
๑ 

 

ระเบียบวาระการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต  
 คร้ังที่ 3/๒๕๖๑ 

วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 

อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
------------------------------------------------------------ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 ความก้าวหน้าการจัดสร้างอาคาร “เกษตรสิริสุข” 
1.2 งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี ๑ 
1.3 ผลการประกวดเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ปี ๒561 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/๒๕๖1 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี 2/๒๕๖1 

3.1  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561 
3.2  สรุปผลโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
3.3  สรุปผลโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 และ ผลการวาดแปลง  
3.4  ผลการนิเทศงานระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑   

3.5  สรุปผลโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ 
3.6  รายงานการขอใช้และขอถอนสภาพการใช้ท่ีดินราชพัสดุ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ 

  4.1 สรุปผลโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภาคตะวันออก 

  4.2 การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ 

  4.3 การจัดงาน Farm@Home 

  4.4 โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์หลังฤดูกาลท านา ๒ ล้านไร่ 

4.5 สัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปี 2561 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.1 แผนการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ปี 2562 

ระเบียบวาระที่ ๖ การขับเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๖.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 

๖.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ 
   

 



๒ 

 

รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต คร้ังที่ 3/๒๕๖๑ 
วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายชาตรี  บุญนาค ผู้อ านวยการ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓  

จังหวัดระยอง ประธานการประชุม 
2. นายส าเริง  วงษ์ป้อม แทน เกษตรจังหวัดสระแก้ว      
3. นายปิยะ  สมัครพงศ์ เกษตรจังหวัดจันทบุรี 
4. นายสุรสิงห์ พูนเพิ่มสุขสมบัติ   เกษตรจังหวัดระยอง 
5. นายศักดิ์ชัย  ศรีสุวรรณ   แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
6. นายปิยภัทร  เจียรนัย   แทน เกษตรจังหวัดนครนายก 
7. นายดนัย  ปัญจพิทยากุล  เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  
8. นายประยงค์  ภูดินทราย   เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  
9. นายชัชวาล  ลีลาทรัพย์  แทน เกษตรจังหวัดตราด 
10. นายปรีชา  คงเกล้ียง   แทน เกษตรจังหวัดชลบุรี 
11. นายพรหม  ยกพล   ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร        

จังหวัดระยอง 
12. นายชยุทกฤดิ  นนทแก้ว  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร       

จังหวัดจันทบุรี 
13. นายนิรุจน์  หัวใจฉ่ า แทน ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร  

ด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี 
๑4. นายสมชาย  ปิยวาจานุสรณ์  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  
15. นางอุบล  มากอง   ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสมัย  บุรีเทศ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    สสก.๓ รย. 
๒. นางสาววรนุช  สีแดง              ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร  สสก.๓ รย.     
๓. นายชนินทร์  สุขส าราญ  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร   สสก.๓ รย. 
๔. นางสาววันทิตา  วุฒิพนมศักดิ์   เจ้าหน้าท่ีระบบคอมพิวเตอร์   สสก.๓ รย. 
๕. นางนลทวรรณ  มากหลาย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ สสก.๓ รย. 
๖. นางสาวอิสรี  เก่งนอก   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สสก.๓ รย.  
๗. นางสาวนคร  คมกล้า   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สสก.๓ รย. 
๘. นางสาวผกาพันธุ์  ละมัย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สสก.๓ รย. 
๙. นางสาวนภาวรรณ  กิมศรี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ศสพ.รย. 
๑๐. นายนายภาณุพงศ์  ชลาชล  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ   สสก.๓ รย. 
1๑. นางสาวปรางทอง  วัฒนานนท์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ   สสก.๓ รย. 
 



๓ 

 

12. นางสาวธนัญญาณ์  โสภณพุทธพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สสก.๓ รย. 
๑๓. นางวิภาพร  สงวนดี   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   สสก.๓ รย.  
14. นางสาวทิพย์อุษา  พิมนาค  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   สสก.๓ รย. 
15. นางสาวกฤตพรกมล  จันทร์เพ็ญ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   สสก.๓ รย. 
       

นายชาตรี  บุญนาค ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง กล่าวต้อน 
รับผู้เข้าประชุมทุกท่านและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

1.2  ความก้าวหน้าการจัดสร้างอาคาร “เกษตรสิริสุข” 
ความก้าวหน้าการจัดสร้างอาคาร “เกษตรสิริสุข” ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนการบินไทย 

ต าบลไทรเด่ียว อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เนื่องในโอกาสท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 50 ปี เป็นดังนี้ 
ด าเนินการก่อสร้างอาคาร “เกษตรสิริสุข” เสร็จเรียบร้อย และตรวจรับงาน เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 

2561 จัดท าและติดต้ังป้ายช่ืออาคาร เรียบร้อยแล้ว กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขอพระราชทานช่ืออาคาร เพื่อเป็น
เกียรติประวัติและเป็นสิริมงคลแก่กรมส่งเสริมการเกษตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี
พระมหากรุณาธิคุณพระราชทานช่ืออาคารว่า “เกษตรสิริสุข” (หมายถึง อาคารซึ่งเป็นสถานท่ีแห่งความสุขและความ
เป็นมงคลด้านการเกษตร) พร้อมท้ังพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับท่ีป้ายช่ือ
อาคาร ในขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการติดต้ังวัสดุอุปกรณ์ภายในอาคาร มีแผนการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ ต่อเติมบริเวณ
รอบๆ ตัวอาคาร เช่น เพิ่มรางน้ า ปรับภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร และจัดท าแปลงเกษตร เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 1.2 งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ. 2561  
 กรมส่งเสริมการเกษตรน าผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จ าพรรษา ณ วัดพระนารายณ์
มหาราชวรวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในวันอาทิตย์ท่ี 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ขอเชิญ 
ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์เพื่อการกุศล ได้ท่ีกองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตรหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) สาขาพหลโยธิน 39 บัญชีเลขท่ี : 039-1-81406-0 ช่ือบัญชี : ผู้อ านวยการกองคลัง (เงินกฐิน
พระราชทาน) 

1.3 ผลการประกวดเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ปี ๒561 
  ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง ได้ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจ าปี 2561 ภาคตะวันออก รวมท้ังส้ิน 7 สาขาอาชีพ/ประเภท เพื่อเผยแพร่
เกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญก าลังใจ โดยผู้ท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขต จะได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการ
คัดเลือกในระดับประเทศต่อไป  

 1.4 การมอบรางวัลการประกวดแปลงใหญ่ และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ปี 2561  

มติที่ประชุม  รับทราบเรื่องท่ีประธาน 4 เรื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ 
ตามท่ี ได้มีการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร          

ภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๒/๒๕๖1 วันท่ี 1๘ พฤษภาคม  2561 ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว นั้น เลขาท่ีประชุมฯ 
ได้จัดท ารายงานการประชุมและส่งให้ทุกท่านแล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมตามเอกสารหน้า 5 ถึงหน้าท่ี 1๒ 

มติที่ประชุม  รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออก 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖1 



๔ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ 2/๒๕๖1 
3.1  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561 

ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๗ กันยายน 25๖๑ (เป้าหมาย ๙๓.๑๖) ภาพรวมของภาค
ตะวันออก ใช้จ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๙๐.60 ต่ ากว่าเป้าหมายท่ีก าหนดให้ หน่วยงานท่ีใช้จ่ายได้เกินกว่าเป้าหมาย 
ได้แก่ จันทบุรี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี ปราจีนบุรี สมุทรปราการ และศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีด้านอารักขาพืชจังหวัดชลบุรี ตามล าดับ 
มติที่ประชุม  ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ท่ี ๓ จังหวัดระยอง ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๗ กันยายน 25๖๑ (เป้าหมาย ๙๓.๑๖) 

3.2  สรุปผลโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
 สรุปผลการถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) ภาคตะวันออก จ านวน ศพก. ท้ังส้ิน 73 ศพก. เก็บข้อมูลแล้วอยู่ระหว่างสรุปตามรูปแบบ 47 ศพก. 
คงเหลือ 26 ศพก.  
มติที่ประชุม สรุปผลการถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) ภาคตะวันออก 

3.3  สรุปผลโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 และ ผลการวาดแปลง 
ข้อสรุปผลโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและการใช้ประโยชน์ ปี 2561 ด้วยแอพพลิเคช่ัน 

DOAE FARMBOOK เป้าหมาย 51,000 ครัวเรือน มีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 3,408 ครัวเรือน การใช้
ประโยชน์ 64,728 ครัวเรือน ยอดรวมการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและการใช้ประโยชน์ 67,728 ครัวเรือน คิด
เป็นร้อยละ 132.80 

เป้าหมายการวาดแปลง 150,400 ผลการวาดแปลงรวมท้ังส้ิน 156,948 คิดเป็นร้อยละ 104.35 
  รายงานการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เป้าหมาย 255,000 ครัวเรือน ปรับปรุง/ยกเลิกทะเบียน
เกษตรกร 272,902 คิดเป็นร้อยละ 107.02 

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 และ ผลการวาดแปลง ข้อมูล ณ         
วันท่ี 19 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. 

3.4  ผลการนิเทศงานระบบส่งเสริมการเกษตร คร้ังที่ ๓/๒๕๖๑   

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ได้ด าเนินการนิเทศงานระบบส่งเสริม
การเกษตร (T&V System) ครั้งท่ี 3/2561 ต้ังแต่วันท่ี ๒๒-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ วันท่ี ๔-๕ กันยายน ๒๕๖๑ และ
วันท่ี ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ตามประเด็นเน้นย้ า ในการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ จ านวน 15 
ข้อ มีข้อค้นพบจากการนิเทศงาน ดังนี้ 

ปัญหา อุปสรรค และข้อค้นพบจากการนิเทศงาน  

๑. เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานหลายด้าน มีภารกิจค่อนข้างมาก ท าใหก้ารปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน/ล่าช้ากว่าท่ีก าหนด 
ไม่มีการติดตามผลการจัดท าแผนการปฏิบัติงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
๒. ส านักงานเกษตรอ าเภอมีงานเร่งด่วน งานนโยบาย งานข้อมูลและการรายงานข้อมูลต่าง ๆ ค่อนข้างเยอะมาก ท าให้
การด าเนินงานตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ท าได้อย่างไม่เต็มท่ี การเยี่ยมเยียนเกษตรกรก็ลดน้อยลงไปตาม
ภารงาน 
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๓. การใช้ข้อมูลเพื่อจัดท าแผนการเกษตร เขียนโครงการเพื่อของบประมาณบางโครงการไม่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ 
๔. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ค่อยให้ความส าคัญกับแผนพัฒนาระดับต าบลจึงท าให้การขับเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบัติไม่
เห็นผลเท่าท่ีควร 
๕. จังหวัดไม่ได้ลงไปมีส่วนร่วมในการใช้งานวิจัยสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ และยังไม่มีการน างานวิจัยท่ีส าเร็จแล้ว
ลงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับพื้นท่ี  
๖. การพัฒนาบุคลากร ไม่มีการแบ่งกลุ่มตามอายุราชการ ท าให้การจัดการอบรมบางเรื่องผู้ท่ีเคยเข้าอบรมแล้ว อาจไม่
มีความรู้สึกอยากเข้าฝึกอบรม และผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรยังขาดการประเมินผลทักษะ ความสามารถท่ีจ าเป็น
ในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อน ามาเป็นคีย์ในการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าท่ี 
๗. การน าความรู้ท่ีได้รับจากการพัฒนาทีมนิเทศของเขต ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาให้เจ้าหน้าท่ีของอ าเภอ ในประเด็น
อื่นๆ ยังไม่ได้ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเท่าท่ีควร 
๘. เจ้าหน้าท่ีขาดทักษะความมั่นใจในการวินิจฉัยโรคพืชและแมลงศัตรูพืช (ต้องอาศัยประสบการณ์) ขาดทักษะความรู้
ในการแนะน าป้องกนัก าจัดท่ีถูกต้องให้กับเกษตรกร ระยะเวลาฝึกอบรมน้อยเกินไป ท าให้เนื้อหาสาระท่ีฝึกอบรมอาจ
ไม่ครบถ้วน 
๙. การส่ือสารสร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ระหว่างงบอื่นท่ีแทรกเข้ามาระหว่างปีงบประมาณ ยังขาด
ประสิทธิภาพ ท าให้ผู้ปฏิบัติมีความสับสนและรู้สึกยุ่งยากต่อการปฏิบัติ การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อเป็นเวทีใน
การสร้างการรับรู้ให้แก่เจ้าหน้าท่ีในเรื่อง ระบบส่งเสริมการเกษตร โดยจัดเมื่อปี ๒๕๖๐ ซึ่งในปี ๒๕๖๑ มีข้าราชบรรจุ
ใหม่จ านวนมาก ท่ียังไม่รับทราบถึงการใช้ระบบฯเป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน 

มติที่ประชุม รับทราบข้อค้นพบในการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมการเกษตร ครั้งท่ี 3/2561 

3.5  สรุปผลโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ 

ความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ภาคตะวันออก ระยะเวลาต้ังแต่ปี 
2559 – 2562 รวม 312 แปลง  38 ชนิด ประธานแปลงใหญ่ นายพรชัย  บัวประดิษ จากจังหวัดชลบุรี ได้รับการ
คัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งประธานแปลงใหญ่ระดับเขต 
มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ภาคตะวันออก 

3.6 รายงานการขอใช้และขอถอนสภาพการใชท้ี่ดินราชพัสดุ 
 กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งให้หน่วยงานเร่งรัดด าเนินการเกี่ยวกับการขอใช้ท่ีดินของรัฐ และขอถอน
สภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ และสรุปสถานการณ์ด าเนินการแก้ไขปัญหาการใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์เพื่อใช้ในงาน
ส่งเสริมการเกษตร  ขอให้จังหวัดและศูนย์ ด าเนินการและจัดส่งให้เขต ภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน กรมส่งเสริม
การเกษตร ขอให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง  ตรวจสอบและจัดท าข้อมูลรายช่ือ
หน่วยงานในสังกัดท่ีเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ ตามแบบฟอร์มรายงาน แล้วส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ภายใน
วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 
มติที่ประชุม รับทราบเรื่องการตรวจสอบและจัดท าข้อมูลรายช่ือหน่วยงานในสังกัดท่ีเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบ 

  4.1 สรุปผลโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภาคตะวันออก 
สรุปผลโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภาคตะวันออก 8 ประเภท จ านวน 1,640 

โครงการ งบประมาณ 191,277,787 บาท 

มติที่ประชุม รับทราบสรุปผลโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภาคตะวันออก 

  4.2 การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
สถานการณ์ภัยธรรมชาติ ปริมาณน้ าท่ีมีผลกระทบจากพายุท่ีมีผลกับประเทศไทย ช่วงเดือนกันยายน 

2561 มี พายุบารีจัตและพายุมังคุด ส่งผลให้มีฝนตกหนัก เกิดปริมาณสะสม น้ าหลาก และน้ าท่วมในพื้นท่ีการเกษตร
ในหลายพื้นท่ี  

การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ใช้หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความ
ช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  (ฉบับท่ี  ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

กรณีพื้นท่ีท าการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายโดยส้ินเชิง ให้ช่วยเหลือตามจ านวนพื้นท่ีเพาะปลูกท่ี
เสียหายจริง ไม่เกินรายละ 30 ไร่ ในอัตรา ดังนี ้

 - ข้าว   ไร่ละ  1,113  บาท 
 - พืชไร่   ไร่ละ  1,148  บาท 
 - พืชสวนและอื่นๆ ไร่ละ  1,690  บาท 
เบ้ืองต้นส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี มีการส่งรายงานการเกิดภัยพิบัติ(อุทกภัย)  ความเสียหาย

เบ้ืองต้น (คชภ.1) ด้านพืชของอ าเภอศรีมหาโพธิ์ ให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ทราบ
เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ท าแผนการแจ้งเตือนภัยต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบสถานการณ์ภัยธรรมชาติและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ภาคตะวันออก 

4.3 การจัดงาน Farm@Home 

  การจัดงาน Farm@Home ภายใต้ความร่วมมือพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ระหว่าง       
กรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน)  เนื่องจากนโยบายของรัฐบาล             
และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเน้นการส่งเสริมการผลิตต้ังแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า ตลอดจนส่งเสริมการผลิตพืช
เศรษฐกิจท่ีส าคัญของประเทศท่ีมีการปลูกกันอย่างหลากหลายชนิด แต่ก็ยังประสบปัญหาด้านการผลิตและการตลาด 
กรมส่งเสริมการเกษตร จึงมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยร่วมกับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (มหาชน) เพื่อให้มีช่องทางการตลาด หรือมีสถานท่ีจ าหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ 
(Young Smart Farmer), วิสาหกิจชุมชน, ตลาดเกษตรกร, และระบบส่งเสริมแปลงใหญ่ เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้
พบปะกับผู้บริโภคโดยตรง ในขณะท่ีผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า ส่งผลให้เกษตรกร
สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน การจัดงาน Farm@Home มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสพบปะกับ
ผู้บริโภค ได้เรียนรู้ และเข้าใจหลักการตลาดปรับเปล่ียนพฤติกรรมการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าคุณภาพ ท่ีเกิดจากการส่งเสริมการเกษตร ผู้บริโภคได้บริโภคส้ินค้าเกษตรท่ีมีคุณภาพ 
ปลอดภัย ในราคาท่ีเหมาะสม ลดปัญหาการมีสินค้าล้นตลาดหรือราคาตกต่ า ในช่วงกระจุกตัวของฤดูกาลการผลิต 

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง จึงได้ก าหนดจัดงาน Farm@Home 
ภายใต้ความร่วมมือพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยมีกิจกรรมดังนี้ จ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย จากกลุ่ม



๗ 

 

แปลงใหญ่ กลุ่มตลาดเกษตรกร สินค้า Young Smart Farmer กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนแข่งขันการ
ต าส้มต าฟิวช่ันฯ แข่งขันการประกอบอาหารจากพืชเศรษฐกิจภาคตะวันออก และแจกพันธุ์ไม้เพื่อส่งเสริมการขาย 
ท้ังนี้ จัดงานระหว่างวันท่ี ๒๑ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้างโฮมโปร สาขาระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

มติที่ประชุม รับทราบกิจกรรมการจัดงาน Farm@Home วันท่ี ๒๑ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้างโฮมโปร สาขา
ระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

  4.4 โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูกาลท านา ๒ ล้านไร่ 
            กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบาย “การตลาดน าการผลิต” การบริหารจัดการสินค้าเกษตร
สร้างความสมดุลทางการตลาด เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เช่ือมโยงการผลิตการตลาดภาครัฐและเอกชน สร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ปี 2561/62 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดท าโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเล้ียง
สัตว์หลังฤดูกาลท านา  2 ล้านไร่ เพื่อให้ได้ผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ให้พอเพียงกับความต้องการของตลาดและ
เช่ือมโยงแหล่งรับซื้อผลผลิตให้มีความชัดเจนร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนตามแนวทางประชารัฐ โดยการ
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ในฤดูแล้ง ในพื้นท่ีมีความเหมาะสมส าหรับการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ พื้นท่ีเหมาะสม
มากและเหมาะสมปานกลาง ทดแทนพื้นท่ีนาปรังในเขตชลประทานและพื้นท่ีนาอื่นๆ พื้นท่ีเป้าหมาย 33 จังหวัด 
จ านวน 2 ล้านไร่ โดยเป้าหมายในภาคตะวันออก 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนงบประมาณให้จังหวัด ด าเนินการ จัดเวทีชุมชน 
รับสมัครเกษตรกร และบันทึกข้อมูลเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ในช่วงวันท่ี 1 – 15 พฤศจิกายน 2561 งบประมาณ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สนับสนุนเงินกู้ ไร่ละ 2,000 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่  
อัตราดอกเบ้ีย 0.01 บาทต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน 

มติที่ประชุม  รับทราบโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์หลังฤดูกาลท านา ๒ ล้านไร่ 

1.5  สัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปี 2561 
กรมส่งเสริมการเกษตรอนุมัติให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง

ด าเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการด าเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปี 2561 กรมส่งเสริมการเกษตร 
ของหน่วยงาน ในสังกัดและหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัด
ระยอง ระหว่างวันท่ี 24 - 25 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ต าบลเนินพระ 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรับทราบผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และจัดท าแนว
ทางการแก้ไขปัญหาซึ่งจะท าให้การด าเนินงานโครงการดังกล่าวมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมถึงสรุปผลการ
ด าเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปี 2561   
มติที่ประชุม  รับทราบขอบเขตการสัมมนาโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปี 2561 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อพิจารณา 
5.1 แผนการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ปี 2562 
 แผนการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  

 ครั้งท่ี เดือน สถานท่ี 
ไตรมาสท่ี 1 4/2561 พฤศจิกายน 2561 ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
ไตรมาสท่ี 2 1/2562 กุมภาพันธ์ 2562 ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 
ไตรมาสท่ี 3 2/2562 พฤษภาคม 2562 ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 
ไตรมาสท่ี 4 3/2562 สิงหาคม 2562 ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 



๘ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ระเบียบวาระที่ ๖ การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
๖.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 

6.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอื่น ๆ 

  ประชุมครั้งต่อไป พฤศจิกายน  25๖1 ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
 

 

   
  (นางสาวอิสรี  เก่งนอก) 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

                       ผู้จดรายงานการประชุม 

         
    (นางอุบล  มากอง) 

ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


