
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร เขตที่ ๓  
คร้ังที่ ๓/๒๕๕๖ 

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖  
ณ หองประชุมเกษตรจังหวัดสระแกว อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว 

ผูมาประชุม 
๑. นายวิชิตร  ชวยพิทักษ   ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓  

จังหวัดระยอง      ประธานที่ประชุม  
๒. นายชูเกียรติ  ประดิษฐศิลปกุล เกษตรจังหวัดจันทบุรี  
๓. นายมานะ  บุญระมี   เกษตรจังหวัดตราด  
๔. นายสมจิตร  ธีระบุญชัยกุล  เกษตรจังหวัดสระแกว  
๕. นายสุรสิงห  พูนเพ่ิมสุขสมบัติ เกษตรจังหวัดนครนายก  
๖. นายวิจิตร  กมลวารินทร  เกษตรจังหวัดชลบุรี 
๗. นายสมพร  เจียรประวัติ  เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  
๘. นาย สุรแสง  พูนเพ่ิมสุขสมบัติ แทน เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 
๙. นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ   เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา   
๑๐. นายสามารถ  ชื่นวงศา  เกษตรจังหวัดระยอง  
๑๑. นายทิวา  แซมเพชร  ผูอํานวยการศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี  
๑๒. นายคนึง  กลับกลาย  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  

จังหวัดฉะเชิงเทรา  (พืชสวน) 
๑๓. นายสรรเสริญ วันจันทร  แทน ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
  จังหวัดระยอง (พืชสวน)  
๑๔. นายตอศักดิ์  โพธิ์กราน รักษาการ ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดชลบุรี  (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 
๑๕. นายชยุทกฤดิ  นนทแกว แทน ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) 
๑๖. นายนภศักดิ์  ทองชาติ ทําหนาที่แทน  ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 
      เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 
๑. นายสุระเชษฐ  นาโสม รักษาการ หัวหนาศูนยพัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผัก

ผลไมเพ่ือการสงออกที่ ๒ จงัหวดัฉะเชงิเทรา  
 
      ติดราชการ   

ผูเขารวมประชุม 
๑. นายสายหยุด  อาบสุวรรณ  หัวหนากลุมพัฒนาเกษตรกร   สนง.กษจ.ตร. 
๒. นางอุบล  มากอง   รักษาการในตําแหนงผอ.กลุมพัฒนาเกษตรกร    สสข.๓ รย. 
๓. นางสาววรนุช  สีแดง  นักวิชาการเกษตรชํานาญการ     สสข.๓ รย. 
๔. นายสุรพงศ  วงษชาลี  รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายบริหารทั่วไป สสข.๓ รย. 
๕. นางสาวอิสรี  เกงนอก  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สสข.๓ รย. 
๖. นางสาววันทิตา  วุฒิพนมศักดิ์ เจาหนาที่ระบบคอมพิวเตอร   สสข.๓ รย. 
๘. นางศุภลักษณ  พลเยี่ยม  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ   สสข.๓ รย. 
๙. นางสาวชุติมา  อัศวเสถียร  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  สสข.๓ รย. 
๑๐. นายีระ  กิจเจริญ   เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน  สสข.๓ รย.  
๑๑. นายชาญณรงค  กําเนิดเหมาะ เจาพนักงานธุรการ    สนง.กษจ.สก.  
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๑๒. นางสุรียพร  แสงอรุณ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  สนง.กษจ.สก.  
๑๓. นางสาวสุนันทา  สุวินทรากร เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  สนง.กษจ.สก. 
๑๔. นางราตรี  ประสงคสุข  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  สนง.กษจ.สก. 
๑๕. นายดํารงค  ชุมเกษียร  ประธานวิสาหกิจชุมชนผลิตนํ้าดื่ม  

  
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิชิตร  ชวยพิทักษ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการ

เกษตรเขตที ่๓  จังหวัดระยอง ประธานการประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังน้ี 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ตามที่สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง  ไดดําเนินการประกวด
วิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขต ประจําป ๒๕๕๖ บัดน้ีการประกวดขางตนไดดําเนินการเสร็จส้ินแลว สํานัก
สงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ไดอนุมัติเงินรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขต เปนดังน้ี 
รางวัลที่ ๑ เงินรางวลั ๖,๐๐๐ บาท ไดแก วิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวชาวนาตราด จังหวัดตราด รางวัลที่ ๒ เงิน
รางวัล ๔,๐๐๐ บาท ไดแก วิสาหกิจชุมชนผลิตปุยบานไทรนอง จังหวัดจันทบุรีรางวัลที่ ๓ เงินรางวลั ๒,๐๐๐  
บาท ไดแก วิสาหกิจชุมชนผลิตนํ้าดื่มบานซอย๘ หมู ๒ พนานิคม จังหวัดระยอง และรางวัลชมเชย เงินรางวัล 
๑,๔๐๐ บาท ไดแก วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรบานบึงตะเข จังหวัดฉะเชิงเทรา  ในการน้ีตัวแทนกลุม/
ผูแทนวิสาหกิจชุมชนไดเขามารับดวยตัวเอง    

 ขอใหเกษตรจังหวัดกําชับเรื่องการปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรรายแปลง ป ๒๕๕๖  โดย
ใหยึดตามขั้นตอนคูมือปฏิบัติงาน เพ่ือปองกันความผิดพลาดซ่ึงอาจจะเกิดขึ้น 
มติที่ประชุม  รับทราบการมอบเงินรางวัลในการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขต ป  ๒๕๕๖ และการ
กํากับดูแลเรื่องการปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรรายแปลง ป ๒๕๕๖ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๒/๒๕๕๖ 

  ตามที่ไดมีการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร   
เขตที่ ๓  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ หองประชุมศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี 
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี น้ัน ฝายเลขาฯไดจัดทํารายงานการประชุม และไดสงใหทุกทานแลว 
รายละเอียดรายงานการประชุมตามเอกสารหนา ๓ ถึงหนาที่ ๑๔ 

มติที่ประชุม แกไขหนาที ่๓ ลําดับที่ ๖. และ ๑๔. จาก (แทน) เปน แทน ลําดับที่ ๑๔. นายพันธ  ยกทอง เปน 
นายพันธ  ผลทอง  ลําดับที่ ๒๑. นายพัฒนศักดิ์  มวงสมบัติ เปน นายพัฒนศักดิ์  พวงสมบัติ และรับรองการ
ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๖ 

เร่ืองที่ ๓.๑ ผลการดําเนินงานโครงการสํามะโนการเกษตร ภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๕๖  

สรุปผลการดําเนินงานโครงการสํามะโนการเกษตร ภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๕๖  ณ วันที่ ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ เม่ือเทียบกับครัวเรือนเกษตรกรที่กรมสงเสริมการเกษตรรับขึ้นทะเบียนไว ทุกจังหวัดที่มีผล
การสํารวจครัวเรือนทั้งส้ิน (F๔) ไดมากกวารอยละ ๙๐ โดยจังหวัดชลบุรีสํารวจไดสูงสุดประมาณรอยละ ๑๑๒ 
รองลงมาคือตราด และนครนายก สํารวจไดรอยละ ๑๑๐ และ ๑๐๗ ตามลําดับ สวนจังหวัดที่มีการสํารวจผูถือ
ครองทําการเกษตร (F๑๑) ไดมากกวารอยละ ๘๐ ไดแก ตราด จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ระยอง และสร
แกว โดยจังหวัดตราดสํารวจผูถือครองทําการเกษตรไดสูงสุด รอยละ ๙๙ รองลงมาไดแก ฉะเชิงเทราและ
ปราจีนบุรี ไดรอยละ ๙๑  
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เกษตรจังหวัดสมุทรปราการไดใหขอคิดเห็นวา ปญหาการสํารวจผูถือครองทําการเกษตร (F11) 
ไดคลาดเคลื่อนจากทะเบียนเกษตรกรที่กรมสงเสริมการเกษตรรับขึ้นทะเบียนไว เน่ืองจากความแตกตางของ
นิยามครัวเรือนเกษตรกรของสํานักงานสถิติการเกษตรคือ ครัวเรือนที่มีรายไดจากการเกษตร แตนิยามของกรม
สงเสริมการเกษตร คือครัวเรือนที่มีกิจกรรมทางการเกษตร  

เกษตรจังหวัดชลบุรีชี้แจงวา จังหวัดพยายามแกไขและหาสาเหตุที่ทําใหการสํารวจผูถือครอง
ทําการเกษตรไดต่ํากวารอยละ ๘๐ เมื่อเทียบกับครัวเรือนเกษตรกรที่กรมสงเสริมการเกษตรรับขึ้นทะเบียนไว 
พบวาปญหาสวนหน่ึงเน่ืองจากชลบุรีมีพ้ืนที่ทหาร ซ่ึงทหารเกณฑเขาประจําการไดยายทะเบียนบานเขามาใน
พ้ืนที่จํานวนมาก เม่ือปลดประจําการจึงไดทําการยายทะเบียนบานออกไป เม่ือสํารวจขอมูลที่เปนปจจุบันจึงไม
พบขอมูลในสวนดังกลาว 

มติที่ประชุม รับทราบสรุปผลการดําเนินงานโครงการสํามะโนการเกษตร ภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
แนวทางแกไขปญหาในพ้ืนที่ 

 เร่ืองที่ ๓.๒ ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขต ป ๒๕๕๖ 
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ไดดําเนินการประกวด วิสาหกิจ

ชุมชนดีเดนระดับเขต ประจําป ๒๕๕๖ เม่ือวันที่ ๕ พฤษภาคม – ๒๑ มิถนุายน ๒๕๕๖ เสร็จส้ินแลว น้ัน  ผลการ
ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขต ป ๒๕๕๖  รางวัลที่ ๑  ไดแก วิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวชาวนาตราด 
จังหวัดตราด รางวัลที่ ๒ ไดแก วิสาหกิจชุมชนผลิตปุยบานไทรนอง จังหวัดจันทบุรี รางวัลที่ ๓ ไดแก วิสาหกิจ
ชุมชนผลิตนํ้าดื่มบานซอย ๘ หมู ๒ พนานิคม จังหวัดระยอง และรางวัลชมเชย ไดแก วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานเกษตรกรบานบึงตะเข จังหวัดฉะเชิงเทรา  

มติที่ประชุม รับทราบผลการคัดเลือกบุคคลและหนวยงานดีเดน ระดับเขต ประจําป ๒๕๕๖ 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพ่ือทราบและพิจารณา 

เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

การดําเนินการจัดงานพิธีประกาศเกียรติคุณผูเกษียณอายุราชการ ประจําป ๒๕๕๖ 

 ตามที่กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการ และคณะทํางานจัดพิธี
ประกาศเกียรติคุณผูเกษียณอายุราชการ ประจําป ๒๕๕๖  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เม่ือวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร ชั้น ๒ เพื่อพิจารณาวางแผนแนวทางการดําเนินการพิธีประกาศเกียรติ
คุณผูเกษียณอายุราชการ ประจําป ๒๕๕๖ สรุปสาระสําคัญ เปนดังน้ี  ป ๒๕๕๖ มีขาราชการ/ลูกจางประจํา
เกษียณอายุราชการและเกษียณอายุราชการกอนกําหนด ทั้งสิ้นรวม ๒๕๓ คน ที่ประชุมเห็นชอบโรงแรม     
แอมบาสซาเดอร อําเภอสัตหีบ ชลบุรี เปนสถานที่จัดงาน กําหนดวันที่ ๑๘-๒๐ กนัยายน ๒๕๕๖ จาํนวนคน
ประมาณ ๗๐๐ คน โดยจัดในรูปแบบสัมมนา ผูเขารวมสัมมนาประกอบดวยอธิบดี/รองอธบิดี/ผูอํานวยการ
สํานัก/เขต/กอง/สวน/เกษตรจังหวัด/หัวหนากลุม/ฝาย/ผอ.ศูนยปฏิบัติการ/ขาราชการสังกัดสวนกลาง/จังหวัด 
หนวยงานละ ๖ คน ในการน้ี งานพิธีการในชวงเย็น กรมสงเสริมการเกษตรขอความรวมมือสวนกลาง และ   
เขต ๖ เขต จัดซุมอาหาร เขตละ ๑ ซุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบใหทุกจังหวัดรวบรวมคาใชจายจังหวัดละ ๕,๐๐๐ บาท มอบใหจังหวัดชลบุรีภายในตน
เดอืนกนัยายน ๒๕๕๖ เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดเตรียมอาหารในงานฯ โดยชนิดอาหารเปนอาหารทะเล
ประเภทหอยและกุง สวนของที่ระลึกผูเกษียณอายุราชการ หนวยงานตางๆเตรียมมารวมไวที่ซุมของเขตฯ มอบ
ใหศูนยปฏิบัติการรับผิดชอบตกแตงสถานที่และออกแบบซุมอาหาร โดยมีนายคะนึง  กลับกลาย   เปนประธาน
คณะทํางานตกแตงสถานที่ นายตอศักดิ์ โพธิ์กราน เปนเลขานุการ และนายชยุทกฤดิ์  นนทแกว เปน
ผูชวยเลขานุการ ในพิธีประกาศเกียรติคุณผูเกษียณอายุราชการ ประจําป ๒๕๕๖ วันที่ ๑๙ กนัยายน ๒๕๕๖ 
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เร่ืองเพ่ือทราบ  
เร่ืองที่ ๑. การข้ึนทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (ขาว ขาวโพด และมันสําปะหลัง)           

ป ๒๕๕๖/๕๗ 
กําหนดกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียน ป ๒๕๕๖/๕๗ แบงตามชนิดพืช  
ขาว ชวงเก็บเกี่ยว 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 ออกใบรบัรอง ๑๕ ก.ค. ๕๖ – ๑๕ ก.ย. ๕๗ 
มันสําปะหลัง ชวงเก็บเกี่ยว 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 ออกใบรบัรอง ๑๕ ก.ค. ๕๖ – ๑๕ ก.ย. ๕๗ 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ชวงเก็บเกี่ยว 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 ออกใบรบัรอง ๑๕ ก.ค. ๕๖ – ๑๕ ก.ย. ๕๗ 
หลักเกณฑการขึ้นทะเบียน การออกใบรับรอง การแกไขขอมูล การยกเลิกแปลง ตามเอกสารที่

แนบ 
จังหวัดสมุทรปราการใหขอสังเกตวา มีเกษตรกรบางสวนที่เก็บเกี่ยวขาวกอนตุลาคม ๒๕๕๖   

ไมมีสิทธิ์เขารวมโครงการรับจํานําฯ ทั้งน้ีจังหวัดไดสงหนังสือหารือกรมฯเพ่ือหาแนวทางแกไขแลว  

มติที่ประชุม รับทราบหลักเกณฑการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ขาว ขาวโพด และมันสําปะหลัง   
ป ๒๕๕๖/๕๗ 

เร่ืองที่ ๒. ความกาวหนาการปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรรายแปลง ภาคตะวันออก  ป 

๒๕๕๖  

ความกาวหนาการดําเนินงานการปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรรายแปลง รวมทั้งประเทศ 
รอยละ ๘๑ เทียบกับเปาหมาย การยืนยันขอมูลในระบบโปรแกรม รอยละ ๖๘ เทียบกับเปาหมาย และ รอยละ 
๘๔ เทียบกับจํานวนที่จัดเก็บ ภาคตะวันออก รอยละ ๙๖ เทียบกับเปาหมาย การยืนยันขอมูลในระบบโปรแกรม 
รอยละ ๙๑ เทียบกับเปาหมาย และ รอยละ ๙๕ เทียบกับจํานวนที่จัดเก็บ ทั้งน้ีหนวยงานตองทําการปรับปรุง
ขอมูลทะเบียนเกษตรกรรายแปลงใหเสร็จสิ้นกอนทําการพิมพสมุดทะเบียนเกษตรกร ( Passbook) ซ่ึงสํานัก
สงเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ จังหวัดระยอง จะจัดประชุมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ จังหวัดละ ๒ คน 
เพ่ือชี้แจงการใชเครื่องพิมพ passbook ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่หองประชุมสํานักสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ จังหวัดระยอง 

จังหวัดนครนายกไดแจงปญหาอุปสรรคของเกษตรกรที่ทําการประมง บางสวนไมไดมาขึ้น
ทะเบียนเกษตรกร ทําใหไมสามารถเขารวมโครงการชดเชยเสียหายในกรณีเกิดภัยพิบัติได เสนอแนะให
หนวยงานประชาสัมพันธไปยังกรมประมง เชิญชวนใหเกษตรกรผูเลี้ยงปลามาขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรม
สงเสริมการเกษตร 

ทั้งน้ีประธานที่ประชุมกําชับใหเกษตรจังหวัด ดูแล กําชับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ใหดําเนินการ
ตามลําดับขั้นตอนในคูมือการปฏิบัติงานอยางเครงครัด เพ่ือปองกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น 
มติที่ประชุม  รับทราบ ความกาวหนาการดําเนินงาน การปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรรายแปลง ภาค

ตะวนัออก ป ๒๕๕๖ และการประชุมการใชเครื่องพิมพสมุดทะเบียนเกษตรกร (Passbook) 

เร่ืองที่ 3. การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห  ฯ เพ่ือ
เทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ 

เน่ืองในวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระหวาง
วันที่ ๒๘-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ใน ๔ ภูมิภาค  จํานวน ๔ จังหวัด ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนจังหวัดหลัก  
จังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดตรัง และจังหวัดพิจิตร  เปนจังหวัดเครือขาย  โดยกําหนดเปดงานพรอมกัน ในวันที่  
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซ่ึงพิธีเปดงานจะมีการถายทอดสดทางสถานีโทรทัศนเชื่อมตอสัญญาณภาพทั้ง  ๔ 
ภูมิภาค ในสวนของภาคตะวันออก กําหนดการจัดงาน  ณ วัดสมานรัตนาราม  ตําบลบางแกว  อําเภอเมือง 
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จงัหวดัฉะเชงิเทรา   กิจกรรมในงานประกอบดวย การลงนามถวายพระพรและการจัดนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติฯ นิทรรศการการแกไขปญหาในพ้ืนที่ ไดแกเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล เพลี้ยแปงสีชมพู การใหบริการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ กิจกรรมสนับสนุนโครงการสายใยรักแหงครอบครัว บานสุขสมบูรณ การประกวดผลผลิต
การเกษตร การแขงขันสมตําลีลา การจัดถาดผลไม การจําหนายสินคาของกลุมแมบานเกษตรกร และกลุม
วิสาหกิจชุมชนจากอําเภอตางๆ ในสวนของกรมสงเสริมการเกษตรมีการจัดนิทรรศการของศูนยปฏิบัติการ ๕ 
ศูนย และศูนยจักรกลเกษตรชัยนาท  

เพ่ือใหการดําเนินงานมีความพรอม ปญหาอุปสรรคไดรับการแกไขทันทวงที ประธานที่ประชุมได
ส่ังการใหหนวยงานที่เกี่ยวของประชุมเพ่ือสรุปผลการเตรียมงานฯ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ 
น. ณ วัดสมานรัตนาราม ตําบลบางแกว  อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงเปนสถานที่จัดงาน 
มติที่ประชุม  รับทราบรูปแบบการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห  ฯ เพ่ือ
เทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ 

เร่ืองที่ 4. ผลการติดตามงานสงเสริมการเกษตร คร้ังที่ ๒/๒๕๕๖ 

 ตามที่คณะทํางานติดตามนิเทศงาน สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จงัหวดัระยอง 
ไดออกติดตามงานสงเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ โดยออกติดตามฯสํานักงานเกษตรจังหวัดระหวางวันที่ 
๑-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และ ศูนยปฏิบัติการ วันที่ ๑๐-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยผลการติดตามงาน      
รายโครงการมีรายละเอียดตามเอกสารการประชุมที่แนบทาย 

มติที่ประชุม รับทราบผลการติดตามงานสงเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 

เร่ืองที่ 5. ผลการคัดเลือกบุคคลและหนวยงานดีเดน ระดับเขต ประจําป ๒๕๕๖ 

  ตามท่ีสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง ไดดําเนินการคัดเลือก
บุคคลและหนวยงานดีเดน ระดับเขต ประจําป ๒๕๕๖ ตามโครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิต และขวัญ
กําลังใจบุคลากรในองคกร รวม ๔ ประเภท เพื่อเสริมสรางขวัญ กระตุนใหเกิดแรงจูงใจ กําลังใจในการ
ปฏิบัติงานใหแกเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรระดับตาง ๆ รวมถึงหนวยงานท่ีใหบริการไดแบงปนสรางผลงาน 
กอเกิดประโยชนกับสังคม องคกร และประเทศชาติ บัดนี้ ไดดําเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบรอยแลว ผลการ
คัดเลือกบุคคลและหนวยงานดีเดน ระดับเขต ประจําป ๒๕๕๖ มีดังตอไปนี้ เกษตรอําเภอดีเดน รางวัล
ชนะเลิศ นายสําเริง วงษปอม เกษตรอําเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว เกษตรตําบลดีเดน รางวัลชนะเลิศ นาง
นิษฐาเพ็ญ เน่ืองจํานง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอบานฉาง จังหวัด
ระยอง สํานักงานเกษตรจังหวัดดีเดน รางวัลชนะเลิศ สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา  และศูนยปฏิบัติการ
ดีเดน ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง (พืชสวน)  ซึ่งการประกวดในระดับประเทศ อยูใน
ระหวางดําเนินการประกวดและตัดสิน 

มติที่ประชุม รับทราบผลการคัดเลือกบุคคลและหนวยงานดีเดน ระดับเขต ประจําป ๒๕๕๖ 

เร่ืองที่ 6. ความกาวหนาการใชจายงบประมาณ ป ๒๕๕๖  

ความกาวหนาการใชจายงบประมาณ ของหนวยงานภายใตสังกัดสํานักสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขตที ่๓ จังหวัดระยอง ณ วันที่ ๒๘ มิถนุายน ๒๕๕๖  งบประมาณจากกรมสงเสริมการเกษตร
งบประมาณที่ไดรับ ๑๑๔,๐๙๒,๙๒๓,๖๐ บาท ใชไป ๗๖,๒๐๘,๓๙๒.๘ บาท คิดเปนรอยละ ๖๗ เปาหมายการ
ใชจายงบประมาณ กําหนดโดยสํานักงบประมาณ ไตรมาสที่ ๓ มากกวา ๖๐% 

มติที่ประชุม  รับทราบความกาวหนาการใชจายงบประมาณ  ของหนวยงานภายใตสังกัดสํานักสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ณ วันที่ ๒๘ มิถนุายน ๒๕๕๖ 
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ระเบียบวาระที่ ๕  การติดตามประสานงานและปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๕.๑ ศูนยปฏิบัติการ 

๕.๑.๑ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ( พืชสวน) 

ผลการปฏิบัติงาน เดอืนพฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
งานตามยุทธศาสตร เขารวมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหฯ โดยแจก

พันธุกลาไม พืชผัก จํานวน ๓ ครั้ง จังหวัดจันทบุรี ตราด และระยอง  
งานตามภารกิจ การฝกอบรมที่ไมใชงบประมาณของกรมสงเสริมการเกษตร จํานวน ๒ ครั้ง 

ครั้งที่ ๑ เรื่องการกรีดยางพาราอยางถูกวิธี ครั้งที่ ๒ เรื่อง การผลิตนํ้าสมควันไมและการปลูกมะนาวนอกฤดู 
เกษตรกรรวม ๗๐ ราย  การใหบริการศึกษาดูงานแกเกษตรกร ผูสนใจเขาเยี่ยมชม รวม ๔๐๐ ราย  และ
รายการสารคดีใตรมพระบารมี ชอง ๕ ถายทํารายการเรื่องศูนยเรียนรูดานการเกษตร และการปลูกเลี้ยง
สับปะรด 

งานตามที่ไดรับมอบหมาย นายชวลิต  ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และพลเอก
นิพนธ  ภารัญนิตย ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ สํานักราชเลขาธิการ ตรวจเยี่ยมผลการ
ดาํเนินงาน 

๕.๑.๒ ศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี  
ผลการปฏิบัติงาน ระหวาง ๙ พฤษภาคม – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ การศึกษาวิจัย  จาํนวน ๕ 

หัวขอเรื่อง การสงเสริมและถายทอดความรูดานการบริหารจัดการศัตรูพืช  รวม ๕ จังหวัด ๖ เรื่อง เกษตรกร 
๑,๓๖๑ ราย การผลิตขยายและสนับสนุนศัตรูธรรมชาติ การบริการ การศึกษาดูงาน ๒ กลุม การตรวจวินิจฉัย
ศัตรูพืช เกษตรกรเขารับการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช  จํานวน ๔๑  ราย การใหบริการจัดนิทรรศการ จํานวน ๕ 
ครั้ง รวมผูเขารับบริการจํานวน ๓๑๓ ราย     

รายงานความกาวหนาการปฏิบัติงานโครงการ โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาด
ศัตรูพืช กิจกรรมผลิตขยายศัตรูธรรมชาติควบคุมเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง  จํานวน ๒ ชนิด โครงการสงเสริมและ
ฝกอาชีพการเกษตรเฉพาะดาน กิจกรรมการฝกอบรมฯ เปาหมาย  ๔๐๐ ราย หลักสูตรการผลิตขยายเชื้อราไตร
โคเดอรมา หลักสูตรการผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรีย หลักสูตรการผลิตขยายแตนเบียนหนอนหัวดํามะพราว  
กิจกรรมสนับสนุนศัตรูธรรมชาติ  กิจกรรมแปลงเรียนรู/จุดเรียนรู จํานวน ๕ จุด โครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน ดาํเนินการใน ๕ โรงเรียน รวม ๑๕๐ คน มี ๒ กิจกรรม คือ ๑. ถายทอดความรูดานการบริหารจัดการ
ศัตรูพืชใหกับนักเรียน โรงเรียนละ 2 ครั้ง โดย ครั้งที่ ๑ เรื่อง ศัตรูพืช และศัตรูธรรมชาติ  ครั้งที่ ๒ เรื่อง การ
ผลิตและการใชเชื้อราไตรโคเดอรมา   กิจกรรมที่ 2. การสนับสนุนปจจัยควบคุมศัตรูพืช  และโครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห 

๕.๑.๓ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน) 
   ผลการดําเนินงานศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน) งบ 
กปร. จาํนวน ๕ โครงการ งบประมาณ  ๑๖๖,๓๐๐  บาท ปรับปรุงแปลงเรียนรู สงเสริมการปลูกมะนาวสวน
หลังบาน รวบรวมพันธุบัวประดับ ปรับปรุงโรงเรือนเพาะชํามะนาว และปรับปรุงหองวิทยากร อาคารฝกอบรม 
งบประมาณจากกรมสงเสริมการเกษตร โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  จังหวัดเคลื่อนที่ จํานวน ๔ ครั้ง  
เกษตรกรผูเขารับบริการรวม ๑,๓๐๐ ราย เกษตรกรและผูสนใจเขาศึกษาดูงาน รวม ๗๒ ราย 

๕.๑.๔ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ( ผึ้ง)  
การปฏิบัติงานของศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี(ผึ้ง)  ในระหวางวันที่ 

๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ มิถนุายน ๒๕๕๖ สรุปผลได ดังน้ี โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
เฉพาะดาน มี ๓ กิจกรรม ไดแก กิจกรรมการผลิตปจจัยทางการเกษตร เพื่อสนับสนุนเกษตรกรผูเขารวม
ฝกอบรม กิจกรรมพัฒนาจุดเรียนรูดานการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ และกิจกรรมฝกอบรมอาชีพการเกษตร



๗ 
 

  

เฉพาะดาน มี ๒ หลักสูตรหลัก ไดแก หลักสูตร ตามความชํานาญของศูนย และหลักสูตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง โครงการเพาะพันธุนางพญาผึ้งพันธุสายพันธุดี โครงการศูนยพัฒนาไมผลตามพระราชดําริ จังหวัด
จันทบุรี (สวนในหลวง) มี ๒ กิจกรรม ไดแก กิจกรรมพัฒนาแปลง/จุดเรียนรูเรื่องการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยและการ
เลี้ยงชันโรง  ๒. กิจกรรมการอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สมามมกุฎราชกุมาร
ฯ จัดทําชุดนิทรรศการเพ่ือใชในการจัดนิทรรศการ จํานวน ๑๖ แผน เขารวมจัดนิทรรศการ บริการให
คาํแนะนํา/คําปรึกษา และแจกแผนพับ ในพ้ืนที่ จังหวัดจันทบุรี ตราด สระแกว และระยอง รวมจํานวน ๙ ครั้ง 
มีเกษตรกรและประชาชนทั่วไปมารับบริการจํานวน ๑,๕๘๑ ราย โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน ดําเนินการ
ในโรงเรยีนตาํรวจตระเวนชายแดน จาํนวน ๔ โรงเรียน ดําเนินการโดยสงเสริมทักษะการเรียนรูเรื่องการเลี้ยง
ชนัโรงแมลงชวยผสมเกสร จาํนวน ๔ โรงเรียน พรอมสนับสนุนปจจัยการผลิต ดําเนินการสงเสริมทักษะการ
เรียนรูเรื่องการเลี้ยงจิ้งหรีดเพ่ืออาหารกลางวัน จํานวน ๓ โรงเรียน พรอมสนับสนุนปจจัยการผลิต 

โครงการตามยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัด (โครงการสงเสริมการเกษตรอินทรีย) สงเสรมิ
การใชแมลงผสมเกสร (ชนัโรง) เพ่ือเพ่ิมผลผลิตเกษตรอินทรีย โครงการตามงบสํานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (งบ กปร.)  และ โครงการสงเสริมการเลี้ยงชันโรงเพ่ือ
การเกษตร (คุงกระเบน) 

๕.๑.๕ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 

โครงการตางๆ จากงบประมาณจากกรมสงเสริมการเกษตรอยูระหวางการดําเนินการ คาดวา
จะแลวเสร็จเดือนสิงหาคม 

๕.๒ สํานักงานเกษตรจังหวัด 

๕.๒.๑ สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
เน่ืองจากสถานการณฝนตกหนักอยางตอเน่ืองหลายวันที่ผานมา ทําใหเกิดปญหานํ้าปาไหล

หลากจากเทือกเขา เขาทวมบานเรือนเกษตรกรในหลายตําบล พ้ืนที่ อําเภอขลุง สอยดาว เมือง ถนนเขาหมูบาน
หลายสายถูกนํ้าทวม ทุกหนวยงานกําลังเรงเขาไปชวยเหลือ 

งานผลไมไทย ผลดีมีที่ภาคตะวันออก จากจันทบุรีสูนครสวรรค วันที่ ๒๗-๒๙ พฤษภาคม 
๒๕๕๖ อุบลราชธานี วันที่ ๑๔-๑๖ มิถนุายน ๒๕๕๖ งานสุดยอดของดีเมืองจันท มหัศจรรยทุเรียนโลก 
ประจําป ๒๕๕๖  วันที่ ๑-๑๐ มิถนุายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณทางเขาสวนสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

๕.๒.๒ สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา  

๕.๒.๓ สํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี  

ปญหาของ การคัดกรอง  Smart Farmer กรมสงเสริมการเกษตรเรงรัดใหหนวยงาน
ดําเนินการ แตไมไดจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ 

๕.๒.๔ สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด  

๕.๒.๕ สํานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก  

๕.๒.๖ สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  

๕.๒.๗ สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง 

ประชาสัมพันธงานผลไมไทย ผลดีมีที่ภาคตะวันออกผานวีดีทัศน 

๕.๒.๘ สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
๕.๒.๙ สํานักงานเกษตรจังหวัดสระแกว 
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ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 
บัดน้ีเปนตนไป การประชุมประจําเดือนของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัด

ระยอง ขอเชิญผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการเขารวมประชุมดวย 

 

                        
 

    (นางสาวอิสรี  เกงนอก)  
     นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

 ผูจดรายงานการประชุม 

                   (นายนภศักดิ์  ทองชาติ) 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
    ทําหนาที่แทน ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 
                   ผูตรวจรายงานการประชุม                   
                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


