
 
ระเบียบวาระการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ 

สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
วันที ่๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
************************ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 

 เรื่องเพ่ือทราบ 

๑. แผนการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
๒. การเปลี่ยนโครงสร้าง ภารกิจ ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 
๓. รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระบบ MRCF 
๔. โครงการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๗ 
๕. การประกวดวิสาหกิจชุม 
๖. ความกา้วหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๗  

ระเบียบวาระท่ี ๕  การติดตามประสานงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๕.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 

๕.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 

 

หมายเหตุ : เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

  

 
ระเบียบวาระการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ 

สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
----------------------------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีค าสั่งแต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการ ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (เกษตรจังหวัด) 
ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงเกษตรจังหวัดในภาคตะวันออก มีเกษตรจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้ง ๔ ท่านได้แก่ นายพิชัย  
วงษ์บัวงาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก  เป็นเกษตรจังหวัดนครนายก 
นายสายหยุด  อาบสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด เป็นเกษตรจังหวัด
ระยอง นายเศรณี อนิลบล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดชุมพร เป็นเกษตรจังหวัด
สมุทรปราการ นายนเรศ ฝีปากเพราะ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา เป็น
เกษตรจังหวัดตราด เกษตรจังหวัดที่ได้รับการเลื่อนระดับ  ได้แก่ นายสามารถ  ชื่นวงศา เกษตรจังหวัดระยอง เป็น
เกษตรจังหวัดสระแก้ว นายสุรสิงห์  พูนเพิ่มสุขสมบัติ เกษตรจังหวัดนครนายก เป็นเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี นาย
อาชว์ชัยชาญ  เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเกษตรจังหวัดจันทบุรี นายสมจิตร  ธีรบุญชัยกุล 
เกษตรจังหวัดสระแก้ว เป็นเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร นายมานะ  บุญระมี เกษตรจังหวัดตราด เป็นเกษตรจังหวัด
ปัตตานี  นายสมพร  เจียรประวัติ เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นเกษตรจังหวัดล าปาง ขอแสดงความยินดีกับ
เกษตรจังหวัดใหม่ทั้ง ๔ ท่าน และยินดีกับเกษตรจังหวัดที่ได้เลื่อนระดับท้ัง ๖ ท่าน 

  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดแข่งขันกอล์ฟ ในวันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๐๐-
๑๘.๐๐ น. ณ สนามกอล์ฟเมืองเอก รังสิต ในการนี้นายอนันต์  ลิลา เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประธาน
ชมรมกอล์ฟส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอความร่วมมือส่งทีมเข้าแข่งขัน จ านวน ๑ ทีม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มติที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ 
  ตามที่ได้มีการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ ๓  
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดสระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
นั้น ฝ่ายเลขาฯได้จัดท ารายงานการประชุม และได้ส่งให้ทุกท่านแล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมตามเอกสารหน้า 
๓ ถึงหน้าที่ ๑๐ 

มติที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 



๓ 

 

  

 
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ ๓  

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖  

ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดสระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 

ผู้มาประชุม 
๑. นายวิชิตร  ช่วยพิทักษ์   ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓  

จังหวัดระยอง      ประธานที่ประชุม  
๒. นายชูเกียรติ  ประดิษฐ์ศิลปกุล   เกษตรจังหวัดจันทบุรี 
๓. นายมานะ  บุญระมี   เกษตรจังหวัดตราด 
๔. นายสมจิตร  ธีระบุญชัยกุล  เกษตรจังหวัดสระแก้ว 
๕. นายสุรสิงห์  พูนเพิ่มสุขสมบัติ  เกษตรจังหวัดนครนายก  
๖. นายวิจิตร  กมลวารินทร ์  เกษตรจังหวัดชลบุรี 
๗. นายสมพร  เจียรประวัติ  เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
๘. นาย สุรแสง  พูนเพิ่มสุขสมบัติ  แทน เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 
๙. นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์   เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา   
๑๐. นายสามารถ  ชื่นวงศา  เกษตรจังหวัดระยอง 
๑๑. นายทิวา  แซมเพชร   ผู้อ านวยการศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี 
๑๒. นายคนึง  กลับกลาย   ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  (พืชสวน) 
๑๓. นายสรรเสริญ วันจันทร์  แทน ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
  จังหวัดระยอง (พืชสวน) 
๑๔. นายต่อศักดิ์  โพธิ์กราน รักษาการ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดชลบุรี  (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) 
๑๕. นายชยุทกฤดิ  นนทแก้ว แทน ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) 
๑๖. นายนภศักดิ์  ทองชาติ ท าหน้าทีแ่ทน ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
      เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายสุระเชษฐ์  นาโสม รักษาการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผักผลไม้

เพ่ือการส่งออกที่ ๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 
      ติดราชการ  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสายหยุด  อาบสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเกษตรกร            สนง.กษจ.ตร. 
๒. นางอุบล  มากอง  รักษาการในต าแหน่งผอ.กลุ่มพัฒนาเกษตรกร      สสข.๓ รย. 
๓. นางสาววรนชุ  สีแดง  นักวิชาการเกษตรช านาญการ     สสข.๓ รย. 
๔. นายสุรพงศ์  วงษ์ชาลี รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  สสข.๓ รย. 
๕. นางสาวอิสรี  เก่งนอก  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   สสข.๓ รย. 



๔ 

 

  

๖. นางสาววันทิตา  วุฒิพนมศักดิ์            เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์   สสข.๓ รย. 
๘. นางศุภลักษณ์  พลเยี่ยม  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   สสข.๓ รย. 
๙. นางสาวชุติมา  อัศวเสถียร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สสข.๓ รย. 
๑๐. นายีระ  กิจเจริญ   เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน   สสข.๓ รย. 
๑๑. นายชาญณรงค์  ก าเนิดเหมาะ เจ้าพนักงานธุรการ    สนง.กษจ.สก. 
๑๒. นางสุรีย์พร  แสงอรุณ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สนง.กษจ.สก. 
๑๓. นางสาวสุนันทา  สวุินทรากร  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  สนง.กษจ.สก. 
๑๔. นางราตรี  ประสงค์สุข  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สนง.กษจ.สก. 
๑๕. นายด ารงค์  ชุมเกษียร  ประธานวิสาหกิจชุมชนผลิตน้ าดื่ม 

  
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิชิตร  ช่วยพิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

เขตท่ี ๓  จังหวัดระยอง ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ตามที่ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง  ได้ด าเนินการประกวดวิสาหกิจ
ชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจ าปี ๒๕๕๖ บัดนี้การประกวดข้างต้นได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ส านักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ได้อนุมัติเงินรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต เป็นดังนี้ รางวัลที่ ๑ เงิน
รางวัล ๖,๐๐๐ บาท ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนาตราด จังหวัดตราด รางวัลที่ ๒ เงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท 
ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยบ้านไทรนอง จังหวัดจันทบุรีรางวัลที่ ๓ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน
ผลิตน้ าดื่มบ้านซอย๘ หมู่ ๒ พนานิคม จังหวัดระยอง และรางวัลชมเชย เงินรางวัล ๑,๔๐๐ บาท ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบึงตะเข้ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการนี้ตัวแทนกลุ่ม/ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนได้เข้ามารับด้วย
ตัวเอง    

ขอให้เกษตรจังหวัดก าชับเรื่องการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรรายแปลง ปี ๒๕๕๖ โดยให้ยึด
ตามข้ันตอนคู่มือปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันความผิดพลาดซึ่งอาจจะเกิดข้ึน 
มติที่ประชุม รับทราบการมอบเงินรางวัลในการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี ๒๕๕๖ และการก ากับดูแล
เรื่องการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรรายแปลง ปี ๒๕๕๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 

  ตามที่ได้มีการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร   เขตที่ ๓  
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี อ าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี นั้น ฝ่ายเลขาฯได้จัดท ารายงานการประชุม และได้ส่งให้ทุกท่านแล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมตาม
เอกสารหน้า ๓ ถึงหน้าที่ ๑๔ 

มติที่ประชุม แก้ไขหน้าที่ ๓ ล าดับที่ ๖. และ ๑๔. จาก (แทน) เป็น แทน ล าดับที่ ๑๔. นายพันธ์  ยกทอง เป็น นาย
พันธ์  ผลทอง  ล าดับที่ ๒๑. นายพัฒนศักดิ์  ม่วงสมบัติ เป็น นายพัฒนศักดิ์  พ่วงสมบัติ และรับรองการประชุม ครั้งที่ 
๒/๒๕๕๖ 

 

 

 



๕ 

 

  

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 

เรื่องท่ี ๓.๑ ผลการด าเนินงานโครงการส ามะโนการเกษตร ภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๕๖  

สรุปผลการด าเนินงานโครงการส ามะโนการเกษตร ภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วันที่ ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ เมื่อเทียบกับครัวเรือนเกษตรกรที่กรมส่งเสริมการเกษตรรับขึ้นทะเบียนไว้ ทุกจังหวัดที่มีผลการ
ส ารวจครัวเรือนทั้งสิ้น (F๔) ได้มากกว่าร้อยละ ๙๐ โดยจังหวัดชลบุรีส ารวจได้สูงสุดประมาณร้อยละ ๑๑๒ รองลงมา
คือตราด และนครนายก ส ารวจได้ร้อยละ ๑๑๐ และ ๑๐๗ ตามล าดับ ส่วนจังหวัดที่มีการส ารวจผู้ถือครองท า
การเกษตร (F๑๑) ได้มากกว่าร้อยละ ๘๐ ได้แก่ ตราด จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ระยอง และสรแก้ว โดยจังหวัด
ตราดส ารวจผู้ถือครองท าการเกษตรได้สูงสุด ร้อยละ ๙๙ รองลงมาได้แก่ ฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี ได้ร้อยละ ๙๑ 

เกษตรจังหวัดสมุทรปราการได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ปัญหาการส ารวจผู้ถือครองท าการเกษตร (F11) ได้
คลาดเคลื่อนจากทะเบียนเกษตรกรที่กรมส่งเสริมการเกษตรรับขึ้นทะเบียนไว้ เนื่องจากความแตกต่างของนิยาม
ครัวเรือนเกษตรกรของส านักงานสถิติการเกษตรคือ ครัวเรือนที่มีรายได้จากการเกษตร แต่นิยามของกรมส่งเสริม
การเกษตร คือครัวเรือนที่มีกิจกรรมทางการเกษตร  

เกษตรจังหวัดชลบุรีชี้แจงว่า จังหวัดพยายามแก้ไขและหาสาเหตุที่ท าให้การส ารวจผู้ถือครองท า
การเกษตรได้ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ เมื่อเทียบกับครัวเรือนเกษตรกรที่กรมส่งเสริมการเกษตรรับขึ้นทะเบียนไว้ พบว่า
ปัญหาส่วนหนึ่งเนื่องจากชลบุรีมีพ้ืนที่ทหาร ซึ่งทหารเกณฑ์เข้าประจ าการได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาในพ้ืนที่จ านวน
มาก เมื่อปลดประจ าการจึงได้ท าการย้ายทะเบียนบ้านออกไป เมื่อส ารวจข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจึงไม่พบข้อมูลในส่วน
ดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบสรุปผลการด าเนินงานโครงการส ามะโนการเกษตร ภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๕๖ และแนวทาง
แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 

 เรื่องท่ี ๓.๒ ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี ๒๕๕๖ 
ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ได้ด าเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชน

ดีเด่นระดับเขต ประจ าปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เสร็จสิ้นแล้ว นั้น ผลการประกวด
วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี ๒๕๕๖ รางวัลที่ ๑ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนาตราด จังหวัดตราด รางวัลที่ 
๒ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยบ้านไทรนอง จังหวัดจันทบุรี รางวัลที่ ๓ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนผลิตน้ าดื่มบ้านซอย ๘ 
หมู่ ๒ พนานิคม จังหวัดระยอง และรางวัลชมเชย ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบึงตะเข้ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  

มติที่ประชุม รับทราบผลการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ระดับเขต ประจ าปี ๒๕๕๖ 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 

เรื่องเพื่อพิจารณา 

การด าเนินการจัดงานพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี ๒๕๕๖ 

 ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการ และคณะท างานจัดพิธีประกาศ
เกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม
กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น ๒ เพ่ือพิจารณาวางแผนแนวทางการด าเนินการพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ 
ประจ าปี ๒๕๕๖ สรุปสาระส าคัญ เป็นดังนี้ ปี ๒๕๕๖ มีข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าเกษียณอายุราชการและเกษียณอายุ
ราชการก่อนก าหนด ทั้งสิ้นรวม ๒๕๓ คน ที่ประชุมเห็นชอบโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ อ าเภอสัตหีบ ชลบุรี เป็นสถานที่



๖ 

 

  

จัดงาน ก าหนดวันที่ ๑๘-๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ จ านวนคนประมาณ ๗๐๐ คน โดยจัดในรูปแบบสัมมนา ผู้เข้าร่วม
สัมมนาประกอบด้วยอธิบดี/รองอธิบดี/ผู้อ านวยการส านัก/เขต/กอง/ส่วน/เกษตรจังหวัด/หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/ผอ.ศูนย์
ปฏิบัติการ/ข้าราชการสังกัดส่วนกลาง/จังหวัด หน่วยงานละ ๖ คน ในการนี้ งานพิธีการในช่วงเย็น กรมส่งเสริม
การเกษตรขอความร่วมมือส่วนกลาง และ   เขต ๖ เขต จัดซุ้มอาหาร เขตละ ๑ ซุ้ม 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ทุกจังหวัดรวบรวมค่าใช้จ่ายจังหวัดละ ๕,๐๐๐ บาท มอบให้จังหวัดชลบุรีภายในต้นเดือน
กันยายน ๒๕๕๖ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมอาหารในงานฯ โดยชนิดอาหารเป็นอาหารทะเลประเภทหอยและ
กุ้ง ส่วนของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ หน่วยงานต่างๆเตรียมมารวมไว้ที่ซุ้มของเขตฯ มอบให้ศูนย์ปฏิบัติการ
รับผิดชอบตกแต่งสถานที่และออกแบบซุ้มอาหาร โดยมีนายคะนึง  กลับกลาย   เป็นประธานคณะท างานตกแต่ง
สถานที่ นายต่อศักดิ์ โพธิ์กราน เป็นเลขานุการ และนายชยุทกฤดิ์  นนทแก้ว เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ในพิธีประกาศ
เกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี ๒๕๕๖ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ 

เรื่องเพื่อทราบ  
เรื่องท่ี ๑. การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (ข้าว ข้าวโพด และมันส าปะหลัง)  ปี ๒๕๕๖/๕๗ 

ก าหนดกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียน ปี ๒๕๕๖/๕๗ แบ่งตามชนิดพืช  
ข้าว ช่วงเก็บเกี่ยว ๑ ต.ค. ๕๖ – ๓๐ ก.ย. ๕๗ ขึ้นทะเบียน ๑ ก.ค. ๕๖ – ๓๐ มิ.ย. ๕๗ ประชาคม 

๑๕ ก.ค. ๕๖ – ๑๔ ก.ค. ๕๗ ออกใบรับรอง ๑๕ ก.ค. ๕๖ – ๑๕ ก.ย. ๕๗ 
มันส าปะหลัง ช่วงเก็บเกี่ยว ๑ ต.ค. ๕๖ – ๓๐ ก.ย. ๕๗ ขึ้นทะเบียน ๑๗ ก.ค. ๕๖ – ๓๐ มิ.ย. ๕๗ 

ประชาคม ๑๕ ก.ค. ๕๖ – ๑๔ ก.ค. ๕๗ ออกใบรับรอง ๑๕ ก.ค. ๕๖ – ๑๕ ก.ย. ๕๗ 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วงเก็บเกี่ยว ๑ ต.ค. ๕๖ – ๓๐ ก.ย. ๕๗ ขึ้นทะเบียน ๑๗ ก.ค. ๕๖ – ๓๐ มิ.ย. 

๕๗ ประชาคม ๑๕ ก.ค. ๕๖ – ๑๔ ก.ค. ๕๗ ออกใบรับรอง ๑๕ ก.ค. ๕๖ – ๑๕ ก.ย. ๕๗ 
หลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียน การออกใบรับรอง การแก้ไขข้อมูล การยกเลิกแปลง ตามเอกสารที่แนบ 
จังหวัดสมุทรปราการให้ข้อสังเกตว่า มีเกษตรกรบางส่วนที่เก็บเกี่ยวข้าวก่อนตุลาคม ๒๕๕๖   ไม่มี

สิทธิ์เข้าร่วมโครงการรับจ าน าฯ ทั้งนี้จังหวัดได้ส่งหนังสือหารือกรมฯเพ่ือหาแนวทางแก้ไขแล้ว  

มติที่ประชุม รับทราบหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ข้าว ข้าวโพด และมันส าปะหลัง ปี ๒๕๕๖/
๕๗ 

เรื่องท่ี ๒. ความก้าวหน้าการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรรายแปลง ภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๖  
ความก้าวหน้าการด าเนินงานการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรรายแปลง รวมทั้งประเทศ ร้อยละ 

๘๑ เทียบกับเป้าหมาย การยืนยันข้อมูลในระบบโปรแกรม ร้อยละ ๖๘ เทียบกับเป้าหมาย และ ร้อยละ ๘๔ เทียบกับ
จ านวนที่จัดเก็บ ภาคตะวันออก ร้อยละ ๙๖ เทียบกับเป้าหมาย การยืนยันข้อมูลในระบบโปรแกรม ร้อยละ ๙๑ เทียบ
กับเป้าหมาย และ ร้อยละ ๙๕ เทียบกับจ านวนที่จัดเก็บ ทั้งนี้หน่วยงานต้องท าการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
รายแปลงให้เสร็จสิ้นก่อนท าการพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร (Passbook) ซึ่งส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขต
ที่ ๓ จังหวัดระยอง จะจัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จังหวัดละ ๒ คน เพ่ือชี้แจงการใช้เครื่องพิมพ์ passbook ใน
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ห้องประชุมส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง 

จังหวัดนครนายกได้แจ้งปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรที่ท าการประมง บางส่วนไม่ได้มาขึ้นทะเบียน
เกษตรกร ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการชดเชยเสียหายในกรณีเกิดภัยพิบัติได้ เสนอแนะให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์
ไปยังกรมประมง เชิญชวนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลามาข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร 

ทั้งนี้ประธานที่ประชุมก าชับให้เกษตรจังหวัด ดูแล ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ด าเนินการ
ตามล าดับขั้นตอนในคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึน 



๗ 

 

  

มติที่ประชุม รับทราบ ความก้าวหน้าการด าเนินงานการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรรายแปลง ภาคตะวันออก ปี 
๒๕๕๖ และการประชุมการใช้เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร (Passbook) 

เรื่องที่ 3. การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ 
ระดับประเทศ 

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระหว่างวันที่ 
๒๘-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ใน ๔ ภูมิภาค  จ านวน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดหลัก  จังหวัด
อุบลราชธานี  จังหวัดตรัง และจังหวัดพิจิตร  เป็นจังหวัดเครือข่าย  โดยก าหนดเปิดงานพร้อมกัน ในวันที่  ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ ซึ่งพิธีเปิดงานจะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์เชื่อมต่อสัญญาณภาพทั้ง  ๔ ภูมิภาค ในส่วนของภาค
ตะวันออก ก าหนดการจัดงาน ณ วัดสมานรัตนาราม  ต าบลบางแก้ว  อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  กิจกรรมในงาน
ประกอบด้วย การลงนามถวายพระพรและการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ นิทรรศการการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 
ได้แก่เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล เพลี้ยแป้งสีชมพู การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กิจกรรมสนับสนุนโครงการสายใยรัก
แห่งครอบครัว บ้านสุขสมบูรณ์ การประกวดผลผลิตการเกษตร การแข่งขันส้มต าลีลา การจัดถาดผลไม้ การจ าหน่าย
สินค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากอ าเภอต่างๆ ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรมีการจัด
นิทรรศการของศูนย์ปฏิบัติการ ๕ ศูนย์ และศูนย์จักรกลเกษตรชัยนาท  

เพ่ือให้การด าเนินงานมีความพร้อม ปัญหาอุปสรรคได้รับการแก้ไขทันท่วงที ประธานที่ประชุมได้สั่ง
การให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเพ่ือสรุปผลการเตรียมงานฯ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัด
สมานรัตนาราม ต าบลบางแก้ว  อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน 
มติที่ประชุม รับทราบรูปแบบการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  ฯ เพ่ือเทิดพระเกียรติ 
ระดับประเทศ 

เรื่องท่ี 4. ผลการติดตามงานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 
 ตามที่คณะท างานติดตามนิเทศงาน ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ได้

ออกติดตามงานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ โดยออกติดตามฯส านักงานเกษตรจังหวัดระหว่างวันที่ ๑-๑๒ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ และ ศูนย์ปฏิบัติการ วันที่ ๑๐-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยผลการติดตามงาน     รายโครงการมี
รายละเอียดตามเอกสารการประชุมที่แนบท้าย 

มติที่ประชุม รับทราบผลการติดตามงานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 

เรื่องท่ี 5. ผลการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ระดับเขต ประจ าปี ๒๕๕๖ 
  ตามท่ีส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ได้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลและ
หน่วยงานดีเด่น ระดับเขต ประจ าปี ๒๕๕๖ ตามโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และขวัญก าลังใจบุคลากรใน
องค์กร รวม ๔ ประเภท เพื่อเสริมสร้างขวัญ กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ ก าลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรระดับต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานที่ให้บริการได้แบ่งปันสร้างผลงาน ก่อเกิดประโยชน์กับสังคม 
องค์กร และประเทศชาติ บัดนี้ ได้ด าเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น 
ระดับเขต ประจ าปี ๒๕๕๖ มีดังต่อไปนี้ เกษตรอ าเภอดีเด่น รางวัลชนะเลิศ นายส าเริง วงษ์ป้อม เกษตรอ าเภอเขา
ฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เกษตรต าบลดีเด่น รางวัลชนะเลิศ นางนิษฐาเพ็ญ เนื่องจ านง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ช านาญการ ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ส านักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น รางวัลชนะเลิ ศ ส านักงาน
เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา  และศูนย์ปฏิบัติการดีเด่น ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง (พืชสวน)  
ซึ่งการประกวดในระดับประเทศ อยู่ในระหว่างด าเนินการประกวดและตัดสิน 

มติที่ประชุม รับทราบผลการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ระดับเขต ประจ าปี ๒๕๕๖ 



๘ 

 

  

เรื่องท่ี 6. ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๖  

ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ งบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตรงบประมาณที่
ได้รับ ๑๑๔,๐๙๒,๙๒๓,๖๐ บาท ใช้ไป ๗๖,๒๐๘,๓๙๒.๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗ เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ 
ก าหนดโดยส านักงบประมาณ ไตรมาสที่ ๓ มากกว่า ๖๐% 

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  การติดตามประสานงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๕.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 

๕.๑.๑ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ( พืชสวน) 

ผลการปฏิบัติงาน เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
งานตามยุทธศาสตร์ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ โดยแจกพันธุ์กล้า

ไม้ พืชผัก จ านวน ๓ ครั้ง จังหวัดจันทบุรี ตราด และระยอง  
งานตามภารกิจ การฝึกอบรมที่ไม่ใช้งบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ 

เรื่องการกรีดยางพาราอย่างถูกวิธี ครั้งที่ ๒ เรื่อง การผลิตน้ าส้มควันไม้และการปลูกมะนาวนอกฤดู เกษตรกรรวม ๗๐ 
ราย การให้บริการศึกษาดูงานแก่เกษตรกร ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม รวม ๔๐๐ ราย และรายการสารคดีใต้ร่มพระบารมี 
ช่อง ๕ ถ่ายท ารายการเรื่องศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร และการปลูกเลี้ยงสับปะรด 

งานตามที่ได้รับมอบหมาย นายชวลิต  ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพลเอกนิพนธ์  
ภารัญนิตย์ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ ส านักราชเลขาธิการ ตรวจเยี่ยมผลการด าเนินงาน 

๕.๑.๒ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี  
ผลการปฏิบัติงาน ระหว่าง ๙ พฤษภาคม – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ การศึกษาวิจัย จ านวน ๕ หัวข้อ

เรื่อง การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการศัตรูพืช รวม ๕ จังหวัด ๖ เรื่อง เกษตรกร ๑,๓๖๑ ราย 
การผลิตขยายและสนับสนุนศัตรูธรรมชาติ การบริการ การศึกษาดูงาน ๒ กลุ่ม การตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช เกษตรกรเข้า
รับการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช  จ านวน ๔๑  ราย การให้บริการจัดนิทรรศการ จ านวน ๕ ครั้ง รวมผู้เข้ารับบริการจ านวน 
๓๑๓ ราย     

รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานโครงการ โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาด
ศัตรูพืช กิจกรรมผลิตขยายศัตรูธรรมชาติควบคุมเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง  จ านวน ๒ ชนิด โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพ
การเกษตรเฉพาะด้าน กิจกรรมการฝึกอบรมฯ เป้าหมาย  ๔๐๐ ราย หลักสูตรการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า 
หลักสูตรการผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรีย หลักสูตรการผลิตขยายแตนเบียนหนอนหัวด ามะพร้าว กิจกรรมสนับสนุนศัตรู
ธรรมชาติ กิจกรรมแปลงเรียนรู้/จุดเรียนรู้ จ านวน ๕ จุด โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน ด าเนินการใน ๕ โรงเรียน 
รวม ๑๕๐ คน มี ๒ กิจกรรม คือ ๑. ถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการศัตรูพืชให้กับนักเรียน โรงเรียนละ 2 ครั้ง โดย 
ครั้งที่ ๑ เรื่อง ศัตรูพืช และศัตรูธรรมชาติ ครั้งที่ ๒ เรื่อง การผลิตและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  กิจกรรมที่ 2. การ
สนับสนุนปัจจัยควบคุมศัตรูพืช  และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ 

 
 
 
 



๙ 

 

  

๕.๑.๓ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน) 
   ผลการด าเนินงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน) งบ กปร. 
จ านวน ๕ โครงการ งบประมาณ  ๑๖๖,๓๐๐  บาท ปรับปรุงแปลงเรียนรู้ ส่งเสริมการปลูกมะนาวสวนหลังบ้าน 
รวบรวมพันธุ์บัวประดับ ปรับปรุงโรงเรือนเพาะช ามะนาว และปรับปรุงห้องวิทยากร อาคารฝึกอบรม งบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการเกษตร โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดเคลื่อนที่ จ านวน ๔ ครั้ง  เกษตรกรผู้เข้ารับบริการรวม 
๑,๓๐๐ ราย เกษตรกรและผู้สนใจเข้าศึกษาดูงาน รวม ๗๒ ราย 

๕.๑.๔ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ( ผึ้ง)  
การปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี(ผึ้ง)  ในระหว่างวันที่ ๑ 

ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ สรุปผลได้ ดังนี้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน มี ๓ 
กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการผลิตปัจจัยทางการเกษตร เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรผู้เข้าร่วมฝึกอบรม กิจกรรมพัฒนาจุด
เรียนรู้ด้านการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ และกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน มี ๒ หลักสูตรหลัก ได้แก่ 
หลักสูตร ตามความช านาญของศูนย์ และหลักสูตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเพาะพันธุ์นางพญาผึ้งพันธุ์สาย
พันธุ์ดี โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี (สวนในหลวง) มี ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมพัฒนา
แปลง/จุดเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยและการเลี้ยงชันโรง ๒. กิจกรรมการอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเลี้ยงผึ้ง
และแมลงเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช สมามมกุฎราชกุมารฯ จัดท าชุดนิทรรศการเพ่ือใช้ในการจัดนิทรรศการ จ านวน ๑๖ แผ่น เข้าร่วมจัด
นิทรรศการ บริการให้ค าแนะน า/ค าปรึกษา และแจกแผ่นพับ ในพ้ืนที่ จังหวัดจันทบุรี ตราด สระแก้ว และระยอง รวม
จ านวน ๙ ครั้ง มีเกษตรกรและประชาชนทั่วไปมารับบริการจ านวน ๑,๕๘๑ ราย โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
ด าเนินการในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน ๔ โรงเรียน ด าเนินการโดยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้เรื่องการ
เลี้ยงชันโรงแมลงช่วยผสมเกสร จ านวน ๔ โรงเรียน พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต ด าเนินการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
เรื่องการเลี้ยงจิ้งหรีดเพ่ืออาหารกลางวัน จ านวน ๓ โรงเรียน พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด (โครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์) ส่งเสริมการใช้
แมลงผสมเกสร (ชันโรง) เพ่ือเพ่ิมผลผลิตเกษตรอินทรีย์ โครงการตามงบส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (งบ กปร.) และโครงการส่งเสริมการเลี้ยงชันโรงเพื่อการเกษตร (คุ้งกระเบน) 

๕.๑.๕ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) 

โครงการต่างๆ จากงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ระหว่างการด าเนินการ คาดว่าจะแล้ว
เสร็จเดือนสิงหาคม 

๕.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

๕.๒.๑ ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องหลายวันที่ผ่านมา ท าให้เกิดปัญหาน้ าป่าไหลหลากจาก

เทือกเขา เข้าท่วมบ้านเรือนเกษตรกรในหลายต าบล พ้ืนที่ อ าเภอขลุง สอยดาว เมือง ถนนเข้าหมู่บ้านหลายสายถูกน้ า
ท่วม ทุกหน่วยงานก าลังเร่งเข้าไปช่วยเหลือ 

งานผลไม้ไทย ผลดีมีที่ภาคตะวันออก จากจันทบุรีสู่นครสวรรค์ วันที่ ๒๗-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
อุบลราชธานี วันที่ ๑๔-๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ งานสุดยอดของดีเมืองจันท์ มหัศจรรย์ทุเรียนโลก ประจ าปี ๒๕๕๖  วันที่ 
๑-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณทางเข้าสวนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

 
 
 



๑๐ 

 

  

๕.๒.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา  

๕.๒.๓ ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี  

ปัญหาของการคัดกรอง Smart Farmer กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ แต่
ไม่ได้จัดสรรงบประมาณในการด าเนินการ 

๕.๒.๔ ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด  

๕.๒.๕ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก  

๕.๒.๖ ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  

๕.๒.๗ ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 

ประชาสัมพันธ์งานผลไม้ไทย ผลดีมีที่ภาคตะวันออกผ่านวีดีทัศน์ 

๕.๒.๘ ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 

๕.๒.๙ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
บัดนี้เป็นต้นไป การประชุมประจ าเดือนของส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที ่๓ จังหวัด

ระยอง ขอเชิญผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมด้วย 
 

                        
 

    (นางสาวอิสรี  เก่งนอก)  
     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

 ผู้จดรายงานการประชุม 

                   (นายนภศักดิ์  ทองชาติ) 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
    ท าหน้าที่แทน ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม                   
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑ 

 

  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 

   ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 

เรื่องเพื่อทราบ  

เรื่องท่ี ๑. แผนการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

  ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ก าหนดแผนการประชุมเกษตรจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตท่ี ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวน ๓ ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที ่ วันที่ สถานที่ 

๑ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 

๒ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด 

๓ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 

ประเด็นเพื่อทราบ แผนการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ ๓ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
มติที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เรื่องท่ี ๒. การเปลี่ยนโครงสร้าง ภารกิจ ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 

กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายปรับปรุงการบริหารงานในระดับเขตใหม่ให้มีประสิทธิภาพโดยให้
แบ่งขอบเขตพ้ืนที่การด าเนินงานและเพ่ิมจ านวนเขตจากเดิม ๖ เขต เป็น ๙ เขต โดยมีหน้าที่เป็นหน่วยติดตาม ก ากับ 
ประเมินผลและตรวจราชการแทนกรมฯ เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศในระดับเขต และเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับ
จังหวัด โดยเชื่อมโยงงานวิชาการจากส่วนกลาง  เพ่ือให้ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตมีขอบเขตความ
รับผิดชอบและปริมาณงานที่เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม กรมส่งเสริมการเกษตรจึงเห็นสมควรปรับปรุงการแบ่งงานภายใน
และแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบของส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ประเด็นเพื่อทราบ การเปลี่ยนโครงสร้าง ภารกิจ ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 
มติที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………................................................................ .... 

 



๑๒ 

 

  

เรื่องท่ี ๓. รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระบบ MRCF 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ประเด็นเพื่อทราบ ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระบบ MRCF 

มติที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

เรื่องท่ี ๔. โครงการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๗ 

จากการประชุมการจัดท าแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2557  วันจันทร์ที่  
23  ธันวาคม 2556 ณ  โรงแรมสตาร์  อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง สรุปได้ดังนี้ 

วัตถุประสงค์การประชุมการจัดท าแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2557 เป็น
การประชุมต่อเนื่องจากการสัมมา/ประชุม 2 ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งได้กรอบโครงการมาในระดับหนึ่ง ครั้งนี้เป็นการพิจารณา
หลักเกณฑ์เงื่อนไข พร้อมทั้งขั้นตอนวิธีการและรายละเอียดอ่ืนๆ ในการด า เนินการโครงการ เพ่ือให้ทั้ง 3 จังหวัด
ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน และการจัดท าแนวทางเป็นไปในลักษณะของพหุพาคี ที่ร่วมกันคิด พิจารณาแนวทาง
การบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2557 เพ่ือการบรูณาการร่วมกันทุกภาคส่วน 

๑. มาตรการบริหารจัดการคุณภาพผลผลิต 

โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ มี 3 โครงการ ดังนี้ 
๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ขอใช้งบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดระยอง ระยะเวลาด าเนินงานกุมภาพันธ์ – มีนาคม 
2557  กิจกรรมที่ด าเนินการได้แก่ ป้ายคัทเอ้าท์ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ เป็นต้น 

มติที่ประชุม  มอบหมายให้ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นผู้ด าเนินการเสนอ 
โครงการฯ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร และเป็นผู้ด าเนินการร่วมกับส านักงานเกษตร
จังหวัดจันทบุรี ตราดและระยอง 



๑๓ 

 

  

๒. สัมมนาชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง ขอใช้งบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง จ านวน 1 วัน 200 คน ( จันทบุรี 100 คน ตราด 50 คน 
และระยอง 50 คน ) 
มติที่ประชุม ๑. มอบหมายให้ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ด าเนินการเสนอโครงการฯ 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร โดยให้ด าเนินการสัมมนาฯภายในเดือนมีนาคม 2557  
     2. การแก้ปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพของภาคตะวันออก มี 2 แนวทาง ได้แก่ 
  2.1 แนวทางระยะยาว ด าเนินการใน 2 ลักษณะ คือ  

2.1.1 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรตะหนักและรับทราบถึงผลเสียความผิดทางกฎหมาย
และสิ่งที่เกิดข้ึนจากการตัดทุเรียนอ่อน  
  2.1.2 การให้ความรู้กับเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในเรื่องของการตัดทุเรียนด้อยคุณภาพ การคัดเลือก
ทุเรียนคุณภาพ ฯลฯ  
  2.2 แนวทางระยะสั้น คือ การตรวจสกัดก้ันเพื่อป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพเข้าสู่ตลาด เพ่ือเป็นการ
ป้องปรามและลงโทษผู้กระท าผิดทางกฎหมาย 
   3. ให้มีการจดบันทึกวันดอกบานและก าหนดวันเริ่มเก็บเกี่ยวทุเรียน พร้อมกับประกาศประชาสัมพันธ์วันเก็บ
เกี่ยวทุเรียนเป็นรายต าบล  

   3. จัดตั้งชุดเฉพาะกิจตรวจสกัดกั้นทุเรียนด้อยคุณภาพ  
มติที่ประชุม ๑. ให้จังหวัดจัดท าโครงการฯ เสนอของบประมาณสนับสนุนจาก คชก. ส่งให้ส านักส่งเสริม 
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยองภายในวันที่ 15 มกราคม 2557  

๒. ขยายเวลาการตั้งชุดเฉพาะกิจเพ่ือตรวจสกัดกั้นทุเรียนด้อยคุณภาพ เป็นเวลา 60 วัน 
๓. หน่วยงานรับผิดชอบ ให้แต่ละจังหวัดพิจารณาตามความเหมาะสมและไม่จ าเป็นต้องเป็น 

หน่วยงานเดียวกันทั้ง 3 จังหวัด 
๔. จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ คือ จันทบุรี และระยอง จังหวัดละ 8 ทีม 60 วัน   

2. มาตรการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต  

     1. โครงการส่งเสริมผลไม้คุณภาพสู่ผู้บริโภค       
มติที่ประชุม 

๑. ด าเนินการโดยประสานงานจัดหาปลายทาง ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ  ห้าง Modern 
trade  จัดหาสถานที่จ าหน่ายผลไม้   

๒. งบประมาณในการด าเนินโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
1) กิจกรรมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ใช้งบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร โครงการครัวไทยสู่ 

ครัวโลก  พร้อมให้การติดตามผลการ าเนินงาน 
  2) กิจกรรมการจ าหน่ายผลไม้คุณภาพ ให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณของจังหวัด โดยให้
ประสานงานกับหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยในการจัดหาสถานที่ในการจ าหน่ายผลไม้   

  2. โครงการเชื่อมโยงและเจรจาสินค้าผลไม้ตลาดปลายทาง      
มติที่ประชุม 
 1. ใช้งบประมาณ คชก.  เป็นค่าบริหารจัดการตลาดปลายทาง     
 2. ค่าบริหารจัดการตลาดปลายทางเป็นค่าเหมาจ่ายจังหวัดปลายทางละ 200,000 บาท ปริมาณไม่ต่ ากว่า 
100 ตัน  
 3. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 



๑๔ 

 

  

  -  ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ฯ  
  - ประสานตลาดปลายทางให้ชัดเจน ได้แก่ตลาดภายใน ตลาดค้าส่ง ตลาดต่างประเทศ  สหกรณ์  
ท้องถิ่น และมหาดไทย(ศูนย์กระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค)  

4. หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 
 
 3. โครงการเสริมสภาพคล่องในการซื้อขายผลไม้ ชดเชยดอกเบี้ย ร้อยละ 3  

มติที่ประชุม ให้ทั้ง 3 จังหวัด ขอความเห็นชอบจาก คพจ. ของแต่ละจังหวัด แล้วเสนอโครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากงบฯ คชก. ส่งให้ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดระยอง ภายในวันที่ 15 มกราคม 
2557  

4.  โครงการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต 
มติที่ประชุม ทั้ง 3 จังหวัด ไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก คชก.  

5. โครงการกระจายผลผลิตผลไม้เข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม 
  1) ใช้งบประมาณจาก คชก. เป็นเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย 
  2) มีการคัดแยกผลผลิตตามเกรดคุณภาพ 
  3) ใช้งบประมาณปกติในการสัมมนาเชื่อมโยง 
มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบ  เนื่องจากเป็นการด าเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมผลไม้คุณภาพสู่ผู้บริโภคแล้ว 

6. โครงการชะลอผลผลิตเงาะและมังคุดเข้าสู่ตลาด 

มติที่ประชุม ให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 

3. มาตรการส่งเสริมการแปรรูป 
มติที่ประชุม 

3.1 ให้ทั้ง 3 จังหวัดจัดโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจาก คชก. โดยผ่านความเห็นชอบจาก คพจ. แล้วส่ง
ให้ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ภายในวันที่ 15 มกราคม 2557 

3.2 ให้มีกิจกรรมขอสนับสนุนค่าภาชนะและบรรจุภัณฑ์ในการแปรรูปผลไม้ในลักษณะให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
สมทบงบประมาณเพ่ิมเติม ซึ่งให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังนี้ 

 - ตะกร้าพลาสติกหูเหล็ก ขอสนับสนุนงบประมาณจาก คชก. ใบละ 100 บาท และผู้เข้าร่วม
โครงการสมทบเพ่ิมเติมใบละ 30 บาท 

 - ตะกร้าพลาสติกใช้ครั้งเดียวขนาดบรรจุ 10 กก. ขอสนัสนุนงบประมาณจาก คชก. ใบละ 30 บาท 
ผู้เข้าร่วมโครงการสมทบเพ่ิมใบละ 15 บาท   
4.มาตรประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคผลไม้  
 4.1 โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 
  - ประชาสัมพันธ์ภาพรวมทั้ง 3 จังหวัด 
  - หนว่ยงานรับผิดชอบ ส านักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรื 
มติที่ประชุม เห็นชอบ และภายใต้วงเงินงบประมาณ 500,000 บาท  

4.2 โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคผลไม้ภายในประเทศ 
มติที่ประชุม 

๑. ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เป็นหน่วยงานจัดท าโครงการฯเพ่ือของบประมาณ
สนับสนุนการด าเนินงานจาก คชก. 

๒. ด าเนินงานในลักษณะจับคู่จังหวัดต้นทางและปลายทาง จัดงานประชาสัมพันธ์และส่งเสริม 
การบริโภคผลไม้จ านวน 6 คู่จังหวัด ดังนี้ 



๑๕ 

 

  

1) จังหวัดจันทบุรี จัดงานที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุรินทร์ 
2) จังหวัดตราด  จัดงานที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา 
3) จังหวัดระยอง จัดงานที่จังหวัดตาก และจังหวัดบึงกาฬ 

3. งบประมาณด าเนินงานคู่จังหวัดละ 800,000 บาท 
4. ควรมีการน าร่องการด าเนินการโครงการกระจายสินค้าผลไม้ โดยมีการตั้งศูนย์กระจายผลไม้ 

ที่จังหวัดปลายทางท่ีมีศักยภาพและเหมาะสมเพ่ือกระจายภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง 

 4.3 โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคผลไม้ต่างประเทศ  
มติที่ประชุม 

1. เห็นชอบ  และให้ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เป็นหน่วยงานจัดท าโครงการขอรับงบประมาณ 
สนับสนุนจาก คชก. 

2. ประเทศที่ด าเนินการ จ านวน 5 ประเทศ ดังนี้ 
ประเทศพม่า  จัดที่เมืองย่างกุ้ง 
ประเทศบูรไน  จัดที่เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน 
ประเทศอินเดีย  จัดที่เมืองเดลี 
ประเทศจีน    ไม่ได้ก าหนด แต่ไม่ควรจัดงานซ้ าเมืองเดิม 
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเลต  จัดที่เมืองดูไบ 

3. งบประมาณด าเนินงานประเทศละ 1,000,000 บาท 
4. การคัดเลือกบุคลากรไปร่วมด าเนินงาน ควรพิจารณาเป็นสัดส่วน ได้แก่ จังหวัด 3 : เขต 2 : กรมฯ 1 

ส่วน 

ประเด็นเพื่อทราบ สรุปผลการประชุมการจัดท าแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2557  วันจันทร์
ที่  23  ธันวาคม 2556 ณ  โรงแรมสตาร์  อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
มติที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

เรื่องท่ี ๕. การประกวดวิสาหกิจดีเด่น 

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เห็นชอบให้มีการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารการจัดการที่ดี มีแนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นตัวอย่างหรือ
ต้นแบบแก่วิสาหกิจชุมชนอ่ืนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติ คุณของวิสาหกิจ
ชุมชนที่มีผลงานดีเด่นสู่สาธารณชน 

รายละเอียดค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯ ปฏิทินการประกวดฯ เกณฑ์การประกวดฯ ตามเอกสารแนบ 
๒ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประเด็นเพื่อทราบ การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ 
มติที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



๑๖ 

 

  

เรื่องท่ี ๖. ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ 
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

เขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ 
 

หน่วยงาน 
งบประมาณ 
ที่ได้รับ(บาท) 

ใช้ไป 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

คงเหลือ 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

๑. งบประมาณจากกรมส่งเสริม
การเกษตร  

     

๑.๑  จันทบุร ี ๙,๙๐๖,๐๑๓ ๒,๒๒๐,๘๒๓.๐๖ ๒๒.๔๒ ๗,๖๘๕,๑๘๙.๙๔ ๗๗.๕๘ 
๑.๒  ฉะเชิงเทรา 9,298,915 2,694,469.77 31.25 3,407,999.63 68.7๕ 
๑.๓  ชลบุร ี ๑๐,๓๒๘,๖๔๓ ๒,๗๕๙,๓๗๗.๘๑ ๒๖.๗๒ ๗,๕๖๙,๒๖๕.๑๙ ๗๓.๒๘ 
๑.๔  ตราด ๙,๓๒๑,๖๐๐ ๑,๐๘๙,๒๒๐.๐๐ ๑๑.๖๘ ๘,๒๓๒,๓๘๐.๐๐ ๘๘.๓๒ 
๑.๕  ปราจีนบุรี ๙,๔๐๘,๕๘๒ ๒,๖๒๓,๙๑๙.๘๘ ๒๗.๘๙ ๖,๗๘๔,๖๖๒.๑๒ ๗๒.๑๑ 
๑.๖  นครนายก ๖,๙๙๓,๒๐๖ ๑,๕๔๓,๒๒๒.๗๗ ๒๒.๐๗ ๕,๔๔๙,๙๘๓.๒๓ ๗๗.๙๓ 
๑.๗  ระยอง ๖,๘๓๑,๙๐๓ ๑,๗๕๑,๓๕๗๕๕ ๒๖.๖๓ ๕,๐๘๐,๕๔๕.๔๕ ๗๔.๓๗ 
๑.๘  สมุทรปราการ ๕,๗๙๗,๐๕๙ ๑,๒๘๗,๒๗๒.๗๓ ๒๒.๒๑ ๔,๕๐๙,๗๘๖.๒๗ ๗๗.๗๙ 
๑.๙  สระแก้ว ๘,๓๔๑,๑๗๑ ๒,๕๕๒,๙๐๔.๕๙ ๓๐.๖๑ ๕,๗๘๘,๒๖๖.๔๑ ๖๙.๓๙ 
๑.๑๐ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) 

๓,๗๐๗,๘๙๐ ๕๐๔,๗๘๗.๖๖ ๑๓.๖๑ ๓,๒๐๓,๑๐๒.๓๔ ๘๖.๓๙ 

๑.๑๑ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัด
ชลบุร ี

๔,๓๖๑,๙๘๔ ๖๒๘,๗๗๙.๕๐ ๑๔.๔๑ ๓,๗๓๓,๒๐๔.๕๐ ๘๕.๕๙ 

๑.๑๒ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา  
(พืชสวน) 

๓,๐๑๓,๕๑๖ ๖๐๐,๙๔๒.๐๐ ๑๙.๙๔ ๒,๔๑๒,๕๗๔.๐๐ ๘๐.๐๖ 

๑.๑๓  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดระยอง (พืชสวน) 

๕,๓๒๒,๔๑๒ ๑,๒๓๙,๐๗๖.๘๖ ๒๓.๒๘ ๔,๐๘๓,๓๓๕.๑๔ ๗๖.๗๒ 

๑.๑๔ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดชลบุรี  
(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) 

๔,๗๓๘,๐๐๐ ๑,๐๖๙,๖๗๑.๖๓ ๒๒.๕๘ ๓,๖๖๘,๓๒๘.๓๗ ๗๗.๔๒ 

๑.๑๕ ส านักส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง 

๒,๒๑๐,๗๗๐ ๑,๑๘๕,๕๔๓.๑๐ ๕๓.๖๓ ๑,๐๒๕,๒๒๖.๙๐ ๔๖.๓๗ 

รวม ๙๙,๕๘๑,๖๖๔ ๒๓,๗๕๑,๓๖๘.๙๑ ๒๓.๘๕ ๖๕,๘๓๐,๒๙๕.๐๙ ๗๖.๑๕ 
 

เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ก าหนดโดยส านักงบประมาณ  ไตรมาสที่ ๑ มากกว่า ๒๐% 
ไตรมาสที่ ๒ มากกว่า ๔๓% 
ไตรมาสที่ ๓ มากกว่า ๖๐% 
ไตรมาสที่ ๔ มากกว่า ๙๔% 



๑๗ 

 

  

 

หน่วยงาน 
งบประมาณ 
ที่ได้รับ(บาท) 

ใช้ไป 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

คงเหลือ 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

๑. งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน      
๑.๑  จันทบุร ี ๒๐,๒๒๗,๘๔๐ ๔,๓๖๓,๘๐๘.๐๐ ๒๑.๕๗ ๑๕,๘๖๔,๐๓๒.๐๐ ๗๘.๔๓ 

๑.๒  ฉะเชิงเทรา 151,830 98,954.๐๐ ๖๕.๑๖ 52,876.๐๐ ๓๔.๘๒ 
๑.๓  ชลบุร ี - - - - - 

๑.๔  ตราด - - - - - 
๑.๕  ปราจีนบุรี - - - - - 

๑.๖  นครนายก - - - - - 
๑.๗  ระยอง ๑,๒๑๔,๔๐๐ - ๐๐ ๑,๒๑๔,๔๐๐ ๑๐๐ 

๑.๘  สมุทรปราการ - - - - - 

๑.๙  สระแก้ว ๔๙,๐๔๕,๓๐๐ ๓,๗๐๘,๔๐๔.๕๙ ๗.๕๖ ๔๕,๓๓๖,๘๙๕.๔๑ ๙๒.๔๔ 
๑.๑๐ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) 

- - - - - 

๑.๑๑ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัด
ชลบุร ี

๒๓๖,๖๐๐ ๖๘,๖๕๐.๐๐ ๒๙.๐๒ ๑๖๗,๙๕๐.๐๐ ๗๐.๘๙ 

๑.๑๒ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา  
(พืชสวน) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

๑.๑๓  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดระยอง  
(พืชสวน) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

๑.๑๔ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดชลบุรี  
(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

๑.๑๕ ส านักส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง 

- - - - - 

รวม ๗๐,๘๗๕,๙๗๐ ๘,๒๓๙,๘๑๖.๕๙ ๑๑.๖๒ ๖๒,๖๓๖,๑๕๓.๔๑ ๘๘.๓๗ 

 

ประเด็นเพื่อทราบ  ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗  

มติที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



๑๘ 

 

  

 ระเบียบวาระท่ี ๕  การติดตามประสานงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๕.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 

๕.๑.๑ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ( พืชสวน)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประเด็นเพื่อทราบ ...........................................................................................................................................................  

มติที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๕.๑.๒ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ( พืชสวน) 
รายงานผลการปฏิบัติงาน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน) 

ประจ าเดือน ตุลาคม 2556 – มกราคม 2557 

1. งานตามยุทธศาสตร์ 
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ  ณ โรงเรียนหนองใหญ่ อ.สนามชัยเขต        
จ.ฉะเชิงเทรา โดยจัดนิทรรศการการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ และการปลูกผักไม่ใช้ดิน พร้อมทั้งสนับสนุนพันธุ์ผัก 
พริก มะเขือ มะละกอ จ านวน 1,800 ต้น  

พริกข้ีหนู 600 ต้น     มะเขือเปราะ  600 ต้น   มะละกอ  600  ต้น 
วันที่ 18 ธันวาคม 2556 ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก                  

อ.คลองตะเกรา จ.ฉะเชิงเทรา  โดยจัดนิทรรศการการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ การปลูกผักไม่ใช้ดิน และแจกพันธุ์
ผัก 1,800 ต้น ได้แก่ พริกขี้หนู โหระพา มะเขือเปราะ  

พริกข้ีหนู 600 ต้น     มะเขือเปราะ  600 ต้น   โหระพา  600  ต้น 
วันที่ 19 ธันวาคม 2556 ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ วัดซับกระทิง ต.วังม่วง อ.วังม่วง            

จ.สระบุรี โดยจัดนิทรรศการการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ และแจกพันธุ์ผักได้แก่ พริกข้ีหนู โหระพา มะเขือเปราะ 
จ านวน 600 ต้น 

พริกข้ีหนู 200 ต้น     มะเขือเปราะ  200 ต้น   โหระพา  200  ต้น 
วันที่ 16 มกราคม 2557 ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ  ณ วัดเขาดิน ต.เขาดิน อ.บางปะกง                

จ.ฉะเชิงเทรา โดยจัดนิทรรศการการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ และแจกพันธุ์ผักได้แก่ พริกข้ีหนู กะเพรา มะเขือ
เปราะจ านวน 1,200 ต้น 

พริกข้ีหนู 400 ต้น     มะเขือเปราะ  400 ต้น   กะเพรา  400  ต้น 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

  

2. งานตามภารกิจ 
2.1 การฝึกอบรม ที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตร 

โครงการฝึกอบรมองค์ความรู้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  หลักสูตรการปลูกมะนาวนอกฤดูในวง
บ่อ 
 
 
 

2.2  บริการศึกษาดูงาน 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน) บริการให้การศึกษาดูงานแก่

ผู้สนใจ เกษตรกรและนิสิตนักศึกษา ดังนี้ 

รุ่นที ่ จังหวัด วันที่ จ านวน (ราย) 
1 ฉะเชิงเทรา 21 – 23 สิงหาคม 2556 16 
2 อยุธยา 5 – 7 พฤศจิกายน 2556 54 
3 สระแก้ว 11 – 13 พฤศจิกายน 2556 26 
4 นครนายก 14 – 16 พฤศจิกายน 2556 33 
5 ปราจีนบุร ี 19 – 21 พฤศจิกายน 2556 22 
6 ลพบุร ี 25 – 27 พฤศจิกายน 2556 34 
7 สระบรุ ี 28 – 30 พฤศจิกายน 2556 21 
8 กรุงเทพมหานคร 2 – 4 ธันวาคม 2556 23 
9 นนทบุรี 11 – 13 ธันวาคม 2556 28 

10 ชัยนาท 16 – 18 ธันวาคม 2556 28 
11 ปทุมธาน ี 19 – 21 ธันวาคม 2556 39 

รวม  324 

ครั้ง
ที ่

วัน –เดือน – ปี คณะศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานเรื่อง 
จ านวนผู้ศึกษา 
ดูงาน (ราย) 

1 21 พฤศจิกายน 2556 ส านักงานทหารพัฒนา 
-การปลูกมะนาวนอกฤดูฯ 
-การปลูกเลี้ยงบัวประดับ 
-หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

40 

2 22 พฤศจิกายน 2556 โรงพยาบาลคอนสาร 
การปลูกมะนาวนอกฤดูฯ 
-การปลูกผักไม่ใช้ดิน 

79 

3 17 -19 ธันวาคม 2556 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี 
-การปลูกมะนาวนอกฤดูฯ 
-การปลูกผักไม่ใช้ดิน 

47 

4 25 ธันวาคม 2556 ธ.ก.ส. สาขาหนองจอก 
-การปลูกมะนาวนอกฤดูฯ 
-การปลูกผักไม่ใช้ดิน 

148 

5 25 ธันวาคม 2556 หมอดินอาสาจังหวัดนครปฐม 
-การปลูกมะนาวนอกฤดูฯ 
-การปลูกผักไม่ใช้ดิน 

50 

6 26 ธันวาคม 2556 ธ.ก.ส. จังหวัดสระแก้ว 
การปลูกมะนาวนอกฤดูฯ 
 

90 

7 26 ธันวาคม 2556 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 30 

8 24 มกราคม 2557 รร.เบญจมราชรังสฤษฎิ2์ จ.ฉะเชิงเทรา 
-การปลูกมะนาวนอกฤดูฯ 
-การขยายพันธ์ุบอนส ี
-การปลูกผักไม่ใช้ดิน 

100 

รวมท้ังสิ้น 584 



๒๐ 

 

  

 
2.3 การให้บริการต่างๆและประชาสัมพันธ์ 

 วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2556 ศสพ.ฉช. ร่วมจัดนิทรรศการงานวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 35 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา โดยทางศูนย์ฯได้จัด
นิทรรศการเรื่อง การปลูกมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์ 
 วันที่ 14 ธันวาคม 2556 ส านักงาน กปร. ร่วมกับ อสมท FM 96.5 คลื่นความคิด จัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ  “ตามรอยพ่อที่เขาหินซ้อน” ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา(พืชสวน) 
ร่วมเรียนรู้ทฤษฎีเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชด าริ บรรยายการสาธิตและดูงานการปลูกมะนาวนอกฤดูในวงบ่อ
ซีเมนต์ จ านวน 70 คน 

ประเด็นเพื่อทราบ รายงานผลการปฏิบัติงาน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน) 
ประจ าเดือน ตุลาคม 2556 – มกราคม 2557 
มติที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๕.๑.๓ ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชลบุรี 

ผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี  ในรอบระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สรุปผลได้ดังนี้   

  1.  การบริหารการเบิก – จ่าย งบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ได้รับ เบิก – จ่าย ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ 

งบบริหารจัดการ 1,277,624.00 610,799.50 47.81 666,824.50 52.19 

งบโครงการฯ 3,084,360.00 17,980.00 0.58 3,066,380.00 99.42 

รวม 4,361,984.00 628,779.50 14.41 3,733,204.50 85.59 

งบกลางโครงการควบคุมและ
ก าจัดศัตรูมะพร้าวฯ สิ้นสุด
โครงการเดือนมีนาคม 2557 

236.600.00 68,650.00 29.02 167,950.00 70.98 

รวม 4,598,584.00 697,429.50 15.17 3,901,154.50 84.83 

หมายเหตุ งบโครงการเพ่ิงได้รับการจัดสรรเดือนมกราคม 2557 อยู่ระหว่างการวางแผนด าเนินการ
และเสนอความต้องการวัสดุอุปกรณ์  

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

  

   2.  การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการศัตรูพืช    
 

จังหวัด ประเด็นถ่ายทอด จ านวนเกษตรกร 
(ราย) 

ผู้จัด 

นครนายก การบริหารจัดการศัตรูพืช 85 ศบพ.ชบ. 
การผลิตขยายและการใช้เชื้อราบิวเวอเรีย 20 
การส ารวจระบบนิเวศในแปลงผัก 54 

สมุทรปราการ การป้องกันและก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน 70 อบต.บางยอ  
เพชรบุรี การส ารวจระบบนิเวศและการป้องกันและ

ก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 
80 สนง.เกษตรจังหวัดเพชรบุรี 

รวม 5 เรื่อง 309 ราย  
   

3.  การผลิตขยายและสนับสนุนศัตรูธรรมชาติ 
 

ชนิด การผลิต (จ านวน) การสนับสนุน 
(จ านวน) 

๑. มวนพิฆาต 18,800 ตัว 16,200 ตัว 
๒. มวนเพชฌฆาต 4,050 ตัว 800 ตัว 
๓. แมลงหางหนีบ 125,500 ตัว 46,500 ตัว 
๔. แมลงช้างปีกใส 46,670 ตัว 30,030 ตัว 
๕. กบนา - - 
๖. แตนเบียนเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู 194,630 ตัว 175,080 ตัว 
๗. แตนเบียนไข่ไตรโคแกรมม่า 92.956 ล้านตัว 81.205 ล้านตัว 
8. แตนเบียนหนอนหัวด ามะพร้าว (บราคอน ฮีบีเตอร์) 1,240,970 ตัว 1,154,270 ตัว 
9. แตนเบียนหนอนหัวด ามะพร้าว (โกนีโอซัส) 7,567 ตัว 7,020 ตัว 
10. แตนเบียนหนอนหัวด ามะพร้าว (อีลาสมัท) 5,023 ตัว 4,638 ตัว 
9. แตนเบียนหนอนแมลงด าหนามมะพร้าว 12,327 มัมมี่ 11,510 มัมมี่ 
๑1. หัวเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า (แบบน้ า) 103 ขวด 71 ขวด 
๑2. เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า 453 กก. 431 กก. 
๑3. หัวเชื้อราบิวเวอเรีย 1,157 ขวด 496 ขวด 
๑4. เชื้อราบิวเวอเรีย 209 กก. 177  กก. 
๑5. หัวเชื้อราเมตตาไรเซียม 7 ขวด - 
๑6. เชื้อราเมตตาไรเซียม 18 กก. 10 กก. 
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  4.  การบริการ 
   4.1 การศึกษาดูงานของคณะต่างๆ  
    4.1.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ านวน 10 ราย เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ในวันที่ 2 
ตุลาคม 2556 
    4.1.2 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยองและเจ้าหน้าที่จาก CIAT จ านวน 4 คน เข้า
ศึกษาดูงาน เรื่อง การผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 
    4.1.3 นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 11 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จ านวน 80 คน เข้า
ศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการศัตรูพืช ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556  
   4.2 การตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช 

4.2.1 เกษตรกรเข้ารับการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช จ านวน 20 ราย    
   4.3  การให้บริการจัดนิทรรศการ 
    4.3.1  วันที่ 18 ธันวาคม 2556 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ และโครงการ
หน่วยบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข ณ วัดบางนาง ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี จ านวนผู้เข้ารับบริการ 55 ราย 
    4.3.2 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ รร.วัดเกาะ 
ม.1             ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง จ านวนผู้เข้ารับบริการ 72 ราย 
    4.3.3 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 โครงการ อบจ.ชลบุรี ร่วมใจห่วงใยประชาชน ณ 
รร.บึงศรีราชาพิทยาคม ต.บึงศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จ านวนผู้เข้ารับบริการ 30 ราย 
    4.3.4 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 กิจกรรมเกี่ยวข้าววันพ่อ ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ อ.
สัตหีบ จ.ชลบุรี  จ านวนผู้เข้ารับบริการ 30 ราย   
    4.3.5 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ วัดบางหอย 
ต.ศรีจุฬา อ.เมือง จ.นครนายก จ านวนผู้เข้ารับบริการ 65 ราย    
    4.3.6 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ สนง.เกษตร
อ าเภอกบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี จ านวนผู้เข้ารับบริการ 79 ราย   
    4.3.7 วันที่ 25-26 ธันวาคม 2556 โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน ณ รร.
บ้านเขาส่องกล้อง ต.เขาเพ่ิม อ.บ้านนา จ.นครนายก จ านวนผู้เข้ารับบริการ 100 ราย   
    4.3.8 วันที่ 27 ธันวาคม 2556 งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ สนาม
กีฬากลางจังหวัดระยอง อ.เมือง จ.ระยอง จ านวนผู้เข้ารับบริการ 200 ราย   
    4.3.9 วันที่ 14 มกราคม 2557 การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพท าไร่   
ณ อบต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง จ านวนผู้เข้ารับบริการ 30 ราย   
    4.3.10 วันที่ 15 มกราคม 2557 โครงการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขฯ จ.ชลบุรี ณ    
วัดอัมพาราม ม.4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จ านวนผู้เข้ารับบริการ 70  ราย   
    4.3.11 วันที่  23 มกราคม 2557 งานสานสร้างเกษตรกรเครือข่ายชุมชน       
ครั้งที่ 2 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง จ านวนผู้เข้ารับบริการ 50  ราย   

 
 
 
 
 
   



๒๓ 

 

  

5.  รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานโครงการ 
  5.1  โครงการควบคุมและก าจัดศัตรูมะพร้าวโดยใช้ศัตรูธรรมชาติ (โครงการสิ้นสุด 31 มีนาคม 
2557) 
   ได้ด าเนินการสนับสนุนไข่ผีเสื้อข้าวและแตนเบียนหนอนหัวด ามะพร้าว ตามเป้าหมาย
โครงการ ดังนี้ 

จังหวัด ไข่ผีเสื้อข้าวสาร แตนเบียนหนอนหัวด ามะพร้าว 
เป้าหมาย  

(กรัม) 
สนับสนุน 
 (กรัม) 

คงเหลือ 
 (กรัม) 

เป้าหมาย  
(ตัว) 

สนับสนุน 
(ตัว) 

คงเหลือ 
 (ตัว) 

ชลบุรี 115.20 117.80 - 230,400 220,800 9,600 
ระยอง 6 6 - 24,000 20,000 4,000 
ฉะเชิงเทรา 12 12 - 48,000 44,000 4,000 
สมุทรปราการ 6 6 - 24,000 22,000 2,000 
ประจวบฯ - - - 873,600 800,800 72,800 

รวม 139.20 141.80 - 1,200,000 1,107,600 92,400 
 
 6. แผนการด าเนินงาน (กุมภาพันธ์-กันยายน 2557)   
  6.1  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร 
  6.1.1 ฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 25 ราย เดือนมีนาคม 
2557 
  6.1.2 ฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตขยายแมลงศัตรูธรรมชาติและชีวภัณฑ์ป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืช จ านวน 300 ราย เดือนมีนาคม 100 ราย เดือนเมษายน 100 ราย เดือนพฤษภาคม 100 ราย 
  6.1.3 การผลิตขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์สนับสนุนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จ านวน 3,650 ขวด 
เดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 2557 
  6.1.4 การผลิตขยายศัตรูธรรมชาติเพ่ือควบคุมศัตรูพืชก่อนการระบาดและระหว่างการระบาด 
    - ตัวห้ า  - ตัวเบียน  - จุลินทรีย์ 
           6.2 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

  6.2.1 อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรที่เหมาะสมด าเนินการในจังหวัดที่ตั้งของศูนย์ฯ จ านวน 10 
ราย 

ประเด็นเพื่อทราบ  สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี  ในรอบระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – 
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗    
มติที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

  

๕.๑.๔ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ( ผึ้ง) 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี(ผึ้ง) ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ ปี .๒๕๕๗ และก าหนดแผนการด าเนินงานโครงการ ดังนี้  
๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

๑.๑  ฝึกอาชีพด้านการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ จ านวน ๓๐๐ ราย ได้ด าเนินการประสานงานกับ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการในภาคตะวันออก ๙ จังหวัด 
 ๑.๑.๑  การส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ 
 ๑.๑.๒  การส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรง 
 ๑.๑.๓  การส่งเสริมการเลี้ยงชันโรง 
 ๑.๑.๔  การส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีด 
 ๑.๑.๕  การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้งและชันโรง 

๒. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
๒.๑ พัฒนาศักยภาพการผลิตน้ าผึ้งคุณภาพดี ผลิตนางพญาผึ้งสายพันธุ์ดี จ านวน ๒๐๐ ตวั 

๓. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ 
๓.๑ สนับสนุน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ จังหวัดในภาคตะวันออก 

๔. โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี 
๔.๑.๑  จัดท าแปลงเรียนรู้ต้นแบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ 
๔.๑.๒  อบรมเกษตรกร หลักสูตรการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 
เกษตรกร ๕๐ ราย 

๕. โครงการ งบประมาณ กปร. ผ่านทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
๕.๑   โครงการศึกษาทดสอบสาธิตรูปแบบรังที่เหมาะสมในการเลี้ยงชันโรงในพ้ืนที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าว
คุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
๕.๒   โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงชันโรงเพื่อการเกษตรและการแปรรูป เป้าหมายเกษตรกร 
จ านวน ๒๐ ราย 

๕.๑.๕ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) 
...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..............................................................

............................................................................................................................. ..............................................................

............................................................................................................................................ ...............................................

.................................................................................... .......................................................................................................

............................................................................................................................. .............................................................. 
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๕.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

๕.๒.๑ ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
............................................................................................................................. ..................................

................................................................................................. ..........................................................................................

............................................................................................................................. ..............................................................

............................................................................................................................. ..............................................................

............................................................................................................................................................................. ..............

..................................................................................................................... ...................................................................... 

๕.๒.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
............................................................................................................................. ..................................

................................................................................................. ..........................................................................................

............................................................................................................................. ..............................................................

............................................................................................................................. ..............................................................

............................................................................................................................................................................. .............. 

๕.๒.๓ ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี  
.................................................................................. .............................................................................

............................................................................................................................. ..............................................................

............................................................................................................................. ..............................................................

............................................................. ............................................................................................................................. .

............................................................................................................................. ..............................................................

............................................................................................................................. .............................................................. 

๕.๒.๔ ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด  
............................................................................................................................. ..................................

............................................................................ ...............................................................................................................

............................................................................................................................. ..............................................................

............................................................................................................................. ..............................................................

........................................................................................................................................................ ...................................

................................................................................................ ...........................................................................................  

๕.๒.๕ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก  
............................................................................................................................. ....................

............................................................................................................................. ..............................................................

.................................................................................................................................................................................. .........

.......................................................................................................................... .................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................. ..............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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๕.๒.๖ ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  
............................................................................................................................. ..................................

................................................................................................. ..........................................................................................

............................................................................................................................. ..............................................................

............................................................................................................................. ..............................................................

............................................................................................................................................................................. ..............

..................................................................................................................... ...................................................................... 

๕.๒.๗ ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 
............................................................................................................................. ..................................

............................................................................................................................. ..............................................................

............................................................... ............................................................................................................................

............................................................................................................................. ..............................................................

............................................................................................................................. ..............................................................

........................................................................................................................................... ................................................ 

๕.๒.๘ ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..............................................................

............................................................................................................................. ..............................................................

.................................................................................................................................................... .......................................

............................................................................................ ...............................................................................................

............................................................................................................................. ..............................................................  

๕.๒.๙ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 
............................................................................................................................. ..................................

................................................................................................................................................................ ...........................

........................................................................................................ ...................................................................................

............................................................................................................................. ..............................................................

............................................................................................................................. ................................................………… 
 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืน ๆ 

  ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่  ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗        
ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด อ.เมือง จ. ตราด 

 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ จังหวัดระยอง 

 


