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รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต 
 คร้ังที่ 2/๒๕๖2 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562  
ณ ห้องประชุมโรงเรียนทหารการสัตว์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

 

ผู้มาประชุม 
1. นายด ารงฤทธิ์  หลอดค า ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 
 จังหวัดระยอง    ประธานการประชุม 
2. นายพิชัย  วงษ์บัวงาม  เกษตรจังหวัดนครนายก      
3. นายปิยะ  สมัครพงศ์ เกษตรจังหวัดจันทบุรี 
4. นายมงคล  จอมพันธ์   เกษตรจังหวัดตราด 
5. นายยศพนธ์  ทัพพระจันทร์   เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  
6. นายจ าลอง  พุฒซ้อน   เกษตรจังหวัดชลบุรี 
7. นายดนัย  ปัญจพิทยากุล  เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
8. นางสาวสุพรรณษา  สุขเทศน์   รักษาการ เกษตรจังหวัดระยอง 
9. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีวิชัย   แทน เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  
10. นายส าเริง  วงษ์ป้อม   แทน เกษตรจังหวัดสระแก้ว 
11. นายสมเกียรติ  คุ้มกัน   แทน ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร        

จังหวัดฉะเชิงเทรา  
12. นายชยุทกฤดิ  นนทแก้ว  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร       

จังหวัดจันทบุรี 
13. นายกฤษฎา  ฉิมอินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร  

ด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี 
๑4. นายชัยพร  อินผดุง   แทน ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดระยอง 
15. นางอุบล  มากอง   ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายต่อศักดิ์  โพธิ์กราน ผู้อ านวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชท่ี 1 จังหวัดชลบุรี 
๒. นางสาววรนุช  สีแดง              ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร  สสก.๓ รย.     
๓. นายชนินทร์  สุขส าราญ  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร   สสก.๓ รย. 
๔. นางสมัย  บุรีเทศ   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    สสก.๓ รย. 
๕. นางสาววันทิตา  วุฒิพนมศักดิ์  เจ้าหน้าท่ีระบบคอมพิวเตอร์   สสก.๓ รย. 
๖. นางสาวอิสรี  เก่งนอก   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สสก.๓ รย.  
๗. นางสาวศิริกาญจน์  เลิศปรัชญานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สนง.กษจ.นย. 
๘. นางสาวชนัญญา  พันจีบ  พนักงานธุรการอาวุโส    สนง.กษจ.นย. 
๙. นางสาวสุภาวรรณ  สว่างเวียง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สนง.กษจ.นย. 
๑๐. นายพงค์อมร  ธนกุลพงษ์สิริ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สนง.กษจ.นย. 
1๑. นางจินดาภา  นาคค า  เกษตรอ าเภอองครักษ์ 
12. นางละมัย  ปล้ืมใจ   เกษตรอ าเภอบ้านนา  
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๑๓. นางธนพร  จันทวาท   เกษตรอ าเภอปากพลี 
14. นางสุดา  รุ่งเรือง   เกษตรอ าเภอเมืองนครนายก 
15. นางสาวชุติมา  อัศวเสถียร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สสก.๓ รย. 
       

เวลา 09.00 น.นายด ารงฤทธิ์  หลอดค า ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3  
จังหวัดระยอง กล่าวเปิดการประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
1.1 พิธีมอบรางวัลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับเขต ศูนย์จัดการดินปุ๋ยดีเด่น ศูนย์จัดการ

ศัตรูพืชดีเด่น และการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ปี 2562 โดย
เกษตรจังหวัดเป็นตัวแทนรับรางวัล 

1.2 แนวทางการขับเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตรของผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง มีดังนี้ 

1.2.1 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้ได้ตามเป้าหมายท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร
ก าหนดในแต่ละไตรมาส ให้หน่วยงานวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และด าเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย 

1.2.2 ให้แต่ละหน่วยงานได้ก าหนดกรอบตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเกษตรจังหวัด ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 รอบท่ี 2 โดยก าหนดน าส่งบันทึก
ข้อตกลงและตารางตัวช้ีวัดท่ีหน่วยงานจัดท าสมบูรณ์แล้ว วันท่ี ๑5 กรกฎาคม 2562 ท่ีผ่านมา และให้ถ่ายทอด
เป้าหมายและตัวช้ีวัดสู่ระดับบุคคลในหน่วยงาน ติดตามให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด และก าหนด
ผู้รับผิดชอบหลักในการประสานงานรวบรวมหลักฐานตามตัวช้ีวัดน าส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ทันตามก าหนดเวลา 
งานท่ีรับผิดชอบตามข้อตกลงเกษตรจังหวัดข้อ 4 ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดส่งหลักฐานให้ส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรท่ีก ากับดูแล ภายในวันท่ี 6 กันยายน 2562 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเป็นผู้ตรวจ
หลักฐานประกอบการพิจารณาและท าการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดท่ี 4 แล้วส่งคะแนนให้กองการ
เจ้าหน้าท่ีภายในวันท่ี 13 กันยายน 2562 เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเกษตรจังหวัด ที่จะต้อง
จัดท าให้กรมส่งเสริมการเกษตรได้แก่  แบบสรุปผลการปฏิบัติราชการ ปป.1 จ านวน 1 ชุด แบบประเมิน
ความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด ส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2562  และหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาตัวช้ีวัด ส่งตามก าหนดท่ีระบุไว้ในตารางตัวช้ีวัด 

1.2.3 การติดตามงานของผู้ตรวจราชการ ให้เกษตรจังหวัดเตรียมข้อมูลเสนอผู้ตรวจราชการ โดย
ข้อมูลการน าเสนอให้ยึดเกณฑ์จากวัตถุประสงค์โครงการ 

1.2.4 การก ากับ ติดตาม ดูแลงานเร่งด่วนต่างๆ ในพื้นท่ีอย่างใกล้ชิด เช่น การระบาดของโรคใบด่าง
มันส าปะหลัง หนอนกระทู้ข้าวโพด และมาตรการจ ากัดการใช้สารเคมี 3 สาร 

1.3 งานชุมนุมยุวเกษตรกรและท่ีปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจ าปี 2562 
กรมส่งเสริมการเกษตร ก าหนดจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและท่ีปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ 

ประจ าปี 2562 จัดภายใต้ Theme : Infinite Power The Spirit of 4 - H Club ระหว่างวันท่ี 22 – 26 กรกฎาคม 
2562 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก และโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก โดยมี
กลุ่มยุวเกษตรกรและท่ีปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร บุคคลเป้าหมาย 800 คน ในงานชุมนุมมีการจัดแสดงนิทรรศการ 

กิจกรรมด้านวิชาการ กิจกรรมการประกวดแข่งขัน หลายประเภท กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/นันทนาการ และพิธีเทียน 
กิจกรรมศึกษาดูงาน มี 9 ฐาน และกิจกรรม Walk Rally ยอดเงินบริจาคสมทบกองทุนมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย
ฯในการจัดงานชุมนุมของภาคตะวันออก 324,270 บาท 
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1.4 งานเกษตรสร้างชาติ ครั้งท่ี 2 Smart &Strong Together รวมพลังส่งเสริมเกษตรไทย ก้าวไกล   
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ก าหนดจัดงาน “เกษตรสร้างชาติ ครั้งท่ี 2” ระหว่างวันท่ี 19 – 22 กันยายน 

2562 ณ อาคาร Impact Challenger Hall 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
เพื่อเป็นการน าเสนอผลการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร โดยมุ้งเน้นการ
น าเสนอผลส าเร็จของการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาของกรมส่งเสริมการเกษตร การจัดงานฯ มีรูปแบบภายใต้แนวคิด 
“Smart & Strong Together รวมพลังส่งเสริมเกษตรไทย ก้าวไกลมั่นคง” กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 
นิทรรศการผลการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรและจัดแสดงสินค้าเกษตร กิจกรรมบนเวที อาทิ การเสวนา,กิจกรรม
ประกวดแข่งขัน,กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมส่งเสริมการขาย กิจกรรมพิเศษ อาทิ การส่งเสริมภาพลักษณ์
และการประชาสัมพันธ์กล้วยไม้ไทย การเสริมสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และการจัด
แสดงมหัศจรรย์พรรณพืชและเทคโนโลยี/นวัตกรรมด้านการเกษตร การฝึกอาชีพด้านการเกษตร การให้บริการความรู้
ทางการเกษตร กิจกรรมถนนสายอาหาร 4 ภาค Food Street ไทย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม และการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ
เกษตร 

มติที่ประชุม รับทราบเรื่องท่ีประธานแจ้ง จ านวน 4 เรื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 1/๒๕๖2 
ตามท่ี ได้มีการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร          

ภาคตะวันออก ครั้งท่ี 1/๒๕๖2 วันท่ี 18 เมษายน 2562 ณ ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง 
นั้น เลขาท่ีประชุมฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมและส่งให้ทุกท่านแล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมตามเอกสาร
หน้า 4 ถึงหน้าท่ี 12 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร          
ภาคตะวันออก ครั้งท่ี 1/๒๕๖2  

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่  1/๒๕๖2 
3.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562 
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ

เกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง ข้อมูล ณ วันท่ี 15 กรกฎาคม 25๖2 เบิกจ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 79.68 ต่ ากว่า
เป้าหมายท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนดไว้ท่ีร้อยละ 80.75 หน่วยงานท่ีมีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย ได้แก่ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืชจังหวัดชลบุรี ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี คิดเป็นร้อยละ 86.43, 85.41, 84.99, 
84.33, 83.10, 82.63 และ80.88  ตามล าดับ ท้ังนี้ประธานแจ้งให้ ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าท่ีจัดท าค ารับรองต่อผู้บังคับตามล าดับขั้น โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณจะ
ถูกน ามาเป็นเกณฑ์ในการประเมินสมรรถนะของ เกษตรจังหวัด ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ ผู้อ านวยการกลุ่ม และ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ในปีงบประมาณ 2562 รอบท่ี 2 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  1. ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ข้อมูล ณ วันท่ี 15 กรกฎาคม 25๖2 
  2.  ผลการใช้จ่ายงบประมาณจะถูกน ามาเป็นเกณฑ์ในการประเมินสมรรถนะของ เกษตรจังหวัด 
ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ ผู้อ านวยการกลุ่ม และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ในปีงบประมาณ 2562 รอบท่ี 2 
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3.2 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) สรุปได้ดังนี้  
 3.2.1  การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต  (เขต ๓) และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ 

ระดับเขต แผนครั้งท่ี 4/๒๕๖2  ก าหนดวันท่ี 24 กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรอ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

3.2.2 การถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
เรื่อง เครือข่ายเข้มแข็ง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอ  

เขาสมิง จังหวัดตราด ก าหนดให้จังหวัดส่งสรุปผลการถอดบทเรียน ภายในวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 เป็นรูปเล่มและ 
file Word ให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง เพื่อรวบรวมส่งกรมส่งเสริมการเกษตร   
วันท่ี 9 สิงหาคม 2562 และน าเสนอในเวทีการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต และคณะกรรมการ
เครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับเขต ครั้งท่ี 4/2562 วันท่ี 24 กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

3.2.3 การจัดระบบและประสานเช่ือมโยงงานวิจัยสู่พื้นท่ี ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร จัดท าแปลงทดสอบพันธุ์มันส าปะหลัง โจทย์วิจัยเรื่อง การทดสอบพันธุ์มันส าปะหลังในพื้นท่ีจังหวัด
สระแก้ว จ านวน 3 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิน ค้าเกษตร 4 แปลงทดสอบ ในการทดสอบ
เปรียบเทียบพันธุ์มันส าปะหลังในพื้นท่ีจังหวัดสระแก้ว และขยายผลการใช้เทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลัง องค์ความรู้ 
ของเกษตรกรสู่ ศพก. และเครือข่าย ศพก.  

3.2.4 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 ก าหนดให้
จังหวัดชลบุรี และตราด ส่งสรุปผลการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 
ส าหรับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ภายในวันท่ี 24 กรกฎาคม 
๒๕๖๒ ส่วนจังหวัดอื่นๆก าหนดส่งรายงาน ภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม ๒๕๖๒ ขอความร่วมมือจังหวัดท่ียังไม่
ด าเนินการ เร่งรัดส่งกรมส่งเสริมการเกษตร 

3.2.5 การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร ระดับต าบล ก าหนดให้จังหวัด ส่งสรุปการจัดท าแผนพัฒนา
การเกษตร ระดับต าบล ให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยองภายในวันท่ี 19 กรกฎาคม 
๒๕๖๒ เป็นรูปเล่มและ file Word  

3.2.6 โครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไรนาสู่ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมส่งเสริมการเกษตร ก าหนดให้จังหวัด ส่งสรุปรายงานผลโครงการ
รวมพลังสร้างมูลค่า จากไร่นาสู่ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ให้กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ภายในวันท่ี 1 กันยายน ๒๕๖๒  

3.2.7 กล่องเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเกษตร ( learning box) ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สนับสนุนแก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) จ านวน 100 กล่อง ท่ัวประเทศ ศพก. ภายใต้การดูแลส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง  
ได้รับสนับสนุน จ านวน 11 กล่อง โดยจุดท่ี 1 พิจารณาจุดของประธานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร ระดับจังหวัด และจุดท่ี 2 พิจารณาให้จังหวัดท่ีมีขนาดใหญ่ ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา และชลบุรี  

 3.2.8 การบันทึก ข้อมูลในระบบรายงาน ศพก. ขอความร่วมมือจังหวัดบันทึกข้อมูลในระบบรายงาน 
ศพก. (https://learningpoint.doae.go.th/login) หัวข้อ รายงานการด าเนินงาน ศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ให้เป็น
ปัจจุบัน 

มติที่ประชุม การด าเนินกิจกรรมในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จ านวน 8 
ประเด็น 
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3.3 สรุปผลโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 และ ผลการวาดแปลง 
 รายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2562 ณ วันท่ี 18 กรกฎาคม 
2562 เป้าหมายภาคตะวันออก 255,000 ครัวเรือน ปรับปรุงข้อมูลแล้ว 186,436 ครัวเรือน คิดเป็นร้อย 73.11 
จังหวัดท่ีมียอดการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรสูงสุด คือจันทบุรี ระยอง ร้อยละ 88.28 และ 87.56 ตามล าดับ 
มติที่ประชุม ความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2562 ณ วันท่ี 18 กรกฎาคม 2562 

3.4 สรุปผลโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่  
การด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ภาคตะวันออก ต้ังแต่ปี 2559 – ปัจจุบัน      

จ านวน 327 แปลง มี 40 ชนิดสินค้า เกษตรกรเข้าร่วม 15,327 ราย พื้นท่ี 258,216 ไร่  
กรมส่งเสริมการเกษตรจัดงานรวมพลคนแปลงใหญ่ จัดระหว่างวันท่ี 13 – 15 กรกฎาคม 2562  

ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิต้ี จอมเทียน พัทยา และมีการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2562           
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิต้ี จอมเทียน ในวันท่ี 14 กรกฎาคม 2562 โดยผู้แทนเกษตรกร 2 คน น าเสนอผลงานใน
เวลา 15 นาที และตอบข้อซักถาม 5 นาที 

มติที่ประชุม  สรุปผลการด าเนินโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ และการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น 
ระดับประเทศปี 2562  

3.5 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
ให้เปน็ Young Smart Farmer 

3.5.1 โครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจ าการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่  ปี ๒๕๖๒ 
           ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดระยอง ได้ช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานโครงการฯ กับผู้ประสานงานโครงการฯ จากมณฑลทหารบก  
ท่ี ๑๔ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว  

3.5.2 โครงการประกวด “เกษตรส านึกรักบ้านเกิด ประจ าปี 2562”   
            ก าหนดการพิจารณาเพื่อคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรได้รับการยกย่องสดุดี ผู้มีคุณูปการต่อการเกษตรวิถี
อินทรีย์ ในนาม “ปราชญ์เกษตรส านึกรักบ้านเกิด” เป็นตัวแทนภาคตะวันออก จ านวน ๒ ราย ในวันท่ี 26 กรกฎาคม 
๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง  

มติที่ประชุม การด าเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้
เป็น Young Smart Farmer ปี 2562 จ านวน 2 กิจกรรม 

3.6 การบริหารจัดการผลไม้ 
ฤดูกาลผลิต 2562 ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง มีปริมาณผลผลิตท้ังหมด 866,535 ตัน          

ในการบริหารจัดการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบว่าไม่มีผลผลิตส่วนเกิน   
3.6.1 ทุเรียน มีปริมาณผลผลิตท้ังหมด 495,543 ตัน ในภาพรวมเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตครบแล้ว 

คาดว่าจะมีการบริหารจัดการทุเรียนได้ตามแผนบริหารจัดการ คือ มีการซื้อขายผลผลิตทุเรียนมีการกระจายผลผลิต  
ในประเทศ 79,050 ตัน หรือร้อยละ 21 แปรรูป 30,114 ตัน หรือร้อยละ 8 และส่งออก 267,263 ตัน        
หรือร้อยละ 71 

3.6.2 มังคุด มีปริมาณผลผลิตท้ังหมด 179,610 ตัน ในภาพรวมเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตครบแล้ว 
คาดว่าจะมีการบริหารจัดการมังคุดได้ตามแผนบริหารจัดการ คือ การซื้อขายผลผลิตมังคุดส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อการ
ส่งออก 115,704 ตัน หรือร้อยละ 63.43 กระจายผลผลิตในประเทศ 52,977 ตัน หรือร้อยละ 29.50          
และแปรรูป 12,709 ตัน หรือร้อยละ 7.08 
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3.6.3 เงาะ มีปริมาณผลผลิตท้ังหมด 191,089 ตัน ในภาพรวมการเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตครบแล้ว 
คาดว่าจะมีการบริหารจัดการเงาะได้ตามแผนบริหารจัดการ คือ มีการกระจายผลผลิตในประเทศ 154,325 ตัน หรือ
ร้อยละ 78.97 ส่งออก 25,888 ตัน หรือร้อยละ 13.55 และแปรรูป 14,300 ตัน หรือร้อยละ 7.48 

  3.6.4 ลองกอง มีปริมาณผลผลิตท้ังหมด 20,293 ตัน ในภาพรวมเมื่อมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตครบ
แล้ว คาดว่าจะมีการบริหารจัดการลองกองได้ตามแผนบริหารจัดการ คือ การซื้อขายผลผลิตลองกองส่วนใหญ่มีการ
กระจายผลผลิตในประเทศ 15,919 ตัน หรือร้อยละ 78.45 ส่งออก 4,362 ตัน หรือร้อยละ 21.50 และแปรรูป 
12 ตัน หรือร้อยละ 0.06 

มติที่ประชุม  ผลการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2562 ภาคตะวันออก   

3.7 แปลงเกษตรผสมผสาน โครงการเกษตรรวมใจอันเนือ่งมาจากพระราชด าริฯ 
3.7.1 ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการฯ ปี 2562 
กรมส่งเสริมการเกษตรได้แบ่งการปฏิบัติงานการด าเนินงานแปลงเกษตรผสมผสาน โครงการเกษตร

รวมใจ ฯ ดังนี้ 
 3.7.1.1 การพัฒนาและปรับปรุงดูแลรักษาแปลงเกษตรผสมผสาน  มอบหมายให้ส านักงานเกษตร

จังหวัดนครนายก เป็นหน่วยงานด าเนินการ 
 3.7.1.2 การพัฒนาและปรับปรุงฐานเรียนรู้ จ านวน 5 ฐาน 
 - ฐานการป้องกันและก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร

ด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี 
 - ฐานเกษตรผสมผสานและการขยายพันธุ์พืช มอบหมายให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืชท่ี 1 จังหวัดชลบุรี  
 - ฐานการจัดการสวนและการขยายพันธุ์มะม่วง มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 -  ฐานน้ าส้มควันไม้  มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  
 -  ฐานการเล้ียงแมลงเศรษฐกิจ  มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัด

จันทบุรี เป็นหน่วยงานด าเนินการ 
3.7.2 แผนงานท่ีด าเนินงานปี 2562 

         3.7.2.1 งานชุมนุมยุวเกษตรกรแห่งชาติ ระหว่างวันท่ี 22 - 26 กรกฎาคม 2562 ก าหนดให้แปลง
เกษตรผสมผสาน โครงการเกษตรรวมใจฯ เป็นหนึ่งในฐานการเรียนรู้ของยุวเกษตรกร ก าหนดเข้าเรียนรู้               
ในวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 จ านวน 9 กลุ่มๆละ 20 - 25 นาที  ซึ่งการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 3 เรื่อง ดังนี้  
 - การแปรรูปจากน้ าผ้ึงชันโรง  
    - การสาธิตและฝึกปฏิบัติเรื่องการขยายพันธุ์มะนาว  
          - การท าเกษตรผสมผสานและนิทรรศการการป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน/น้ าส้มควันไม้    
ขอใหห้น่วยงานท่ีรับผิดชอบเข้าพัฒนา ปรับปรุงและเตรียมการความพร้อมของฐานเรียนรู้ ให้เสร็จส้ิน ภายใน        
วันท่ี 24 กรกฎาคม 2562  

3.7.2.2 การเตรียมรับเสด็จ ฯ ก านดการประมาณเดือนสิงหาคม หรือกันยายน 2562 รอ
รายละเอียดจากโรงเรียนทหารการสัตว์ 

มติที่ประชุม การมอบหมายงาน และแผนงานท่ีด าเนินงานปี 2562 จ านวน 2 ประเด็น 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบ 

4.1 ส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน           
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  กรมส่งเสริมการเกษตรให้ทุกหน่วยงานในสังกัดส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าค าขอรับการสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายงบลงทุนในการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร บ้านพัก ส่ิงปลูกสร้าง การจัดซื้อหรือทดแทนครุภัณฑ์ 
ของส านักงานและยานพาหนะ ของส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 โดยขอให้ส านักงานส่งเสริม     
และพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง พิจารณาคัดเลือกจัดล าดับความส าคัญแต่ละรายการตามความจ าเป็น      
และเหมาะสม รวบรวมส่งกรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2562 จึงขอให้ทุกจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการ
ทุกศูนย์ จัดท าและส่งข้อมูลเอกสารตัวจริง พร้อมไฟล์ข้อมูล (Excel) ตามแบบท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด        
ส่งให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ภายในวันท่ี 25 กรกฏาคม 2562 

มติที่ประชุม ให้หน่วยงานส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ประจ าป ี2564 

4.2 ขั้นตอนการประเมินผลงานเพือ่ปรับระดับสงูขึ้นในระดับช านาญการและช านาญการพิเศษ 
 ให้ผู้เข้ารับการประเมินเพื่อเล่ือนระดับท่ีสูงขึ้นศึกษารายละเอียด และปฏิบัติตามขั้นตอน การ
ประเมินผลงานเพื่อปรับระดับสูงขึ้นในระดับช านาญการและช านาญการพิเศษ รายละเอียดตามท่ีกลุ่มพัฒนาระบบงาน
และอัตราก าลัง กองการเจ้าหน้าท่ีก าหนด       

มติที่ประชุม ขั้นตอนการประเมินผลงานเพื่อปรับระดับสูงขึ้นในระดับช านาญการและช านาญการพิเศษ 

4.3 การคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ   
ประจ าปี 2562 

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทาง
การเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจ าปี 2562 จ านวน 7 ประเภท เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพท าสวน
เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพท าไร่ เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพท าไร่นาสวนผสม สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ท่ีปรึกษา
กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น และกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น โดยผู้ท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับ
การเสนอช่ือเข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป  

แผนการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขตประจ าปี 2563 
ใหส้ านักงานเกษตรจังหวัดส่งผลการคัดเลือก ให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3  จังหวัดระยองภายใน
วันท่ี 20 มกราคม 2563 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ออกพื้นท่ีพจิารณาคัดเลือก 
ภายในวันท่ี 5 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 ส่งผลการคัดเลือกให้กรมส่งเสริมการเกษตร ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2563 
มติที่ประชุม รับทราบผลการคัดการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ   
ประจ าปี 2562 และแผนการคัดเลือกฯ ประจ าปี 2563 

  4.4 ตัวชี้วัดและค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 
ให้แต่ละหน่วยงานก าหนดได้ก าหนดกรอบตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของเกษตรจังหวัด ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 รอบท่ี 2 โดยก าหนดน าส่งบันทึก
ข้อตกลงและตารางตัวชี้วัดท่ีหน่วยงานจัดท าสมบูรณ์แล้ว วันท่ี ๑5 กรกฎาคม 2562 ท่ีผ่านมา ให้ถ่ายทอดเป้าหมาย
และตัวชี้วัดสู่ระดับบุคคลในหน่วยงาน ติดตามให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด และก าหนดผู้รับผิดชอบ
หลักในการประสานงานรวบรวมหลักฐานตามตัวช้ีวัดน าส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ทันตามก าหนดเวลา งานท่ี
รับผิดชอบตามข้อตกลงเกษตรจังหวัดข้อ 4 ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดส่งหลักฐานให้ ส านักงานส่ง เสริมและ
พัฒนาการเกษตรท่ีก ากับดูแล ภายในวันท่ี 6 กันยายน 2562 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเป็นผู้ตรวจ
หลักฐานประกอบการพิจารณาและท าการประเมินผลการปฏิบัติงาน แล้วส่งคะแนนให้กองการเจ้าหน้าท่ีภายในวันท่ี 
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13 กันยายน 2562 เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเกษตรจังหวัด ที่จะต้องจัดท าให้กรมส่งเสริม
การเกษตรได้แก่ แบบสรุปผลการปฏิบัติราชการ ปป.1 จ านวน 1 ชุด แบบประเมินความเห็นของผู้ว่าราชการ
จังหวัด ส่งให้กองการเจ้าหน้าท่ี ภายในวันท่ี 1 กันยายน 2562 และหลักฐานประกอบการพิจารณาตัวชี้วัด ส่ง
ตามก าหนดท่ีระบุไว้ในตารางตัวช้ีวัด  

มติที่ประชุม  รับทราบปฏิทินการปฏิบัติงานการจัดท าตัวช้ีวัดของผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการส านัก 
ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และเกษตรจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 รอบท่ี 2 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อพิจารณา 

  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๖ การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๖.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 

๖.๑.๑ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดระยอง 
การจัดงาน “วันส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชา ครั้งหนึ่ง...พระราชาได้เสด็จพระราช

ด าเนินมา ( 14 กรกฎาคม 2523)” ประจ าปี 2562 ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัด
ระยอง อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ในวันท่ี 14 -28 กรกฎาคม 2562 ในงานมีกิจกรรมศึกษาดูงานฐานเรียนรู,้ 
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว มหรสพและการแสดงดนตรีของนักเรียน กิจกรรมจ าหน่ายสินค้าราคาถูก และอื่นๆ 

๖.๑.๒ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จากการนิเทศของกรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ฯได้รับการช้ีแนะ ให้มีการเก็บข้อมูลเกษตรกรหลังเข้า

รับการอบรม การก าหนดหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการเกษตรกร และเน้นหนักการศึกษาวิจัย 

6.๑.๓ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี 
ขอความร่วมมือส านักงานเกษตรจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีปลูกมันส าปะหลัง 6 จังหวัด เฝ้าระวังการระบาดโรค

ใบด่างมันส าปะหลัง เนื่องจากพบการระบาดในพื้นท่ีภาคตะวันออกในหลายจังหวัด และพื้นท่ีปลูกข้าวโพด ซึ่งพบการ
ระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ในจังหวัดสระแก้ว และจันทบุรี  ให้จังหวัดท่ีมีพื้นท่ีการปลูกพืชดังกล่าว เฝ้า
ระวัง และมั่นส ารวจความเสียหาย หากพบการท าลายให้แจ้ง ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
จังหวัดชลบุรี ลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจ และสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรในการป้องกัน ก าจัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไปยัง
พื้นท่ีใกล้เคียง 

6.๑.๔ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดจันทบุรี  
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี มีแผนการจัดท าเครือข่ายเกษตรกรท่ีเข้ารับ

การอบรมถ่ายทอดความรู้จากศูนย์ฯ 

6.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัด 
6.๒.๑ ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี รายงานการด าเนินงาน จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ 
- โรคใบด่างมันส าปะหลัง จันทบุรีมีพื้นท่ีปลูกมันส าปะหลัง 11,354 ไร่ ยังไม่พบการระบาด ขณะนี้

ได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรถึงวิธีการป้องกันการระบาด  
- หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด พบการระบาดในทุกพื้นท่ีปลูกข้าวโพด ขณะนี้อยู่ระหว่างการส ารวจ

ความเสียหาย 
- มาตรการจ ากัดการใช้สารเคมี 3 สาร จัดการอบรมครู ข และน าเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลมาอบรมเพื่อ

ท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วย มีเกษตรเกษตรกรเข้าสอบและว 610 ราย สอบผ่าน 609 ราย 
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6.๒.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานการด าเนินงาน จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ 
- โครงการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ี  ด าเนินการในพื้นท่ีแปลงใหญ่มะพร้าว ต.บางตลาด อ. คลอง

เขื่อน ขณะนี้กลุ่มได้เสนอของบประมาณโครงการไปยังกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว และปรับเพิ่มกิจกรรมเป็น 4 
กิจกรรม มีก าหนดจัดท าเวทีครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2562  

- โรคใบด่างมันส าปะหลัง พบการระบาดใน 3 อ าเภอ ท าลายแล้ว 18 ไร่ พื้นท่ีท่ีเหลืออยู่ในระหว่าง
การเฝ้าระวัง  

- หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด พบการระบาดมากกว่า 500 ไร่ ในพื้นท่ี 3 อ าเภอ เกษตรกรได้รับ
ความรู้ในการป้องกันก าจัด โดยกรมวิชาการเกษตรได้เข้ามาให้ความรู้ในการใช้สารเคมี   

- มาตรการจ ากัดการใช้สารเคมี 3 สาร มีการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าท่ี เกษตรเกษตรกรเข้าสอบ
รอบแรกในวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 เป้าหมาย 30 คน ในอ าเภอท่าตะเกียบ  

6.๒.๓ ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี  
โรคใบด่างมันส าปะหลัง พบการระบาดในอ าเภอบ่อวิน จังหวัดได้เข้าไปสร้างความรับรู้ในวันท่ี 15 

กรกฎาคม 2562 ณ อ. ศรีราชา  

ส านักงานเกษตรจังหวัดได้ท า MOU กับ คูโบต้า โดยจะมีการสาธิตการใช้เครื่องจักรกลทาง
การเกษตร 

6.๒.๔ ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด 

ส านักงานเกษตรอ าเภอคลองใหญ่ เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเข้ารับการคัดเลือกส านักงานเกษตร
อ าเภอดีเด่นระดับประเทศ 

6.๒.๕ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 
ขอขอบคุณศูนย์ปฏิบัติการท่ีร่วมด าเนินการ ในพื้นท่ีโรงเรียนทหารการสัตว์ 
- มาตรการจ ากัดการใช้สารเคมี 3 สาร เกษตรกรสอบผ่านทุกราย 
- บริเวณส านักงานเกษตรจังหวัดอยู่ติดคลองน้ า พบความเสียหายในบริเวณโกดังเก็บของท่ีอยู่ติด

คลองชลประทาน จังหวัดประสานหน่วยงานโยธาเข้าประเมินราคาการสร้างก าแพง ป้องกัน มูลค่าประมาณ 20 ล้าน
บาท ซึ่งจะได้หารือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

6.๒.๖ ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 
- โรคใบด่างมันส าปะหลัง พบการระบาดใน 3 อ าเภอ ท าลายแล้ว 18 ไร่ พื้นท่ีท่ีเหลืออยู่ในระหว่าง

การเฝ้าระวัง  
- หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด พบการระบาดท่ัวไป เกษตรกรมีการก าจัดท้ังวิธีกล และใช้สารเคมี 
- มาตรการจ ากัดการใช้สารเคมี 3 สาร มีการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าท่ี  

6.๒.๗  ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 
- ร่วมจัดงาน การจัดงาน “วันส านึกในพระมหากรณุาธิคุณของพระราชา ครั้งหนึ่ง...พระราชาได้เสด็จ

พระราชด าเนินมา ( 14 กรกฎาคม 2523)” ประจ าปี 2562 ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ 
จังหวัดระยอง อ าเภอปลวกแดง มีการจัดงานคลินิคเกษตรในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2562 

- จังหวัดรวบรวมแผนพัฒนาการเกษตรจากอ าเภอ เพื่อนส่งกรมส่งเสริมการเกษตร 
- จังหวัดระยองได้รับการร้องเรียนเรื่องการขายผลไม้ริมทางไม่ได้คุณภาพ เจ้าหน้าท่ีจังหวัดออก

ตรวจสอบการขายสินค้าบริเวณข้างทาง 
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6.๒.๘  ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
- ศพก. ได้รับงบประมาณจากจังหวัดพัฒนาเครือข่าย ศพก. ศูนย์ละ 50,000 บาท จ านวน 18 

ศูนย์ 
- จังหวัดสมุทรปราการจัดงานสืบสานพันธุ์ไม้ วันท่ี 13 -15 สิงหาคม 2562  

6.๒.๙ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 
  โรคใบด่างมันส าปะหลังมีการระบาดทุกอ าเภอ เกษตรกรถอนท าลาย พื้นท่ีๆมีการระบาดสูงสุด ได้แก่ 
อ าเภอตาพระยา พื้นท่ีกว่า 40,000 ไร่ ท าลายแล้ว มีการพักดินจ านวน 2 เดือน 

ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอื่น ๆ 

ส านักงานเลขานุการกรม โดยคณะท างานบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)  ได้เผยแพร่องค์ความรู้
เกี่ยวกับเทคนิคการร่าง/ตรวจ รับเรื่อง-ส่งต่อ หนังสือราชการ ทางเว็ปไซต์ส านักงานเลขานุการกรม 
http://secreta.oae.go.th หัวข้อ “การบริหารจัดการความรู้ (KM) “ เลือก “เทคนิคการร่าง/ตรวจ รับเรื่อง-ส่งต่อ 
หนังสือราชการ   

  อัตลักลักษณ์กรมส่งเสริมการเกษตร หากมีการเปล่ียนแปลงทาสีใหม่ส านักงาน ให้ใช้สีเขียว รถยนต์สี
ขาว 

 

   
  (นางสาวอิสรี  เก่งนอก) 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

                       ผู้จดรายงานการประชุม 

         
    (นางอุบล  มากอง) 

ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


