
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ 
สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ ๓ คร้ังที่ ๔/๒๕๕๘ 

วันที่  ๘ กันยายน ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ผู้มาประชุม 
๑. นายสุรพล  จารุพงศ์   รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร ประธาน 
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                                                    จังหวัดระยอง    
๓. นายเศรณี  อนิลบล   เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ   
๔. นายสมชัย  ธีระวงศ์สกุล  เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๕. นายสายหยุด  อาบสุวรรณ  เกษตรจังหวัดตราด 
๖. นายพิชัย  วงษ์บัวงาม   เกษตรจังหวัดนครนายก 
๗. นายสามารถ  ช่ืนวงศา   เกษตรจังหวัดชลบุรี 
๘. นางสาววิบูลย์  ไชยวรรณ  เกษตรจังหวัดระยอง 
๙. นายอรุณ  เหมือนตา   แทน เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 
๑๐. นายสนิท มีพืชน์   แทน เกษตรจังหวัดสระแก้ว 
๑๑. นายปิยะ ปกเกตุ    แทน เกษตรจังหวัดจันทบุรี 
12. นายคนึง  กลับกลาย   ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  
๑3. นายต่อศักดิ์  โพธิ์กราน  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  

จังหวัดชลบุรี   
๑4. นายกฤษฎา  ฉิมอินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช 
 จังหวัดชลบุรี 
๑5. นายชยุทกฤดิ นนทแก้ว ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร       

จังหวัดจันทบุรี  
๑6. นายพันธ์  ผลทอง แทน ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร       

จังหวัดระยอง 
๑7. นายวิทยา  พลเย่ียม ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาววรนุช  สีแดง  ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร   สสข.๓ รย.     
๒. นายสุรพงศ์  วงษ์ชาลี  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป     สสข.๓ รย. 
๓. นาอุบล  มากอง   ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร    สสข.๓ รย. 
๔. นายศราวุธ  จันทรา  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ    สสข.๓ รย. 
๕. นางสาวอิสรี  เก่งนอก  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   สสข.๓ รย. 
๖. นางสาววิไลวรรณ  มณีแสง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    สสข.๓ รย. 
๗. นายพินิจ  จันทร์พรมดี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   สนง.กษจ.สป. 
๘. นายวาสิฏฐ์  วรวงษ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   สนง.กษจ.ชบ. 
๙. นายวินัย  จันทมะโน  เกษตรอ าเภอพระประแดง     สนง.กษจ.สป. 
๑๐. นายวีรชัย  เข็มวงษ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ  สนง.กษจ.สป. 
 
 



๒ 

 

  

๑๑. นายจ านง  เพ็ชรประยูร เกษตรอ าเภอบางพลี     สนง.กษจ.สป. 
๑๒. นายส าราญ  ฉายมณี  เกษตรอ าเภอเมือง     สนง.กษจ.สป. 
1๓. นายพงศธร  ติณจินดา เกษตรอ าเภอพระสมุทรเจดีย์    สนง.กษจ.สป. 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น. นายนายเศรณี  อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ได้แสดงวีดีทัศน์
แนะน าส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ และกล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมทุกท่าน นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง ได้อันเชิญพระบรมราโชวาท เนื่องในวัน
ข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราชปี 2558 ปี 2557 และปี 2533 ซึ่งมีใจความส าคัญให้ข้าราชการตะหนักถึงหน้าท่ี
ของข้าราชการ ต่อผลประโยชน์ของชาติบ้านเมือง จากนั้นนายสุรพล  จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร     
ฝ่ายบริหาร ประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

 นายสุรพล  จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร 

1.1 นโยบายท่ีเน้นหนักของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ 
เร่งรัดการท างานตาม road map ของรัฐบาล ยึด road map ได้แก่ 

- การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ระยะเวลา ๑ เดือน ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ประชุมเตรียมความ
พร้อมเรียบร้อย 

- ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร จ านวน ๘๘๒ ศูนย์ท่ัวประเทศ ต้องมี
เป้าหมายและกระบวนการท างานสู่เป้าหมาย 

- การเพิ่มกิจกรรมทฤษฎีใหม่ ระยะเวลาการด าเนินการ ๖ เดือน แหล่งน้ าเพื่อการยังชีพ ซึ่งกรม
ชลประทาน ได้แจ้งว่าในปีเพาะปลูก 2559 ปริมาณน้ าทางการเกษตรจะลดน้อยลง ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้
เตรียมมาตรการไว้รองรับ ได้แก่ พืชเชิงเด่ียว เกษตรทางเลือก ฟาร์มชุมชน ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างกรมส่งเสริม
การเกษตรและกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

1.2 งบประมาณ ปี 2559 คาดว่าจะจัดสรรค่อนข้างเร็ว ให้ทุกหน่วยงานเตรียมการด าเนินการ 
โดยเฉพาะงบลงทุน ซึ่งต้องมีแผนการ ระเบียบและขั้นตอนท่ีชัดเจน  

1.3 ตัวช้ีวัดและค ารับรองการปฏิบัติราชการ รอบท่ี ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ขอให้หน่วยงาน
มอบหมายผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน และตรวจสอบความก้าวหน้าของตัวช้ีวัดแต่ละตัว โดยมีการส่ือสารภายในหน่วยงาน 
เพื่อรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะๆ 

ในการนี้เกษตรจังหวัดสมุทรปราการได้ให้ความเห็นว่า ปัญหาของการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งเป็น
ตัวช้ีวัดของหัวหน้าหน่วยงาน อาจจะไม่ได้ตามเป้าหมายท่ีกองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตรได้ก าหนดไว้ เนื่องจากมี
งบประมาณบางส่วนโอนมาเพิ่มเติมในช่วงปลายปีงบประมาณ ท้ังนี้ประธานท่ีประชุมได้ช้ีแจงว่าขอให้หน่วยง านมี
แผนการใช้จ่ายท่ีเหมาะสม มั่นใจว่าทุกหน่วยงานสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย และได้ชมเชยหัวหน้าหน่วยงาน
ในเขต ๓ ในการช่วยสะท้อนปัญหาในการปฏิบัติงาน ซึ่งทุกท่านล้วนแต่เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการท างาน 

  

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B0


๓ 

 

  

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง 

  ๒.๑ นโยบายของของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันพุธท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
สาระส าคัญได้แก่ ข้อส่ังการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน ๑๑ ข้อ  หลักการท างานและ
เร่งรัดการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ จ านวน ๕ ข้อ 

 ๒.๒ การสัมมนาเกษตรอินทรีย์ ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง จัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออก ในวันท่ี ๒๔-๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ 
โรงแรมสตาร์ ระยอง มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการขับเคล่ือนเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออก แบบบูรณาการ สร้าง
เครือข่ายการผลิต การแปรรูปและการตลาดเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออก บุคคลเป้าหมายท้ังส้ิน ๖๐ คน ได้แก่ 
เกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ จาก ๙ จังหวัดๆละ ๔ คน เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดๆละ ๑ คน เจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้องจากภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา 

 ๒.๓ พื้นท่ีกรมธนารักษ์ ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื้อท่ี ๖๐ ไร่ เนื่องจาก
กรมธนารักษ์ได้แจ้งให้หน่วยงานส่งคืนพื้นท่ีราชพัสดุท่ีส่วนราชการครอบครองเกินความจ าเป็นไม่ได้ใช้ประโยชน์ทาง
ราชการ ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง ได้ประสานงานส านักงานธนารักษ์พื้นท่ีชลบุรี 
ด าเนินการรังวัดตรวจสอบแนวเขตท่ีดิน และจัดท าแผนงานโครงการและงบประมาณประกอบการขอใช้ท่ีดินราชพัสดุ 
โดยมีการประชุมวิเคราะห์วิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการของชุมชน จ านวน ๔ ครั้ง 

๒.4 การจัดท าเส้ือทีม ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง (เส้ือเช้ิตลายสกอต 
สีฟ้า) แจ้งให้เกษตรจังหวัดและข้าราชการสังกัดส านักงานเกษตรจังหวัด ท่ีมีความสนใจเส้ือทีม ส่ังจอง โดยระบุจ านวน
พร้อมขนาดท่ีต้องการ ไปยังส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง 

๒.5 การส่งหลักฐานประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ ส่ง
ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง ภายในวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ 

มติที่ประชุม รับทราบเรื่องทีประธานแจ้งให้ทราบ จ านวน ๘ หัวข้อ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 
  ตามท่ีได้มีการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตท่ี ๓ 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดตราด อ าเภอเมือง จังหวัดตราด
นั้น เลขาท่ีประชุมฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมและได้ส่งให้ทุกท่านแล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมตามเอกสาร
หน้า ๓ ถึงหน้าท่ี ๙ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตท่ี ๓ 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดตราด อ าเภอเมือง จังหวัดตราด 
 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 

 

  

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๕๘ 

๓.๑ งานเกษียณอายุราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

งานเกษียณอายุราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันท่ี ๙-๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ 
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิต้ี จอมเทียน พัทยา กิจกรรมประกอบด้วย  การสัมมนาความรู้ นิทรรศการ และงานเล้ียง
แสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย เกษตรจังหวัด ผู้อ านวยการกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม/
ฝ่าย ผู้อ านวยการกอง ส านัก และผู้เกษียณอายุราชการ ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง
อาหาร ได้แก่หอยแมลงภู่ ผู้รับผิดชอบจัดซุ้มอาหาร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี 
และ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง สนับสนุนไม้ประดับ  

มติที่ประชุม รับทราบกิจกรรมและขอบเขตงานเกษียณอายุราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 ๓.๒ การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) 

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อให้เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร
น าไปสู่การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิต โดยด าเนินการในศูนย์เรียนรู้  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จ านวน 882 ศูนย์ ท่ัวประเทศ ภาคตะวันออก จ านวน 73 ศูนย์
ก าหนดให้จัดงานระหว่างวันท่ี 20 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2558 ระยะเวลาจัดงาน 1-2 วัน ซึ่งในขณะนี้ ได้
ส้ินสุดระยะเวลาด าเนินการแล้ว เป็นดังนี้ จัดงานท้ังส้ิน 73 ศูนย์ จัดงานครบตามเป้าหมายท่ีกรมฯ ก าหนด เกษตรกร
ร่วมงานรวมท้ังส้ิน 22,659 ราย ( เป้าหมาย 21,900 ราย ) มีหน่วยงานเข้าร่วมเฉล่ีย 5 - 7  หน่วยงาน ได้แก่ 
หน่วยงานจากกรมส่งเสริมการเกษตร (ศูนย์ปฏิบัติการ ฯ ส านักงานเกษตรจังหวัด ) กรมวิชาการเกษตร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  กรมพัฒนาท่ีดิน  กรมชลประทาน กรมปศุสัตว์  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  กระทรวงศึกษาธิการ
และสถาบันการศึกษา  กระทรวงสาธารณสุข  กรมส่งเสริมสหกรณ์  กรมการปกครอง  กระทรวงพาณิชย์  กระทรวง
พลังงาน กรมพัฒนาชุมชน  สภาเกษตรกร และเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  

มติที่ประชุม รับทราบสรุปผลการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ภาคตะวันออก 

  ๓.๓ การพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร (ด้านพืช) การจัดท าแปลงส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ 

ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดระยอง  ได้การจัดสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
อบรมผู้จัดการพื้นท่ีการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ ครั้งท่ี 2 วันท่ี 3 - 5 สิงหาคม 2558 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา
จ านวน 50 คนประกอบด้วย ผู้จัดการแปลง/ผู้ช่วยผู้จัดการแปลงใหญ่  เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด และ 
Core-team  วิทยากร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รพีพร  ศรีจ าปา มีการจัดท าแผนแม่บทจ านวน 6 ชนิดสินค้า 
ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง  มังคุด ล าไย  มะม่วง และทุเรียน  

มติที่ประชุม รับทราบผลการสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้และอบรมผู้จัดการพื้นท่ีการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลง
ใหญ่ ครั้งท่ี 2 

๓.๔ โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัย

แล้ง ภาคตะวันออก เป็นดังนี้ พื้นท่ีด าเนินการ ๖ จังหวัด ๓๗ อ าเภอ จ านวน ๑๖๘ ต าบล ๓๙๔ โครงการ เป็นเงิน 
๑๕๘,๔๗๙,๑๙๘ บาท เบิกจ่ายเสร็จส้ินแล้ว ๑๕๗,๒๕๘,๗๓๒.๔๖ บาท คงเหลือ ๑,๒๒๐,๔๖๕.๕๔ บาท โดยแยกตาม
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม ได้แก่ การจัดการแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรของชุมชน จ านวน 126 โครงการ       
การผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตเกษตรเพื่อการสร้างรายได้ในฤดูแล้งของชุมชน จ านวน 69 โครงการ 



๕ 

 

  

การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จ านวน 184 โครงการ การจัดการเพื่อลดความสูญเสีย
ผลผลิตทางการเกษตร จ านวน ๑๕ โครงการ 
   

ข้อเสนอแนะ 
1. เป็นโครงการท่ีสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและสมาชิกในชุมชนได้จริง 
2. เป็นโครงการท่ีช่วยสร้างความสามัคคีและเพิ่มศักยภาพให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
3. รัฐควรสนับสนุนงบประมาณให้โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

คลอบคลุมทุกต าบลท่ีมีปัญหาภัยแล้ง 

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานโครงการโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการ
เกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 

๓.๕ การประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

แผนการออกพิจารณาผลงานในพื้นท่ีประกอบการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับ
เขต ประจ าปี 2558 รอบท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 2 - 18 กันยายน 2558 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบแผนการออกพิจารณาผลงานในพื้นท่ีประกอบการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น
ระดับเขต ประจ าปี 2558 รอบท่ี 2 

๓.๖ ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕8 
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

เขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง ณ วันท่ี ๓๑ สิงหาคม 2558 งบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร รวม 143,448,346 
บาท ใช้ไป 126,554,338.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.22 ต่ ากว่ามาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ     
ปี 2558 ตามมติครม. ณ วันท่ี ๓๑ สิงหาคม 2558 ซึ่งก าหนดไว้ ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง ณ วันท่ี ๓๑ สิงหาคม 2558  

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบ 

๔.๑ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานธุรการระดับอ าเภอ ด้านการเงิน  

บัญชี พัสดุ และงานสารบรรณ 
ผลการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานธุรการระดับอ าเภอ ด้านการเงิน 

บัญชี พัสดุ และงานสารบรรณ  ระหว่างวันท่ี 26-28 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดฉะเชิงเทรา ต าบลเขาหินซ้อน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัด  มีเจ้าพนักงานธุรการระดับอ าเภอ จังหวัด และศูนย์
ปฏิบัติการ ในพื้นท่ีภาคตะวันออก จ านวนท้ังส้ิน 90 คน วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบการเงินการคลังท่ีแก้ไขปรับปรุงขึ้นใหม่ และสามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้
มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการต่างๆ ของระบบ GFMIS และระบบ e-GP อีกท้ังเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการ
อบรมได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เสนอแนะปัญหาอุปสรรค ตลอดจน
แนวทางแก้ไขอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ  ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจากส านักงานคลังเขต 2 โดย         
ผอ.สุวิช เทศนา ผอ.ส่วนวิชาการ และวิทยากรจากกรมส่งเสริมการเกษตร โดยนางสาวพรทิพย์  เรืองธรรม หัวหน้าฝ่าย
สารบรรณ  



๖ 

 

  

มติที่ประชุม รับทราบผลการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานธุรการระดับอ าเภอ ด้านการเงิน 
บัญชี พัสดุ และงานสารบรรณ 

 

๔.๒ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

  กลุ่มพัฒนาบุคลาการ จะด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดระยอง ในวันท่ี 22 – 24 กันยายน 2558  
ระยะเวลา 3 วัน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค์ เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ ารับการอบรมมี
ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับหลักการเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ผู้เข้ารับการอบรม
ทราบถึงเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ และมีความรู้ และทักษะในการตัดต่อและจัดท าวีดิทัศน์ด้านการ
ประชาสัมพันธ์  บุคคลเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีส านักงานเกษตรจังหวัด 9 จังหวัดๆ ละ 1 คน เจ้าหน้าท่ีศูนย์
ปฏิบัติการฯ 5 ศูนย์ๆ ละ 1 คน และเจ้าหน้าท่ีส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดระยอง รวมท้ังส้ิน 
18 คน หัวข้อวิชา  ประกอบด้วย หลักการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ / ฝึกปฏิบัติ เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ 
และเทคนิคการตัดต่อวีดิทัศน์ / ฝึกปฏิบัติ โดยมีวิทยากรจากกรมส่งเสริมการเกษตร และวิทยากรจากประชาสัมพันธ์
จังหวัดระยอง  

มติที่ประชุม รับทราบรายละเอียดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อพิจารณา 

  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๖ การติดตามประสานงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏบิัติงาน 

๖.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 

 ไม่มี 

๖.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

๖.๒.๑ ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 

ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีเร่งรัดข้ึนทะเบียนเกษตรกรและรับรองผู้ปลูกปาล์มน้ ามัน 

๖.๒.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ไม่มี 

๖.๒.๓ ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี 

ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีเร่งรัดข้ึนทะเบียนเกษตรกรและรับรองผู้ปลูกปาล์มน้ ามัน 

๖.๒.๔ ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด 

- ปัญหาเงื่อนไขของการเข้าร่วมโครงการรับการช่วยเหลือปาล์มน้ ามัน 

- ภาวะน้ าท่วมในพื้นท่ีอ าเภอบ่อไร่ เขาสมิง 

- ประชาสัมพันธ์งาน “ของดีสงาด  ตลาดเกษตรกร” วันท่ี ๒๓-๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ 

๖.๒.๕ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 



๗ 

 

  

ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายกเร่งรัดขึ้นทะเบียนเกษตรกรและเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ 
ในการเสด็จทรงติดตามงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 

๖.๒.๖ ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 

ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีเร่งรัดข้ึนทะเบียนเกษตรกร และการเบิกจ่ายงบประมาณ 

๖.๒.๗ ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 

ไม่มี 

๖.๒.๘ ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 

ฝากท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร พิจารณาจัดสรรเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารจ านวน 
๒ คน และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ๒ คน มาทดแทนเจ้าหน้าท่ีในต าแหน่งท่ีลาออก และย้ายไป
หน่วยงานอื่นๆ 

๖.๒.๙ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 

ปัญหาการขึ้นทะเบียนเกษตรกร อ าเภอตาพระยา ระบบบันทึกข้อมูลล่ม แก้ไขโดยการจ้างคนช่วย
บันทึก 

ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอื่น ๆ 

  ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕8 ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 
เดือน พฤศจิกายน 2558  

  การปรับภูมิทัศน์สวนป่าสมุนไพร ขณะนี้อยู่ระหวา่งการด าเนินการ ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง
จากหน่วยงานต่างๆ 

  งานเกษียณอายุราชการ ปี งบประมาณ 2558 ของส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี ๓ 
จังหวัดระยอง จัดขึ้นในวันท่ี ๒๙ กันยายน 2558 กิจกรรมในงานประกอบด้วยการสัมมนา และงานเล้ียงแสดงมุฑิตา
จิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 

 

 
 

         (นางสาวอิสรี  เก่งนอก)  
     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

   ผู้จดรายงานการประชุม 

                     (นายวิทยา  พลเย่ียม) 
          ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม                   
 

 


