศสพ.ฉช. 
12. นายชัยรัตน์  ธนยากร   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  ศสพ.ฉช. 
๑๓. ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สุรีวัลย์  สิงหนาท  เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี   ศสพ.ฉช. 
14. นางสาวอรุณี  ศรีพงษ์พันธุ ์  เจ้าพนักงานธุรการ    ศสพ.ฉช. 
       

นายชาตรี  บุญนาค ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับผู้
เข้าประชุมทุกท่านและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 1. นายชาตรี  บุญนาค ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ เกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง 

ประธานท่ีประชุม มอบโล่รางวัลเกษตรจังหวัด วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต โดยเกษตรจังหวัดเป็นตัวแทนรับรางวัล 
ได้แก่ รางวัลท่ี ๑ วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบ้านน้ าเช่ียว อ าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ได้รับโล่รางวัล รางวัลท่ี ๒     
วิสาหกิจชุมชนปรับปรุงคุณภาพไม้ผล เขาวังไทร-คลองลึก อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้รับโล่รางวัล รางวัลท่ี ๓     
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้อบแห้งบางอ้อ อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  ได้รับโล่รางวัล  รางวัลชมเชย   
วิสาหกิจชุมชนเครื่องหอมเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ได้รับประกาศนียบัตร ท้ังนี้เงินรางวัลได้มอบให้กลุ่มฯ
เรียบร้อยแล้ว 

2. การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ระหว่างกรม
ส่งเสริมการเกษตร และจังหวัดคุมาโมะโตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเขตพิจารณาคัดเลือก จ านวน 2 คน  ท้ังนี้ได้แต่งต้ัง
ตัวแทนเกษตรกรรุ่นใหม่ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือก ท้ังนี้ขอให้จังหวัดคัดเลือกเกษตรกรท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ระบุไว้ 

3. การประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรสัญจร ครั้งท่ี 8/2560 ณ ส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา วันท่ี 3-4 กันยายน 2560 

มติที่ประชุม รับทราบเรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ จ านวน 3 เรื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ 
ตามท่ี ได้มีการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร          

ภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ วันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
จันทบุรี นั้น เลขาท่ีประชุมฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมและส่งให้ทุกท่านแล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมตาม
เอกสารหน้า ๓ ถึงหน้าท่ี 11 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร          
ภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๕๙ 

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ 25๖๐ 
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ

เกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ณ วันท่ี 7 สิงหาคม 25๖๐ ใช้จ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 84.66 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนไว้ 
ร้อยละ 81.81 โดยเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประ มาณ ปี 2560          
กรมส่งเสริมการเกษตร ไตรมาสท่ี ๑ มากกว่า ๓๐% ไตรมาสท่ี ๒ มากกว่า 5๒% ไตรมาสท่ี ๓ มากกว่า 73% ไตร
มาสท่ี ๔ มากกว่า 96%    



๔ 

 

  

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ข้อมูล ณ วันท่ี 7 สิงหาคม 25๖๐  

3.2  ความก้าวหน้าการวาดแปลงตามระบบการข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
ข้อมูล ณ วันท่ี 7 สิงหาคม ๒๕๖๐ จังหวัดสมุทรมีผลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรสูงสุด ร้อยละ 

75.07 สูงกว่าค่าเฉล่ียของภาคตะวันออก ร้อยละ 47.86 หน่วยงานท่ียังมีผลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรต่ ากว่า
ค่าเฉล่ียของภาคตะวันออก มีจ านวน 4 จังหวัด ได้แก่ ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว 

ความก้าวหน้าการวาดแปลงตามระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร หน่วยงานท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ 
ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี และนครนายก ท้ังนี้ประธานท่ีประชุมได้ก าชับให้หน่วยงานท่ียังด าเนินก ารไม่แล้วเสร็จวาง
แผนการท างาน ใหด้ าเนินการมากกว่าเป้าหมายรายวันท่ีต้ังไว้ โดยยอดการวาดแปลง วันท่ี 31 สิงหาคม 2560 ต้อง
สูงกว่าร้อยละ 90 
มติที่ประชุม  รับทราบความก้าวหน้าการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และการวาดแปลงตามระบบการขึ้นทะเบียน
เกษตรกร ณ วันท่ี 7 สิงหาคม ๒๕๖๐ 

3.3 ผลการบันทึกระบบรายงานผลการปฏบิัติงานส่งเสริมการเกษตร (E-project) 

ความก้าวหน้าการบันทึกระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (E-project) ณ วันท่ี 7 
สิงหาคม ๒๕๖๐ หน่วยงานท่ีด าเนินงานได้มากกว่าเป้าหมาย สูงสูงกว่าร้อยละ 100 ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ระยอง ตราด 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดระยอง ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชลบุรี ในการนี้
ประธานท่ีประชุม แจ้งให้จังหวัดจันทบุรี และสระแก้ว ตรวจสอบการด าเนินงานให้สอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ 
เนื่องจากมีผลการด าเนินงาน ต่ ากว่าการใช้จ่ายงบประมาณ 

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการการบันทึกระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (E-project)  ณ 
วันท่ี 7 สิงหาคม ๒๕๖๐ และแจ้งหน่วยงานตรวจสอบการด าเนินงานให้สอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ 

3.3  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  

จ านวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ภาคตะวันออก ขอมูล ณ วันท่ี 
9 สิงหาคม 2560 ศูนย์หลัก 73 ศูนย์ ศูนย์เครือข่าย 844 ศูนย์ จ านวนชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการ 9101 ตาม
รอยเท้าภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน จ านวน 713 ชุมชน 

วันท่ี 9 สิงหาคม 2560 ได้มีการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต 
ครั้งท่ี 4 และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับเขต คณะท่ี 3 ครั้งท่ี 3/2560 ณ ศพก. อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว ว่าด้วยระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) แผนการประชุมครั้งต่อไป ก าหนดจัดในวันท่ี 5 กันยายน 2560 ณ ส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 

มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ภาคตะวันออก ณ วันท่ี 9 
สิงหาคม 2560 และ) การประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต 
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3.4  โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ 

ผลการประกวดแปลงใหญ่ต้นแบบระดับประเทศ ประเภทรางวัลแปลงโดดเด่นระดับประเทศแต่ละ
กลุ่มสินค้า 4 แปลง กลุ่มข้าว ได้แก่ แปลงข้าว อ าเภอห้วยทับทัน ศรีสะเกษ กลุ่มไม้ผล ได้แก่ แปลงล าไย อ าเภอเชียง
กลาง น่าน กลุ่มไม้ยืนต้น ได้แก่ แปลงปาล์มน้ ามัน อ าเภอ  สิเกา ตรัง กลุ่มปศุสัตว์ ได้แก่ แปลงโคนม อ าเภอมวกเหล็ก 
สระบุรี 

ประเภทรางวัลแปลงโดดเด่นกลุ่มสินค้า 2 แปลง ได้แก่ กลุ่มพืชไร่ แปลงสับปะรด อ าเภอบ้านคา
ราชบุรี และกลุ่มประมง แปลงปลานิล  สหกรณ์เพาะพันธุ์เพาะเล้ียงสัตว์น้ าชลบุรี จ ากัด อ าเภอพานทอง ชลบุรี 

ผลจากการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับเขต ครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 4 
พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  (ศพก.) อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยด าเนินการประชุมร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ระดับเขต (เขต ๓) ครั้งท่ี ๓ ท่ีประชุมได้มีมติให้จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และ ศพก. พร้อมกันทุก ๒ 
เดือน ท้ังนี้ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ก าหนดจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลง
ใหญ่ระดับเขต คณะท่ี ๓ ครั้งท่ี 3/2560 ในวันท่ี 9 สิงหาคม 2560  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว   

มติที่ประชุม รับทราบผลการประกวดแปลงใหญ่ต้นแบบระดับประเทศและการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลง
ใหญ่ระดับเขต 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบ 

4.1  การสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป ในต าแหน่งเจ้า
พนักงานธุรการ เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานก ากับดูแลของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง 
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ต้ังแต่วันท่ี 2-8 สิงหาคม 2560 โดยจะด าเนินการสอบ
ข้อเขียนในวันท่ี 27 สิงหาคม 2560 ณ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 

มติที่ประชุม รับทราบการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป ในต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

4.2  โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดท าโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี    
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน  มวีัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชน ด้วยการน้อมน า
หลักการ ทฤษฎีและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆ ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ฯได้พระราชทานไว้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรท าการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการลดต้นทุน เพิ่ม
ผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและเพิ่ มรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชน และให้ ศพก.และ
เครือข่าย เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภาคการเกษตรของชุมชนมีส่วนร่วมแบบประชารัฐอย่างยั่งยืน  

เป้าหมายพื้นท่ี 9,101 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนใน ศพก. หลัก 882 แห่ง และเครือข่าย 8,219
แห่ง เป้าหมายเกษตรกรประมาณการ จ านวนเกษตรกรชุมชนละ 500 ราย รวมเกษตรกร 4,550,500 ราย
ด าเนินการโครงการ กรกฎาคม – 5 ธันวาคม 2560 โดยเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงบประมาณ
โครงการ ภายในเดือนกรกฎาคม 2560 เบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2560 และสรุปรายงาน
ผลการด าเนินโครงการ 5 ธันวาคม 2560 
  ความก้าวหน้าการด าเนินงาน วันท่ี 9 สิงหาคม 2560 ภาพรวมภาคตะวันออก เบิกจ่ายค่าวัสดุ ร้อย
ละ 95 ค่าแรงงาน ร้อยละ 44.53 เบิกจ่ายรวม 2 รายการ ร้อยละ 70.65 ขณะนี้เกิด ปัญหา เนื่องจากข้อมูลท่ี
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รายงานในระบบ และข้อมูลท่ีรายงานผ่าน war room ไม่ตรงกัน ขอให้จังหวัดตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หากมี
ข้อมูลท่ีตรงกัน กรมส่งเสริมการเกษตรจะใช้ข้อมูลท่ีรายงานผ่านระบบเพียงอย่างเดียว เนื่องจากก าหนดการเบิกจ่าย
งบประมาณ ให้แล้วเสร็จภายในส้ินเดือนสิงหาคม 2560 แต่ปัจจุบันผลการเบิกจ่ายค่าแรงงานในภาพรวมยังอยู่ใน
เกณฑ์ต่ า ขอใหทุ้กหน่วยงานเร่งรัดให้มีการเบิกจ่าย ให้มีรายงานการเคล่ือนไหวในระบบ 

มติที่ประชุม ให้รายงานงบประมาณค่าแรงงานเป็นปัจจุบัน ไม่ต้องรอผลการเบิกจ่าย 

4.3  การจัดงาน "เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี"  

ความก้าวหน้าการจัดงาน “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี” ระหว่างวันท่ี 16 – 20 
สิงหาคม 2560 ณ สวนลุมพินี ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง บุคคลเป้าหมายในการจัด
งานนิทรรศการและจ าหน่ายสินค้า รวมเจ้าหน้าท่ีและเกษตรกร 82 คน มีผลิตภัณฑ์เพื่อร่วมจัดนิทรรศการและแสดง
สินค้า (พร้อมจ าหน่าย) จ านวน 4 กลุ่มงานเป้าหมาย ได้แก่แปลงใหญ่, Young Smart Farmer, วิสาหกิจชุมชน และ
ตลาดเกษตรกร ท้ังหมด 37 กลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็นสินค้าไฮไลท์ จ านวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
หม้อข้าวหม้อแกงลิง ในกลุ่ม Young Smart Farmer นายประกิต  โพธิ์ศรี YSF จังหวัดระยอง และหอยแครงในกลุ่ม
แปลงใหญ่ อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ทุกผลิตภัณฑ์ได้จัดท า Story /directory พร้อมท้ัง QRCODE 
เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์งาน และเพิ่มช่องทางการติดต่อผ่าน Social Network ให้กับเกษตรกรอีก
ช่องทาง 
มติที่ประชุม รับทราบกิจกรรมการจัดงาน “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี” ระหว่างวันท่ี 16 – 20 
สิงหาคม 2560 ณ สวนลุมพินี 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งท่ี 2/2560 วันท่ี 22-23 สิงหาคม 

๒๕60 ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี ระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง บุคคลเป้าหมายจากส านักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์
ปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง  แ ล ะ วิ ท ย า ก ร จ า ก ห น่ ว ย ง า น น อ ก แ ล ะ          
กรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 75 คน รูปแบบการด าเนินการ แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ การบรรยายความรู้ 
สรุปการด าเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V system) และโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระ
บารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน การอภิปราย ในประเด็น “เทคนิคการท างานส่งเสริมการเกษตรให้ได้ใจ” 
นิทรรศการผลงานเด่น จ านวน 9 เรื่อง และกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ จากนิทรรศการ 

ประเด็นเพื่อพิจารณา นิทรรศการ ขนาด 2x3 เมตร 

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยนื – จันทบุรี 
ปราจีนบุรี ชลบุรี 
โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ – สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ตราด 
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) – ระยอง 
Young Smart Farmer – สระแก้ว นครนายก 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมเห็นชอบ กิจกรรมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งท่ี 
2/2560 
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ระเบียบวาระที่ ๖ สรุปผลการด าเนินงานโครงการเด่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

  ทุกหน่วยงานน าเสนอในรูปแบบ วีดีทัศน์ และ ไฟล์น าเสนอ 

ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองอื่นๆ 

  7.1 โครงการเปล่ียนพื้นท่ีปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นพืชอื่น จังหวัดท่ีเข้าร่วมโครงการ จันทบุรี และ
สระแก้ว กรมส่งเสริมการเกษตรให้เร่งรายงานข้อมูลในระบบ 

  7.2 โครงการป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว หนอนหัวด า ขอให้จังหวัดจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ขับเคล่ือนงาน และรายงานความก้าวหน้า 

  7.3 งานกฐินพระราชทาน กรมส่งเสริมการเกษตร ให้แต่ละหน่วยงานเตรียมความพร้อม 

  7.4 โครงการจัดงานสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร “2560 ปีแห่งการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร
เชิงรุก” กิจกรรมทีมเหย้า – ทีมเยือน จังหวัดจันทบุรี คู่กับระยอง  วันท่ี 21 สิงหาคม 2560 จังหวัดจันทบุรี เดินทาง
มาศึกษาดูงาน อ าเภอแกลง เขาชะเมา จังหวัดระยอง 

  7.5 ประชุมครั้งต่อไป พฤศจิกายน 2560 ณ ส านักงานส่งเสริมและพัฒาการเกษตรท่ี 3 จังหวัด
ระยอง 

 
 

   
  (นางสาวอิสรี  เก่งนอก) 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

                       ผู้จดรายงานการประชุม 

         
    (นางอุบล  มากอง) 

ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 

 


