
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ ๓  
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 

วันที ่๒ มิถุนายน๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดตราด ต าบลบางพระ อ าเภอเมืองจังหวัดตราด 

ผู้มาประชุม 
๑. นายน าชัย  พรหมมีชัย   รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร ประธานที่ประชุม 
๒. นายวิชิตร  ช่วยพิทักษ์   ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓  

จังหวัดระยอง        
๓. นายอาชว์ชัยชาญ  เลี้ยงประยูร   เกษตรจังหวัดจันทบุรี 
๔. นายนเรศ  ฝีปากเพราะ  เกษตรจังหวัดตราด 
๕. นายสามารถ  ชื่นวงศา   เกษตรจังหวัดสระแก้ว 
๖. นายวิจิตร กมลวารินทร์  เกษตรจังหวัดชลบุรี 
๗. นายเศรณี  อนิลบล   เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
๘. นายสายหยุด  อาบสุวรรณ  เกษตรจังหวัดระยอง 
๙. นายปรีชา  เจียรนัย   แทน เกษตรจังหวัดนครนายก  
๑๐. นายสันติชัย  วงษ์จันทรา  แทน เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 
๑๑. นายวิบูลย์  ไชยวรรณ  รักษาการในต าแหน่ง เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา   
๑๒. นายคนึง  กลับกลาย   ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  (พืชสวน) 
๑๓. นายต่อศักดิ์  โพธิ์กราน ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

ชลบุรี  (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) 
๑๔. นายชยุทกฤดิ  นนทแก้ว ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัด

จันทบุรี (ผึ้ง) 
๑๕. นายกฤษฎา  ฉิมอินทร์ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัด

ชลบุร ี
๑๖. นายวัลลภ  จันทร์งาม  แทน ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
  จังหวัดระยอง (พืชสวน) 
๑๗. นายวิทยา  พลเยี่ยม ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
      เลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายรังสรรค์  บูรณมานัส ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร   สสข.๓ รย.  
๒. นางอุบล  มากอง  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลกร    สสข.๓ รย.     
๓. นางสาววรนชุ  สีแดง  นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ    สสข.๓ รย. 
๔. นางมัลลิกา  ศึกษากิจ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    สสข.๓ รย. 
๕. นางสาวอิสรี  เก่งนอก  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   สสข.๓ รย. 
๖. นางสาววันทิตา  วุฒิพนมศักดิ์ เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์    สสข.๓ รย. 
๘. นางสาวจุฑามาศ  จงศิริ  นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ  กรมส่งเสริมการเกษตร 
๙. นายประเสริฐ  กาญจนเกียรติกุล นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ  กรมส่งเสริมการเกษตร 
๑๐. นายประจักษ์  ประสงค์สุข  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  สนง.กษจ.สก.  
๑๑. นายธนิต  ภิญญาภรณ์  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  สนง.กษจ.ชบ. 
๑๒. นางบุญทิม  เจริญกิจ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ   สนง.กษจ.ตร. 
 



๒ 

 

  

๑๓. นางประทุม  เสนกุล  เกษตรอ าเภอเกาะช้าง    สนง.กษจ.ตร. 
๑๔. นายจักรพล  เสือแก้ว เกษตรอ าเภอเกาะกูด    สนง.กษจ.ตร. 
๑๕. นางเยาวลักษณ์  ธีระวงส์สกุล เกษตรอ าเภอแหลมงอบ    สนง.กษจ.ตร. 
๑๖. นายวิชิต  ตุ้มสกุล  เกษตรอ าเภอบ่อไร่    สนง.กษจ.ตร. 
๑๗. นายโอภาส  ชอบรส  หัวหน้าส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  สนง.กษจ.ตร. 
๑๘. นายจักรพรรดิ  บรรจง ปฏิบัติราชการแทน เกษตรอ าเภอเขาสมิง   สนง.กษจ.ตร. 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. นายนเรศ  ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดตราด กล่าวแนะน าจังหวัดตราด  

นายวิชิตร  ช่วยพิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน และนายน าชัย  พรหมมีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร ประธานที่ประชุม เปิดการ
ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ภารกิจที่รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร ได้ด าเนินการ ในการปรับโครงสร้างกรมส่งเสริม
การเกษตร และการบริหารงานบุคคล คือการปรับเปลี่ยนศูนย์ปฏิบัติการ เป็นศูนย์สหวิชา เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของจังหวัด ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการต้องจัดท ายุทธศาสตร์กับจังหวัด พ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือปรับ
ภารกิจให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

 ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ภาพรวมการใช้จ่าย
งบประมาณ ปี ๒๕๕๗ ของภาคตะวันออก คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดให้มีความก้าวหน้าการใช้จ่าย
งบประมาณมากกว่าร้อยละ ๗๐ ภายในสิ้นมิถุนายน 

 กรมส่งเสริมการเกษตรมีศูนย์ฯ อยู่ในภูมิภาคที่ไม่ได้ใช้งาน ทิ้งรกร้าง จ านวนมาก รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร ฝ่ายบริหาร สั่งการให้เขตฯเป็นตัวกลางในการประสานงาน ผู้เกี่ยวข้องร่วมหารือ หาแนวทางการการ
ปรับปรุงศูนย์เก่า ในการใช้สถานที่ สิ่งปลูกสร้างให้เป็นประโยชน์ในงานส่งเสริมการเกษตร ทั้งนี้ ในภาคตะวันออกมี
ศูนย์ฯ ที่ถูกทิ้งร้างจ านวนทั้งสิ้น 4 ศูนย์  

 ในการนี้นายวิชิตร  ช่วยพิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ได้
กล่าวขอบคุณจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ที่ให้ความร่วมมือในทุกระดับ ท าให้สถานการณ์ผลไม้ภาคตะวันออก
ด าเนินไปด้วยดี และให้จังหวัด ที่ยังไม่แล้วเสร็จเร่งรัดการด าเนินงาน โครงการ Smart Farmer ให้เสร็จสิ้น ส่วนจังหวัด
ที่มีปัญหาเรื่องทะเบียนยางพารา ขอให้รีบแก้ไขปัยหาภายในพ้ืนที่ให้เรียบร้อย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
ตามที่ได้มีการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ ๓

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก นั้น เลขา       
ที่ประชุมฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมและได้ส่งให้ทุกท่านแล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมตามเอกสารหน้า ๓ ถึง
หน้าที่ ๑๐ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ ๓
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
 
 
 



๓ 

 

  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 

   ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 

เรื่องเพื่อพิจารณา 

เรื่องที่ ๑. แนวทางการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบใหม่ MRCF 
ภาคตะวันออก 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเป็นเวทีในการน าเสนอผลงานส่งเสริมการเกษตรตามแนวทาง MRCF ของแต่ละจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการฯ

ทุกศูนย์ และ ของ ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง  
๒. เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรตามแนวทาง MRCF ของแต่ละจังหวัดภายใน

เขต รวมทั้งสรุปผลและถอดองค์ความรู้จากการด าเนินงาน 
๓. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในระดับเขต  จังหวัด  อ าเภอ  ต าบล ศูนย์ปฏิบัติการและหน่วยงาน

วิชาการในพ้ืนที่ได้แลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์  และวางแผนการปฏิบัติงานวิชาการให้สามารถ
ปฏิบัติงานตามนโยบายและพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเกษตรและบริการทางการเกษตร 
แก่ เกษตรกร 

๔. เพ่ือเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์งาน MRCF ให้กับหน่วยราชการอ่ืนๆ ภาคเอกชน และผู้สนใจ 

วันที ่สถานที่ วันที่ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ สวนนงนุช ต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

รูปแบบการด าเนินงาน  

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นิทรรศการผลการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรรูปแบบใหม่ (MRCF) 
ของหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออก 

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นิทรรศการผลการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรรูปแบบใหม่ (MRCF) 
ของหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออก 

บุคคลเป้าหมาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในภาคตะวันออก 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบแนวการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบใหม่ MRCF 
ภาคตะวันออก 

เรื่องเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี ๑. โครงการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๗ 

ความก้าวหน้าโครงการการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2557 

สถานการณ์ด้านการผลิตและการตลาด  ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 
ทุเรียน ปริมาณผลผลิตรวม 348,201 ตัน กระจายผลผลิตแล้วจ านวน 211,638 ตัน คิดเป็นร้อยละ 

60.78 ราคาท่ีเกษตรกรจ าหน่ายได้ 44 - 52 บาท/กก.   
มังคุด ปริมาณผลผลิตรวม 143,549 ตัน กระจายผลผลิตแล้วจ านวน 29,877 ตัน คิดเป็นร้อยละ 20.81 

ราคาที่เกษตรกรจ าหน่ายได้ ส่งออกเกรด A  96.67 บาท/กก. ส่งออกเกรด B 65 บาท/กก. มังคุดคละ  29 บาท/
กก. ราคามังคุดขยับตัวสูงขึ้น จากสัปดาห์ที่ผ่านมา  

 



๔ 

 

  

เงาะ ปริมาณผลผลิตรวม 348,201 ตัน กระจายผลผลิตแล้วจ านวน 38,050 ตัน คิดเป็นร้อยละ 16.58  
ราคาที่เกษตรกรจ าหน่ายได้ 22 - 28 บาท/กก.  

ลองกอง ปริมาณผลผลิตรวม 56,325 ตัน กระจายผลผลิตแล้วจ านวน 866 ตัน คิดเป็นร้อยละ 1.54  
ราคาที่เกษตรกรจ าหน่ายได้ 25 - 50 บาท/กก. (ตามเกรดคุณภาพ) 
การบริหารจัดการ 

สถานการณผ์ลไม้ภาคตะวันออก เป็นดังนี้ 
จังหวัดจันทบุรี  
ทุเรียน เก็บเกี่ยวแล้วประมาณร้อยละ ๘๐ มีล้งจากประเทศจีนและเวียดนาม มารับซื้อผลิตในพ้ืนที่ คาดว่ามี

การส่งออกมากกว่าร้อยละ ๗๐  ไม่พบปัญหาเรื่องราคาตกต่ า แต่พบปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ ซึ่งกรมการปกครองได้
มีมาตรการป้อมปราม ทั้งในส่วนของพ่อค้าและเจ้าของสวน 

มังคุด คาดว่าจะมีการส่งออกมากกว่าร้อยละ ๗๐ น่าจะมี over supply บ้าง แต่ปริมาณเพียงเล็กน้อยไม่ท า
ให้เกิดปัญหาสินค้าล้นตลาดในภาพรวม 

เงาะ น่าจะเป็นพืชที่มีปัญหา ช่วงกลางมิถุนายน จังหวัดและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้มีการเตรียมความ
พร้อมในการแก้ไขปัญหาไว้แล้ว 
 จังหวัดระยองและตราด มีแนวโน้มในทางเดียวกันกับจันทบุร ี

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าแผนการรองรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในโครงการบริหารจัดการผลไม้ภาค
ตะวันออก ปี 2557  

เรื่องท่ี ๒. โครงการศูนย์เรียนรู้ผักไร้ดิน (Hydroponics) 

ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ได้จัดท าโครงการศูนย์เรียนรู้การปลูกพืช
ไร้ดิน (Hydroponics) โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  และใช้พ้ืนที่ของ
ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง จัดสร้างโรงเรือนปลูกผักไร้ดินแบบน๊อคดาวน์ ซึ่งการ
บริหารโครงการจะเป็นการบูรณาการระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง(MOU) และ ส านักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่  3  จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ส่งเสริมให้มีการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรในจังหวัดระยอง และเพ่ือให้เกษตรกร มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการจ าหน่ายผลผลิตพืช
ปลอดภัยจากสารพิษ 

โดยด าเนินการก่อสร้างโรงเรือนปลูกผักไร้ดินแบบน๊อคดาวน์ จ านวน 12 โรง โรงเพาะกล้าจ านวน  1 
โรง และท าการวางระบบน้ าและไฟฟ้าแล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 95 คาดว่าจะสามารถส่งมอบให้สสข. 3 ระยอง ด าเนิน
โครงการฯได้ในอีก 1 เดือนข้างหน้า ซึ่งทาง สสข. 3 ระยองได้แต่งตั้งแต่งตั้งคณะท างานโครงการ    ศูนย์เรียนรู้การ
ปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponics) เพ่ือด าเนินโครงการดังกล่าว และพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาดูงานให้กับ
เกษตรกรและผู้ที่สนใจต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบการด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้ผักไร้ดิน (Hydroponics) 

เรื่องที่ ๓. การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจ าปี 2557 

กรมส่งเสริมการเกษตร ก าหนดจะด าเนินโครงการการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจ าปี 
2557 เพื่อเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาบุคลากร
และหน่วยงาน โดยก าหนดให้มีการคัดเลือก แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 6 ประเภท โดยขอให้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติและผลงาน
ดีเด่นตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจ าปี 2557 และมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการ
คัดเลือก ให้จัดท าเอกสารประกอบการคัดเลือก  จ านวน 5 ชุด ส่งไปยังกรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 16 
มิถุนายน 2557 (นับถึงวันที่ส านักงานเลขานุการกรมประทับรับเรื่อง) ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้
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ในคู่ มื อกา รคั ด เ ลื อกบุ คคลและหน่ ว ย ง านดี เ ด่ น  ประจ าปี  2557  ทา ง เ ว็ บ ไซต์ กองการ เ จ้ าหน้ าที่ 
http://www.person.doae.go.th ทั้งนี้ การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกฯ จะต้องผ่านหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือ
รับรองผลงาน ก่อนส่งไปยังกรมส่งเสริมการเกษตร 
มติที่ประชุม รับทราบการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประปี 2557 

เรื่องท่ี ๔. การคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร และ 
กรมการข้าว ปี 2557 

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและ
สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เพ่ือยกย่องและประกาศเกียรติคุณผู้ที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชนทั่วไป กรม
ส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบัน
เกษตรกรดีเด่น ของกรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 7 ประเภท ในระดับเขต ปี 2557 เพ่ือสรุปผลเสนอกรมส่งเสริม
การเกษตร พิจารณาคัดเลือกรับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในปี 
2558 ดังนี้ อาชีพท าสวน อาชีพท าไร อาชีพไร่นาสวนผสม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกกลุ่มยุว
เกษตรกร และที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร 

นอกจากนี้ ได้รับการประสานจากกรมการข้าว ขอความร่วมมือให้ ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกร และ
สถาบันเกษตรกรดีเด่นของกรมการข้าวในระดับเขต ปี 2557 ใน 3 ประเภท ได้แก่ อาชีพท านา ศูนย์ส่งเสริมและผลิต
พันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิ และศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวอื่นๆ 

มติที่ประชุม รับทราบการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร และ 
กรมการข้าว ปี 2557 
 

เรื่องท่ี ๗. การพัฒนาบุคลากรโครงการสถานีการเรียนรูเ้พื่องานส่งเสริมการเกษตร (K-Station) 

ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้จัดท าโครงการสถานีการเรียนรู้เพ่ืองานส่งเสริมการเกษตร   
(K-Station) ซึ่งเป็นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เข้ามาใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ให้กับบุคลากรเพ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในรูปแบบของการสื่อสารสองทาง ( Two-way 
Communication) โดยน าเสนอเนื้อหาโดย “การถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายอินทราเน็ตของกรมส่งเสริมการเกษตร” ใน
รูปแบบของไฟล์วีดิทัศน์ “Video – Streaming” และมีโปรแกรมส่งข้อความ (MSN Messenger) ที่สามารถโต้ตอบ
กับผู้บรรยายได้ทันที รวมทั้งมีช่องทางอ่ืนๆ ทั้งนี้ได้ขอความร่วมจากส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ในการ
รวบรวมประเด็นเนื้อหาที่จ าเป็นจะต้องน ามาพัฒนาบุคลากร ซึ่งในส่วนของส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 
จังหวัดระยอง ได้เสนอประเด็นเนื้อหา ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการผลไม้ด้วย MRCF 
2. การพัฒนาส านักงานให้เป็น Smart Office กรณีศึกษาส านักงานเกษตรอ าเภอแหลมงอบ  
3. การพัฒนาบุคลากรให้เป็น Smart Officers กรณีศึกษาคุณนนท์วศิน  นุรักษ์จิรานนท์  
4. กรณีศึกษา Smart Farmer นายเสส  ใจดี  เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนคุณภาพ จังหวัดระยอง  
5. การพัฒนากลุ่มให้เป็น Smart Group กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักปลอดสารพิษบ้าน   

หนองหว้า อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  
6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็น Smart Product  การผลิตพืชผักปลอดภัย (ไฮโดรโปรนิกส์)  
7. การเลี้ยงชันโรง  

มติที่ประชุม รับทราบการพัฒนาบุคลากรโครงการสถานีการเรียนรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร (K-Station) 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ การติดตามประสานงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๕.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 

๕.๑.๑ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ( พืชสวน)  
ผลการปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง (พืชสวน) ประจ า เดือน  

กุมภาพันธ์  -  พฤษภาคม 2557 ได้แก่ การจัดฝึกอบรม เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชา      
นุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร ให้บริการศึกษาดูงาน 
มติที่ประชุม ผลการปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง (พืชสวน) ประจ าเดือน  
กุมภาพันธ์  -  พฤษภาคม   2557 

๕.๑.๒ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ( พืชสวน) 
ผลการปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน) ประจ าเดือน  

กุมภาพันธ์  -  พฤษภาคม 2557 ใน โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯสยามมกุฎราชกุมารฯ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร และการให้บริการศึกษาดูงาน 
มติที่ประชุม ผลการปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน) ประจ าเดือน  
กุมภาพันธ์  -  พฤษภาคม 2557 

๕.๑.๓ ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชลบุรี 

ผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี วันที่  ตุลาคม 2556 – พฤษภาคม 2557  ดังนี้   
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  มีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ผลิตปัจจัยทางการเกษตรเพ่ือ

เป็นตัวอย่างในการเรียนรู้ บริการควบคุมศัตรูพืช แมลงเศรษฐกิจและจักรกลการเกษตร การผลิตตามเศรษฐกิจพอเพียง 
ฝึกอาชีพการผลิตขยายแมลงและชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช  

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริการเกษตร  มีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ 
อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรที่เหมาะสม การศึกษาดูงานของเกษตรกร  แปลงเรียนรู้เพ่ือเป็นต้นแบบส าหรับการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และฝึกปฏิบัติ  
   โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุ เคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยาม
มกุฎราชกุมารฯ เป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ ๓ จังหวัด  
  โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสารเคมีเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระ
เจ้าอยู่หัว  
  โครงการควบคุมป้องกันและก าจัดศัตรูมะพร้าว(หนอนหัวด า)แบบครอบคลุมพ้ืนที่โดยใช้ศัตรู
ธรรมชาติ  
  แผนการด าเนินการต่อไป ได้แก่การเตรียมการถวายการต้อนรับพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก  
มติที่ประชุม รับทราบผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี  วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖–๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๗ 

 

 

 



๗ 

 

  

๕.๑.๔ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ( ผึ้ง) 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี(ผึ้ง) มีท าหน้าที่หลักในการฝึกอบรม และเป็น

แหล่งศึกษาดูงานด้านผึ้ง ชันโรงและแมลงเศรษฐกิจ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งและแมลงเศรษฐกิจให้กับ
เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป อีกทั้งยังเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านผึ้ง ชันโรง และแมลงเศรษฐกิจ  มีผลการ
ปฏิบัติงาน ในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕6 – ๓๐ เมษายน ๒๕๕7 ใน ๓ กิจกรรม ได้แก่โครงการส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัย (พัฒนาศักยภาพการผลิตน้ าผึ้งคุณภาพดี)  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร 
และโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี 
มติที่ประชุม รับทราบการปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี(ผึ้ง) ในระหว่างวันที่ 
๑ ตุลาคม ๒๕๕6 – ๓๐ เมษายน ๒๕๕7   

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

  ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่  ๓/๒๕๕๗ จังหวัดปราจีนบุรี เดือน สิงหาคม 
๒๕๕๗ 

 
 

 

     (นางสาวอิสรี  เก่งนอก)  
     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

 ผู้จดรายงานการประชุม 

                   (นายวิทยา  พลเยี่ยม) 
          ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม                   
 

 


