
 
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ 

สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ ๓ คร้ังที่ 4/๒๕๕๗ 
วันที่ 17 ธนัวาคม ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี  อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 
----------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์    ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓  

จังหวัดระยอง       ประธาน 
๒. นายสายหยุด  อาบสุวรรณ   เกษตรจังหวัดระยอง       
๓. นายเศรณี  อนิลบล   เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ   
๔. นายสมชัย  ธีระวงศ์สกุล  เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๕. นายพิชัย  วงค์บัวงาม   เกษตรจังหวัดนครนายก 
๖. นายธนิต  ภิญญากรณ์   แทน เกษตรจังหวัดชลบุรี 
๗. นางบุญทิม  เจริญกิจ   แทน เกษตรจังหวัดตราด 
๘. นายปิยะ  ปกเกตุ   แทน เกษตรจังหวัดจันทบุรี 
๙. นายประจักร  ประสงค์สุข  แทน เกษตรจังหวัดสระแก้ว 
๑๐. นายวิชิต  พิชัยรัตน์   แทน เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 
๑1. นายคนึง  กลับกลาย   ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  
๑2. นายต่อศักดิ์  โพธิ์กราน ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

ชลบุรี   
๑3. นายชยุทกฤดิ  นนทแก้ว ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัด

จันทบุรี  
๑4. นายกฤษฎา  ฉิมอินทร์ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริม

เทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช 
๑5. นายพันธ์  ผลทอง   รักษาการ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
  จังหวัดระยอง  
๑๗. นายวิทยา  พลเย่ียม ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางอุบล  มากอง  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลกร    สสข.๓ รย.     
๒. นางสาววรนุช  สีแดง รักษาการ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สสข.๓ รย. 
๓. นายสุรพงศ์  วงษ์ชาลี  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป     สสข.๓ รย. 
๔. นายสะท้าน  บรรดา  นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน     สสข.๓ รย. 
๕. นางสาวอิสรี  เก่งนอก  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   สสข.๓ รย. 
๖. นางสาววันทิตา  วุฒิพนมศักดิ์ เจ้าหน้าท่ีระบบคอมพิวเตอร์    สสข.๓ รย. 
๘. นายอธิวัตน์  มากบุญ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    สสข.๓ รย. 
๙. นางสาวอุริสา  มีมาก  เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี    ศสพ.ชบ. 
๑๐. นางสาวอ้อยใจ  บุบผาสุข เจ้าพนักงานธุรการ     ศสพ.ชบ.  
๑๑. นางสาวกาญจนา  เรียงเล็กจ านงค์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   ศสพ.ชบ. 
๑๒. นายเกรียงไกร  เกตุเรน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร   ศสพ.ชบ. 
 



๒ 

 

  

๑๓. นายมนตรี  กุฎีรัตน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ศสพ.ชบ.   
๑๔. นายธนกร  เสือขาว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร   ศสพ.ชบ.   
๑๕. นางสาววรุณดา  อินจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร   ศสพ.ชบ. 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ          

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มอบเกียรติบัตรการประกวดเวบไซด์            
ของส านักงานเกษตรอ าเภอ ส านักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการ ภายใต้สังกัดส านักส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดระยอง ประจ าปีงบประมาณ 2557 รับฟังการแนะน าตัวจากเกษตรจังหวัดและผู้แทน พร้อมท้ัง
รับทราบแนวทาง รูปแบบการท างานของนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตท่ี 3 จังหวัดระยอง จ านวน 13 เรื่อง ได้แก่ บุคคลต้นแบบในการท างาน การพัฒนาจิต ความส าคัญของการท างาน
เป็นทีม คุณสมบัติของผู้น าท่ีดี เศรษฐกิจพอเพียง MRCF การด าเนินงาน 5 Smart ตัวช้ีวัดเรื่อง zoning โครงการ 
คณะรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (คสช.) โครงการเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตการเกษตร โครงการเกษตรอินทรีย์
และตลาด และโครงการพระราชด าริ 

มติที่ประชุม  รับทราบแนวทาง รูปแบบการท างานของนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดระยอง จ านวน 13 เรื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี๑/๒๕๕๗ 

ตามท่ีได้มีการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตท่ี ๓
ครั้งท่ี 3/๒๕๕๗ วันท่ี 25 สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี 
อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี นั้น เลขา ท่ีประชุมฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมและได้ส่งให้ทุกท่านแล้ว รายละเอียด
รายงานการประชุมตามเอกสารหน้า ๓ ถึงหน้าท่ี 6 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตท่ี ๓
ครั้งท่ี 3/๒๕๕๗ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๕๗ 

   ไม่มี  

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบและพิจารณา 

เร่ืองเพื่อพิจารณา 

เร่ืองที่ ๑. แผนการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตท่ี 
3 ปีงบประมาณ 2558 

ครั้งท่ี ๑ วันท่ี 17 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี  26 มีนาคม 2558 ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 
ครั้งท่ี 3 วันท่ี 25 มิถุนายน 2558 ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 
ครั้งท่ี 4 วันท่ี 14 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา 

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตท่ี 3 
ปีงบประมาณ 2558 

 



๓ 

 

  

เร่ืองเพื่อทราบ 

เร่ืองที่ 1. โครงการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี ๒๕๕8 

ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดระยอง  ก าหนดจัดประชุมข้อมูลและการ
ประมาณผลผลิตผลไม้ภาคตะวันออกครั้งท่ี 1/2558 ในวันท่ี 22 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม
ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดแนวทาง  วิธีการจัดท าข้อมูล
การผลิตผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2558  และเสนอตัวเลขข้อมูลพยากรณ์การผลิตไม้ผลภาคตะวันออก ครั้งท่ี 1 พร้อม
ติดตามสถานการณ์การออกดอกและติดผลของผลไม้ภาคตะวันออกปี 2558 บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย เกษตร
จังหวัด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานไม้ผล งานข้อมูลและสานสนเทศระดั บ
จังหวัด จากส านักงานเกษตรจังหวัดจาก 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดจันทบุรี  ตราด และระยอง ผู้แทนส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ผู้แทนส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6 จังหวัดชลบุรี ผู้แทนส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
ผู้รับผิดชอบงานไม้ผลส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดระยอง รวม 30 คน  

ในการนี้เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราได้เสนอให้เพิ่มข้อมูลการผลิตมะม่วง เนื่องจากภาคตะวันออกมี
พื้นท่ีปลูกมะม่วงขนาดใหญ่และครอบคลุมหลายจังหวัด  

มติที่ประชุม รับทราบแนวทางการประชุมข้อมูลและการประมาณผลผลิตผลไม้ภาคตะวันออกครั้งท่ี 1/2558 และรับ
พิจารณาเพิ่มข้อมูลพื้นท่ีปลูกมะม่วงภาคตะวันออก  

เร่ืองที่ 2. การพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร (ด้านพืช) การจัดท าแปลงส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ 

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดให้มีการปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้การส่งเสริม
การเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้ก าหนดให้
จัดท าแปลงส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมีความเข้มแข็ง       
มีความสามารถในการผลิตเช่นเดียวกับฟาร์มใหญ่ และพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วิธีการด าเนินงาน ได้แก่ การฝึกอบรมผู้ท่ีท าหน้าท่ีผู้จัดการให้มี
ความรู้ความสามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้านการผลิต ต้ังแต่จัดหาปัจจัยการผลิต  การถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาในแต่ละพื้นท่ี/แปลงให้ชัดเจน ท้ังประเด็นประสิทธิภาพและคุณภาพของผลผลิต 
และจัดแผนปฏิบัติงาน (Action Plan ) เพื่อให้มีการด าเนินงานในลักษณะบูรณาการ 
 เป้าหมายการด าเนินงาน รวม 18 แปลง ในพืชเศรษฐกิจ 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว  ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ไม้ผล    
( ทุเรียน  มังคุด เงาะ มะม่วง และล าไย ) พื้นท่ี 1,000 ไร่ต่อแปลง มันส าปะหลัง พื้นท่ี 500 ไร่ รายละเอียดดังนี้ 

1. ข้าว 7 แปลง ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 2 แปลง ชลบุรี จ านวน 1 แปลง ตราด  จ านวน 1 แปลง  
นครนายก จ านวน 2 แปลง และสมุทรปราการ จ านวน 1 แปลง 

2. มันส าปะหลัง 3 แปลง ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว 3 แปลง อ.วัฒนานคร อ.เขาฉกรรจ์ และอ.วังสมบูรณ์ 
3. ทุเรียน 2 แปลง ได้แก่ จังหวัดตราด 1 แปลง และระยอง 1 แปลง 
4. ล าไย 1 แปลง ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี   
5. มะม่วง 1 แปลง ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
6. มงัคุด 4 แปลง ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี 3 แปลง และระยอง 1 แปลง 

มติที่ประชุม รับทราบพื้นท่ีการด าเนินงานการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร (ด้านพืช) การจัดท าแปลงส่งเสริม
การเกษตรแปลง ภาคตะวันออก 
 
 



๔ 

 

  

 

เร่ืองที่  3  โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยลดต้นทุนการผลิต ปี ๒๕๕๘  

ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง ด าเนินการจัดฝึกอบรมการวิเคราะห์ดิน 
การแปลผล และให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ย ให้กับตัวแทนเกษตรกรจากทีมปฏิบัติการของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)  
ศูนย์ละ ๒ คน และนักวิชาการเกษตรประจ าต าบลท่ีรับผิดชอบ จ านวน ๑ คน เมื่อวันท่ี ๑๑-๑๒ ธันวาคม  ๒๕๕๗ ณ 
โรงแรมโกลเด้น ซิต้ี ระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อให้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) เป็นกลไกในการ
ถ่ายทอดความรู้เรื่องดินและปุ๋ย และท าให้การขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้ป ระสบความส าเร็จอย่าง
ยั่งยืน ท้ังนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้เชิญเจ้าหน้าท่ีจากส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ส านักงานเกษตร
จังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านดินและปุ๋ย ในวันท่ี ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ เดือนฉายรีสอร์ท 
จังหวัดกาญจนบุรี และเพื่อให้การขับเคล่ือนโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ อีกท้ังได้มีนโยบายให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
ขับเคล่ือนโครงการระดับเขตด้วย ซึ่งจะประกอบด้วย เกษตรจังหวัดท้ัง ๙  จังหวัด และ ศูนย์ปฏิบัติท้ัง ๕ ศูนย์     
ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจะได้ด าเนินการต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ภาคตะวันออก 

เร่ืองที่ 4 โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา 

  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  เรื่องการรับแจ้งเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเข้า
ร่วมโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ส้ินสุดวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  ส านักส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขต  มีหน้าท่ีเร่งรัดและรายงานผลการรับแจ้งการเข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา
ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ โดยผลการรับแจ้งฯ ภาคตะวันออก ณ วันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นดังนี้ ประมาณ
การเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ รายเดิม ๔๗,๐๐๓ ครัวเรือน รายใหม่ ๖,๒๖๓ ครัวเรือน รวมประมาณการ ๕๓,๒๖๖ 
ครัวเรือน ผลการรับแจ้งเข้าร่วมโครงการ รายเดิม ๓๗,๘๘๗ ครัวเรือน รายใหม่ ๙,๕๓๔ ครัวเรือน รวม ๔๗,๔๒๑ 
ครัวเรือน โดยจังหวัดระยองมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการมากท่ีสุด จ านวน ๑๗,๘๔๗ ครัวเรือน รองลงมาได้แก่ จันทบุรี 
จ านวน ๑๒,๓๙๗ ครัวเรือน ในการนี้จึงขอให้จังหวัดรายงานผลให้ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัด
ระยอง ทาง E-mail : edoae01@doae.go.th ทุกวันศุกร์ 

มติที่ประชุม รับทราบผลการรับแจ้งเข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา  ภาคตะวันออก ณ 
วันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และแจ้งให้ส านักงานเกษตรจังหวัดการรายงานผลฯการเข้าร่วมโครงการ ทุกวันศุกร์ 

เร่ืองที่ 5 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม 

  ผลการรับสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเช่ือเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพ
เสริม ตัดยอด ณ วันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป้าหมาย ๖,๑๕๐ ครัวเรือน วงเงิน ๖๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จ านวน
เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ๓๑๒ ครัวเรือน วงเงิน ๒๙,๕๓๑,๕๐๖ บาท กรมส่งเสริมการเกษตรส่ังการให้ส านัก
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง รายงานความก้าวหน้าทุกวันศุกร์  จึงขอความร่วมมือส านักงาน
เกษตรจังหวัด รายงานตามแบบฟอร์มท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนดโดยส่งทาง e-mail : edoae@doae.go.th  หรือ 

doae-r3@hotmail.com เพื่อจะได้สรุปรายงานกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป  
มติที่ประชุม รับทราบผลการรับสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเช่ือเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบ
อาชีพเสริม และขอความร่วมมือส านักงานเกษตรจังหวัด รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ 
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เร่ืองที่ 6. โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ 
นักส่งเสริมการเกษตร เป็นบุคลากรจ าเป็นต้องมีความรู้ ทักษะ ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานใน

ระดับพื้นท่ีสามารถประยุกต์ ปรับใช้ปัจจัยสนับสนุนด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตามสภาพการณ์โลกในปัจจุบัน การพัฒนาบุคลากรหลักสูตร นักส่งเสริมการเกษตร
มืออาชีพ เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นท่ี ปรับระบบความคิด และทัศนคติ รวมถึง
เสริมสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของนักส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่ เตรียมตัวสู่การ
เป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมเกษตร เตรียมพร้อมเพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Extension officer โดยการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ส่วนกลาง เขต พี่เล้ียงหลัก เพื่อเรียนรู้การจัดการหลักสูตรและการจัดการทีมพี่เล้ียง และปรับ
แนวคิดผู้จัดการเรียนรู้และพี่เล้ียง ในวันท่ี ๑๘-๒๐ ธันวาคม 25๕๗ ณ โรงแรม เอบีน่าเฮ้า กรุงเทพมหานคร  

มติที่ประชุม รับทราบหลักการด าเนินงานโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ 
 

เร่ืองที่ 7. โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ส านักงานเกษตรอ าเภอ smart officer ปี 2558 

โนบายกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ส านักงานเกษตรอ าเภอ Smart Office ใช้ระบบเกษตรกร
ปราดเปรื่อง การให้บริการเกษตรกรในพื้นท่ีโดยใช้บัตร Smart Card ในการเข้าถึงบริการ มีระบบส าคัญ 4 ระบบย่อย 
คือ 1. ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร (e-Check) 2. บริการให้กับประชาชน (e-Service) 3. เกษตรกรต้นแบบ/เจ้าหน้าท่ี
ต้นแบบ (e-Contact) และ 4.ข้อมูลองค์ความรู้ (e-Knowledge) ในการนี้ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 
จังหวัดระยองจะด าเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการด าเนินงานส านักงานเกษตรอ าเภอ Smart Office 
ภาคตะวันออก ปี 2558 ในวันท่ี 23-24 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
เพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา
เกี่ยวกับการด าเนินงานส านักงานเกษตรอ าเภอ Smart Office และน าไปประยุกต์ใช้กับงานส่งเสริมการเกษตรได้ และ 
เสริมทักษะการติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ การเช่ือมโยงเครือข่าย การใช้งานระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง และ
ระบบสารสนเทศศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงาน Smart Office ของ
ส านักงานเกษตรจังหวัด จังหวัดละ 2 คน และเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงาน Smart Office ของส านักงานเกษตรอ าเภอ 
อ าเภอละ 1 คน  

มติที่ประชุม เพื่อทราบแนวทางการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการด าเนินงานส านักงานเกษตรอ าเภอ         
Smart Office ภาคตะวันออก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เร่ืองที่ 8. ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕8  

ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง ณ วันท่ี 15 ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปี          
พ.ศ. 2558     กรมส่งเสริมการเกษตร รายจ่ายภาพรวม ไตรมาสท่ี ๑ มากกว่าร้อยละ 32 ไตรมาสท่ี ๒ มากกว่าร้อย
ละ 23 ไตรมาสท่ี ๓ มากกว่าร้อยละ 21 และไตรมาสท่ี ๔ มากกว่าร้อยละ 21 หน่วยงานท่ีเบิกจ่ายสูงกว่าร้อยละ 27 
มี 2 หน่วยงานได้แก่ ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ร้อยละ 30.3 และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวัดระยอง ร้อยละ 27.7  

ในการนี้นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ ได้ส่ังการให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมาย 
โดยหน่วยงานท่ีมียอดการใช้จ่ายต่ ากว่าเกณฑ์ต้องรายงานเหตุผลและแผนการแก้ไขปัญหา เพื่อผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดระยองได้รายงานให้อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณส้ินไตรมาสท่ี 1 และแจ้งหน่วยงานเพื่อเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณ 
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ระเบียบวาระที่ ๕ การติดตามประสานงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏบิัติงาน 

๕.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 

๕.๑.๑ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตรจังหวัดระยอง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  ประจ าเดือน  

ตุลาคม  -  พฤศจิกายน 2557 และแผนการปฏิบัติงานโครงการเกษตรรวมใจ 
  ๕.๑.2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดจันทบุรี  

รายงานผลการปฏิบัติงาน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี   

ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอื่น ๆ 

  การส่ือสารภายในหน่วยงาน เขตภาคตะวันออก นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อ านวยการ ส านัก
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง เห็นชอบให้มีการสร้างไลน์ (Line) ผู้บริหารหน่วยงาน สังกัด
ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 โดยขอความร่วมมือให้เกษตรจังหวัด เกษตรอ าเภอ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
หัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมในกลุ่มด้วย 
  การเตรียมการเข้าร่วมงานปีใหม่ ปี 2558 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร ของหน่วยงานสังกัดส านัก
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 
  ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งท่ี  1/๒๕๕8  วันท่ี 26 มีนาคม 2558 
ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 

 

 

 
 

                    (นางสาวอิสรี  เก่งนอก) 
                 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

                   ผู้จดรายงานการประชุม 

      (นายวิทยา  พลเย่ียม) 
ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 


