
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ 
สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ ๓ คร้ังที่ 5/๒๕๕๘ 

วันที่ 17 ธนัวาคม  ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

 

ผู้มาประชุม 
๑. นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์   ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓  

จังหวัดระยอง   ประธาน 
2. นายพิชัย  วงษ์บัวงาม   เกษตรจังหวัดนครนายก  
๓. นายพงษ์ศ กดิ์  เอมดวง   เกษตรจังหวัดตราด 
4. นายวิบูลย์  ไชยวรรณ   เกษตรจังหวัดระยอง 
5.นายธนิต  ภิญญากรณ์   แทน เกษตรจังหวัดชลบุรี  
6. นายศักดิ์ชัย  ศรีสุวรรณ  แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
7. นายอรุณ  เหมือนตา   แทน เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 
8. นางสุรีพร  แสงอรุณ   แทน เกษตรจังหวัดสระแก้ว 
9. นายคณิตสิทธิ์  ปัญญวัตวิวัฒน์   แทน เกษตรจังหวัดจันทบุรี 
10. นางสาวกรณ์สิรี  อภิสิริรัชฐ์  แทน เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  
๑๑. นายคนึง  กลับกลาย   ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  
12. นายชยุทกฤดิ นนทแก้ว ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร       

จังหวัดจันทบุรี 
๑3. นายต่อศักดิ์  โพธิ์กราน  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  

จังหวัดชลบุรี   
๑4. นายกฤษฎา  ฉิมอินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช 
 จังหวัดชลบุรี 
๑5. นายพรหม  ยกพล ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร       

จังหวัดระยอง 
๑6. นายเฉลิมชาติ  นันตสุวรรณ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ  เลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางนลทวรรณ  มากหลาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สสก.๓ รย.     
๒. นายสุรพงศ์  วงษ์ชาลี  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    สสก.๓ รย. 
๓. นางสาวนคร  คมกล้า   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สสก.๓ รย. 
๔. นายศราวุธ  จันทรา  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ   สสก.๓ รย. 
๕. นางสาวอิสรี  เก่งนอก  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สสก.๓ รย. 
๖. นางสาววิไลวรรณ  มณีแสง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   สสก.๓ รย. 
7. นางอรุณ  ศรีค าแหง   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   สสก.๓ รย. 
8. นางสาวกฤตพรกมล  จันทร์เพ็ญ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   สสก.๓ รย. 
9. นางสาวภัทรวดี  สวัสสิริกุล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   สสก.๓ รย. 
10. นางรัตนาภรณ์  อารัมภีร์ เจ้าพนักธุรการ     สสก.๓ รย. 
 
 



๒ 

 

  

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น. นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมทุกท่าน ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
  การตรวจเย่ียมโครงการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ในพื้นท่ี จังหวัดระยองและจันทบุรี  
  กรมส่งเสริมการเกษตรรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริม
การเกษตร (นสก.) รุ่นท่ี ๗ และรุ่นท่ี ๘  โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตต้ังแต่วันท่ี ๙-18 ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยภาค
ตะวันออก ได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาข้าราชการเข้าอบรมฯ ดังกล่าว จ านวน 10 คน  

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จังหวัดจันทบุรี สระแก้ว เตรียมความพร้อมในการรับ
เสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการด าเนินงาน
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  

การจัดงานปีใหม่บ้านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ต าบลบางเตย อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ในวันท่ี 31 ธันวาคม 2558  

การจัดงานเปิดตัว kick off แก้ปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/59 วันท่ี 22 ธันวาคม 255๙ ณ 
สนามกีฬาเทศบาลต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

มีการเปล่ียนแปลงข้าราชการระดับผู้บริหารหน่วยงาน สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ในภาค
ตะวันออก นายไพฑูรย์  รื่นสุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว เป็นเกษตรจังหวัดชัยนาท นายสายหยุด  อาบสุวรรณ เกษตร
จังหวัดตราด เป็นเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ และยินดีต้อนรับ นายพงษ์ศักด์ิ  เอมดวง เกษตรจังหวัดอุทัยธานี เป็น
เกษตรจังหวัดตราด 

มติที่ประชุม รับทราบเรื่องทีประธานแจ้งให้ทราบ จ านวน 6 เรื่อง  

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/๒๕๕๘ 
  ตามท่ีได้มีการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตท่ี ๓ 
ครั้งท่ี 4/๒๕๕๘ วันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ นั้น เลขาท่ีประชุมฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมและได้ส่งให้ทุกท่านแล้ว รายละเอียดรายงานการ
ประชุมตามเอกสารหน้า ๓ ถึงหน้าท่ี ๙ 

มติที่ประชุม แก้ไขรายงานการประชุมหน้าท่ี ล าดับท่ี 8. นางสาววิบูลย์  ไชยวรรณ เป็นนายวิบูลย์  ไชยวรรณ และ
รับรองรายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตท่ี ๓ ครั้งท่ี         
๔/๒๕๕๘ วันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๕๘ 

๓.๑ การประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ท่ี ๓ จังหวัดระยอง ออกพิจารณาระดับพื้นท่ีประกอบการ
คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจ าปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันท่ี ๒-๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งได้
ด าเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการประกวดระดับประเทศ ซึ่งกรมส่งเสริม
การเกษตรจะได้แจ้งก าหนดการต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจ าปี ๒๕๕๘ 



๓ 

 

  

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบและพิจารณา 

เร่ืองเพื่อทราบ 
๔.๑ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร 

นโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเกษตร สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  

๑. เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรประจ าอ าเภอ ( ทุกเรื่องของกระทรวงเกษตรฯ )ไม่ใช่ของหน่วยงาน
ใดหน่วยงานหนึ่งบนเป้าหมาย “ท าอย่างไรให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” 

2. ศูนย์เรียนรู้เป็นกลไกการท างานในพื้นท่ีของชุมชน โดยมีหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯมา
ปฏิบัติงานร่วมกัน เป็นจุดถ่ายทอดความรู้และแลกเปล่ียนข้อมูลให้กับเกษตรกรตามภารกิจของหน่วยงาน  จัดระบบ
บูรณาการในพื้นท่ี (เป้าหมายร่วม  พื้นท่ีร่วม เข้าใจร่วม กิจกรรมร่วม ) ทุกคน/ทุกหน่วยงานของ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณเ์ป็นเจ้าของร่วมกัน 

3. เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ไม่ใช่การเรียนรู้แบบนักวิชาการ แต่เป็นการเรียนรู้แบบชาวบ้าน On Field  
และแบบ Learn by Doing ไม่เน้นสร้างอาคารและห้องฝึกอบรม   

4. มีกิจกรรมหลักตามสินค้าหลักของอ าเภอ ตอบโจทย์ของคนในพื้นท่ีแต่ไม่ใช่แค่ตอบโจทย์เพียงพืช 
ชนิดเดียว สามารถด าเนินการได้ทุกเรื่องของกระทรวงเกษตรฯ เป็นไปตามความต้องการของชุมชน 

5. มีลักษณะคล้ายๆกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร โดยมีความแตกต่าง  ดังนี้ 
๕.๑  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรเป็นศูนย์บริหารจัดการสินค้าเกษตรกรของ

เกษตรกรระดับอ าเภอ แต่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เป็นศูนย์แผนของชุมชน (ต าบล)   
๕.๒  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรมีแปลงเรียนรู้ มีเกษตรกรต้นแบบ   
๕.๓  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรไม่ยึดติดกับหน่วยงานราชการ เป็นของ

เกษตรกรในชุมชน (อ าเภอ) โดยเกษตรกรท่ีประสบผลส าเร็จในสินค้าเกษตรหลักของอ าเภอเป็นต้นแบบและเป็น
เจ้าของศูนย์ฯ 

๕.๔ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรเป็นกลไกในการท างานของกรมส่งเสริม
การเกษตร  

๖. กระบวนการด าเนินงาน 
๖.๑ กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาเกษตรกรผู้น าทุกต าบล ศูนย์ละ 500 คน

พัฒนาเกษตรกรป้าหมายในอ าเภอจากเกษตรกรผู้น าพัฒนา ( 1: 10 ) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เช่น 
โรงเรียนเกษตรกร เป็นต้น  

๖.๒ กระบวนการให้บริการ บริการทางวิชาการและข้อมูลข่าวสาร บริการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารบนช่องทางต่างๆ  

          ๖.๓ การบูรณาการท างาน การจัดการเรียนรู้โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามบทบาทภารกิจ
ของแต่ละหน่วยงานในการถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนปัจจัยการผลิต ดังนี้ 

การจัดการเรียนรู้โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเกษตร ให้มีความพร้อมในการให้การบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี  เช่นระบบน้ า  เครื่องจักรกล  
วัสดุการเกษตร  ชุดตรวจสอบดิน เมล็ดพันธุ์  สารชีวภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ  

มติที่ประชุม รับทราบแนวทางการด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

 



๔ 

 

  

๔.๒ งานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร ระดับเขต 

   จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 23-25 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
ชลบุรี อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและ
ฝึกอบรม เป็นประธานเปิดงาน จ านวนผู้เข้าร่วมงานชุมนุมจ านวน 82 ราย กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 
กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ละลายพฤติกรรม การเลือกต้ังคณะกรรมการสภายุวเกษตรกรระดับเขต การแข่งขันสุดยอด
นักจดบันทึก การแข่งขันสุดยอดนักพูดในท่ีชุมชน การแข่งขันสุดยอดนักตอบปัญหาด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร 
การแข่งขันสุดยอดนักเรียงความ การแข่งขันสุดยอด Team work และการแสดงรอบกองไฟ ฐานการเรียนรู้ทาง
การเกษตร 5 ฐาน ได้แก่ การตอนกิ่งมะนาว การปลูกปูเล่ การท าปุ๋ยหมัก การแปรรูปสบู่จากน้ าผ้ึงและการก าจัดโรค
พืชและแมลงด้วยชีววิธี กิจกรรม Walk Rally กิจกรรมรอบกองไฟ และ พิธีเทียน 

มติที่ประชุม รับทราบขอบเขตการจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและท่ีปรึกษายุวเกษตรกร ระดับเขต 

๔.๓ การติดตามงานส่งเสริมการเกษตรประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
  กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ก าหนดแนวทางการติดตามงานโดยใช้โปรแกรมรายงานผลการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมการเกษตร E-project ในช่วงไตรมาสท่ี ๑ เป็นการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
สามารถเข้าระบบรายงานเพื่อจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้
รายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยรายงานภายใน ๕ วัน ท าการของเดือนถัดไป 

มติที่ประชุม รับทราบแนวทางการติดตามส่งเสริมการเกษตร ตามระบบ E-project 

๔.๔ การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ 2559 

ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง ณ วันท่ี 14 ธันวาคม 2558 เวลา ๐๙.3๐ น. งบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร      
รวม 89,062,639บาท ใช้ไป 20,760,443.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.31 ต่ ากว่ามาตรการเร่งรัดติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณปี 2559 ซึ่งก าหนดไว้เท่ากับ 24.52 

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านัก งานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง ณ วันท่ี 14 ธันวาคม 2558 

4.5  โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 

โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภัย  แล้ง ปี 2558/59 มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการพื้นท่ีเพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอด คล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนและสถานการณ์
ท่ีเกี่ยวข้อง ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทน มีเป้าหมาย พื้นท่ีวิกฤต
ภัยแล้ง หรือ พื้นท่ีท่ีหากมีการใช้น้ าไม่เป็นไปตามแผน จะเกิดผลกระทบต่อการใช้น้ าของภาคส่วนอื่น คือ พื้นท่ี
การเกษตรในเขตชลประทานลุ่มน้ าเจ้าพระยา 22 จังหวัด และ พื้นท่ีภัยแล้งท่ัวไป 55 จังหวัด มีระยะเวลาด าเนิน
โครงการ ระหว่างวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 – 30 เมษายน 2559 ซึ่งได้ก าหนดมาตรการในการด าเนินการรวม 8 
มาตรการ มาตรการท่ีเกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการเกษตรได้แก่ มาตรการท่ี 4. มาตรการเสนอโครงการตามความ
ต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง โดย การจัดท าแผนชุมชน โครงการจัดท าแผนชุมชนเพื่อแก้ไขวิกฤต
ภัยแล้ง ปี 2558/59 โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก และรวบรวมส่งให้คณะกรรมการอ านวยการ  
บูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี 2558/59 เพื่อพิจารณาน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการช่วยเหลือต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 

 



๕ 

 

  

4.6 โครงการจัดงานเปิดตัว (Kick Off) มาตรการแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ปี 2558/59 และ
การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ปี 2558/59 

ด าเนินการในวันท่ี 22 ธันวาคม 2558 สนามกีฬาเทศบาลต าบลองครักษ์  อ าเภอองครักษ์  จังหวัด
นครนายก มีเกษตรกรเป้าหมายจ านวน 300 คน ภายในงานมีสถานีเรียนรู้ จ านวน 14 สถานี จากหน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และภาคเอกชน มีการเสวนา ประเด็น
“ทางเลือกทางรอดของเกษตรกรไทยสู้ภัยแล้ง”และกิจกรรมแจกกล้าพันธุ์พืชผัก แจกน้ าหมักชีวภาพ 

มติที่ประชุม รับทราบขอบเขตการจัดงานเปิดตัว (Kick Off) มาตรการแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ปี 2558/59 และ
การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ปี 2558/59 

 ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อพิจารณา 

  5.1 แผนการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรท่ี ๓  
1. ครั้งท่ี ๕/255๘ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง วันท่ี 17 ธันวาคม 2558 
2. ครั้งท่ี ๑/2559ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว กุมภาพันธ์ 2559 

3. ครั้งท่ี ๒/2559ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559 
4. ครั้งท่ี ๓/2559ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี สิงหาคม 2559 

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรท่ี ๓ ใน
ปีงบประมาณ 2559 
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