
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการ  
สังกัดกรมสงเสริมการเกษตร เขตท่ี 3 

คร้ังท่ี  3 /2552 
วันที่  12  มีนาคม  2552 

ณ  สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 

ผูเขาประชุม 
 1.  นางปาริชาติ   ศรีวิพัฒน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนา        ประธานที่ประชุม 
     การเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง 
 2.  นางเริงจิตร  พรหมสถิต เกษตรจังหวดัจันทบุรี 

3.  นายปญญา    ศิลปะ  เกษตรจังหวดัฉะเชิงเทรา 
4.  นายสังคม  ประเสริฐเตชาโต เกษตรจังหวดัชลบุรี 
5 . นายวสนัต    บุญหอ  เกษตรจังหวดัตราด 

 6.  นายสมคิด    อธิพงษอาภรณ เกษตรจังหวดัระยอง 
 7.  นายอาคม      ระเบียบโลก เกษตรจังหวดัสระแกว 
 8. นางสาวรุจพิัชร  บุญจริง       เกษตรจังหวดัสมุทรปราการ 

9.  นายวิบูลย  ไชยวรรณ   (แทน)   เกษตรจังหวดันครนายก 
10.  นายอนันต  แกวมณ ี  (แทน)  เกษตรจังหวดัปราจีนบุรี 
11. นายคนึง  กลับกลาย  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

     จังหวดัฉะเชิงเทรา  (พืชสวน) 
12. นายพงษศกัดิ์  เอมดวง ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
 จังหวดัระยอง  (พืชสวน) 
13. นายรุงโรจน  เจริญโพธ์ิ ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวดัจันทบรีุ  (ผ้ึง) 
14. นายทิวา    แซมเพชร  ผูอํานวยการศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี 
15. นายอํานาจ  ธรรมวิชญ ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
 จังหวดัชลบุรี  (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 

 16. นายองอาจ   เพียรธรรม ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ   เลขานุการที่ประชุม 
     สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง 
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ผูเขารวมประชุม 
 1.  นายมนตรี     กลาขาย  ผูอํานวยการกลุมวิชาการและฝกอบรม 

2.  น.ส.วาสนา       บํารุงกิจ หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 
3.  นางศุภลักษณ  พลเยี่ยม นักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการ 
4.  นายสิทธิพงษ  ขําเดช หัวหนาฝายยทุธศาสตรฯ สํานักงานเกษตรจังหวดัสระแกว 
5.  นายสะทาน  บรรดา นายชางไฟฟา ระดับชํานาญงาน 
6.  นางอรุณ        ศรีคาํแหง เจาพนกังานธรุการ ระดับชํานาญงาน 

 7.  น.ส.อิสรี       เกงนอก  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ระดับปฏิบัติการ 
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เวลา 9.00 น. เริ่มประชุม โดยนางสาวรุจีพัชร  บุญจริง    เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ กลาวตอนรับประธาน 
นางปาริชาติ   ศรีวิพัฒน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง  และผูเขารวมประชุมทุก
ทาน    
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ    

1.1 ผลการประชุมผูบริหารกรมสงเสริมการเกษตร 
การประชุมผูบริหารกรมสงเสริมการเกษตร  คร้ังที่  4/2552  เมื่อวันที่  6  มีนาคม  

2552  ณ  หองประชุม Operation Room  กรมสงเสริมการเกษตร  มีขอราชการที่เกี่ยวของ สรุปไดดังนี้ 
1) นิคมเกษตร  ซ่ึงเปนนโยบายของรัฐมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ซ่ึง

ไดมอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตร เปนผูดําเนนิการดานการสงเสริมอาชีพการเกษตรแกเกษตรกรในเขต
นิคม  โดยตอยอดจาก สํานกังานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ซ่ึงขณะนี้กรมสงเสริมการเกษตร กําลังศึกษารูปแบบ
การดําเนินงานอยู 

2) แนวทางการสงเสริมการใชปุย 
   กรมสงเสริมการเกษตร  โดย สํานกัสงเสริมและพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรได
จัดทําแนวทางการใชปุยทั้งเคมีและอินทรยี  ลงเผยแพรใน Web site  เพื่อใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ไดใช
เปนแนวทางการทํางาน  ซ่ึงมีผลการวิเคราะหความตองการปุยของพืช  6  ชนิด  คอื  ขาว,  ขาวโพด,  มัน
สําปะหลัง,  ออย,  ปาลมน้ํามัน  และยางพารา  ตลอดจนผลการวิเคราะหดานอื่น ๆ  

3) การประชุมสมัมนาเกษตรจังหวัดและเกษตรอําเภอ 
   ระหวางวันที ่  13-14  มีนาคม  2552  กรมสงเสริมการเกษตร  ไดจดั
ประชุมสัมมนาเกษตรจังหวดัและเกษตรอาํเภอทั่วประเทศ  ณ  โรงแรมบางกอก  พาเลช  กรุงเทพฯ  โดยมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เปนประธาน ในวันที่  14  มีนาคม  2552  โดยตองการใหเกษตร
จังหวดัและเกษตรอําเภอเขาดวยตนเอง 

4) การจัดทําขอมูลการเกษตร 
   จากปญหาขอมูลในระดับนโยบายของรัฐ  เชน  เร่ือง  การแทรกแซงราคาพืชผล
ของรัฐบาล  ปรากฏวา  ขอมูลผิดพลาดไมนาเชื่อถือ  ทําใหผลการดําเนินงานผิดพลาด  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณจึงใหความสําคัญในเรื่องนี้  จึงมีการตั้งคณะกรรมการขอมูลการเกษตรขึน้ในระดับกระทรวง  โดยมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรเปนประธาน  ทานอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร  จึงไดประกาศเปนนโยบาย
กรมสงเสริมการเกษตรใหป 2552  เปนปแหงขอมูล  ซ่ึงรายละเอียดกรมสงเสริมการเกษตรจะไดช้ีแจงในวนัที่  
14  มีนาคม 2552 ตอไป 
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  5) การมอบหมายใหประชุมแทนอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 
   ในกรณีที่อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร  มอบหมายใหรองอธิบดกีรมสงเสริม
การเกษตร,  ผูอํานวยการกอง,  ผูอํานวยการเขต,  เกษตรจังหวดั  ไปประชุมแทนผูรับมอบสามารถมอบหมายตอ
ได  แตไมควรต่ํากวาผูอํานวยการกลุม 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่   2   รับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี  2/2552  วันท่ี  16  มกราคม  2552 

  การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร             เขต
ที่ 3  เมื่อวนัที ่  16  มกราคม  2552  ณ สํานักงานเกษตรจังหวดัชลบุรี  อําเภอเมอืงชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  ซ่ึง
รายงานการประชุมดังกลาว ไดแจงใหจังหวัดและทกุสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ โดยทาง Mail  และขึ้น Web 
site ของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จงัหวัดระยองแลว   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)
  
มติท่ีประชุม แกไขรายงานการประชุม หนา 2 นายมนัส  สุชาลี เปน นายมนัส  สุชาสี และหนา 12 จาก 
รอยละ 98.01 เปน 68.01 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังท่ีแลว 
3.1 การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเดน ป 2551   

 ผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเดนระดบัเขต  ซ่ึงไดดาํเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว  ผลการคัดเลือก  มีดังนี ้
 1. กลุมแมบานเกษตรกรดีเดน 

  รางวัลชนะเลศิ  :  กลุมแมบานเกษตรกรสตรีพัฒนาผาสุกสัมพันธ  ตําบลหนองขางคอก  
อําเภอเมือง  จงัหวัดชลบุรี 

  รางวัลที่ 2   :  กลุมแมบานเกษตรกรสุเหราบางโฉลง  ตําบลบางโฉลง  อําเภอบางพลี  
จังหวดัสมุทรปราการ 

  รางวัลที่ 3     : กลุมแมบานเกษตรกรบานยายดาพัฒนา  ตําบลตะพง  อําเภอเมือ 
       จังหวดัระยอง 
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  2. กลุมยุวเกษตรกรดีเดน 
  รางวัลชนะเลศิ  :  กลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนวดัขุนซอง  ตําบลขุนซอง  อําเภอแกงหางแมว 
      จังหวดัจันทบรีุ 
   รางวัลที่ 2   :  กลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนบานเจ็ดเนิน  ตําบลเกาะจนัทร   
       อําเภอเกาะจนัทร  จังหวดัชลบุรี 
   รางวัลที่ 3   :  กลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนชมุชนวัดสวุรรณรังสรรค ตําบลสํานักทอน  
      อําเภอบานฉาง  จังหวดัระยอง 
  3. สมาชิกกลุมยุวเกษตรกรดีเดน 
  รางวัลชนะเลศิ  :  เด็กหญิงอัญชนา  แพงศรี  โรงเรียนวดัขุนซอง   
      ตําบลขุนซอง อําเภอแกงหางแมว  จังหวัดจนัทบุรี 
   รางวัลที่ 2   :  เด็กชายปฐม  ประกอบเก็บ  โรงเรียนบานน้ําซับเจริญ  
       ตําบลสระขวัญ อําเภอเมือง  จังหวดัสระแกว 
   รางวัลที่ 3   :  เด็กหญิงจตุพร  สงาทองคํา  โรงเรียนปอมพระจุลจอมเกลา 
       ตําบลแหลมฟาผา  อําเภอพระสมุทรเจดีย  จังหวดัสมุทรปราการ 
  4. ท่ีปรึกษากลุมยุวเกษตรกรดีเดน 
  รางวัลชนะเลศิ  :  นายพิทกัษ  แดงสกุล  โรงเรียนวดัขุนซอง 
      ตําบลขุนซอง อําเภอแกงหางแมว  จังหวัดจนัทบุรี 
   รางวัลที่ 2   :  นายประพันธ  สินถาวร  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค 
       ตําบลสํานักทอน  อําเภอบานฉาง  จังหวัดระยอง 
   รางวัลที่ 3   :  นายมงคล  คาํภูมี  โรงเรียนบานเจ็ดเนิน 
       ตําบลเกาะจนัทร  อําเภอเกาะจันทร  จังหวดัชลบุรี 
  5. เกษตรกรดีเดนสาขาอาชพี  ทําสวน 
  รางวัลชนะเลศิ  :  นายเสส  ใจดี  บานเลขที่ 22  หมู 7  ตําบลกองดิน  อําเภอแกลง   
      จังหวดัระยอง 
   รางวัลที่ 2   :  นายธีระเชษฐ  บํารุงรักษ  บานเลขที่ 12/2  หมู 6  ตําบลฉมัน   
      อําเภอมะขาม  จังหวดัจันทบรีุ 
   รางวัลที่ 3   :  นายพงศวิทย  ธาราสันติสุข  บานเลขที่ 52  หมู 2  ตําบลบอทอง  
       จังหวดัชลบุรี 
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  6. เกษตรกรดีเดนสาขาอาชพี  ทําไร  
  รางวัลชนะเลศิ  :  นายนิทัศน  จริารัตนกุลชัย  บานเลขที่ 6  หมู 2  ตําบลเกษตรสุวรรณ   
    อําเภอบอทอง  จังหวดัชลบุรี 
   รางวัลที่ 2   :  นายสมชาย  สมาน  บานเลขที่ 19/1  หมู 1  ตําบลลาดกระทิง   
     อําเภอสนามชยัเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   รางวัลที่ 3   :  นายธัชรพงศ  อยูทิม  บานเลขที่ 120/2  หมู 2  ตําบลสะตอน   
       อําเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี 
  7. เกษตรกรดีเดนสาขาอาชพี  ไรนาสวนผสม 
  รางวัลชนะเลศิ  :  นายชาญ  ทรงโฉม  บานเลขที่ 332  หมูที่ 4  ตําบลหนองใหญ  
    อําเภอหนองใหญ  จังหวัดชลบุรี 
   รางวัลที่ 2   :  นางวิจนิต  บางไผ  บานเลขที่ 29  หมูที่ 3  ตําบลบานทาม  
       อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวดัปราจีนบุรี 
   รางวัลที่ 3   :  นายวิรัตน  จีนลักษณ  บานเลขที่ 133  หมูที่ 6  ตําบลเกาะโพธิ์   
       อําเภอปากพลี  จังหวดันครนายก 
  8. เกษตรกรดีเดนสาขาอาชพี  ทํานา 
   รางวัลชนะเลศิ  :  นายดิลก  พวงภู  บานเลขที่ 40  หมูที่ 3  ตําบลหนองปรือ   
       อําเภอพนัสนคิม  จังหวดัชลบุรี 
   รางวัลที่ 2   :  นายสุบิน  เนื่องจากโจ  บานเลขที่  -  หมูที่ 5  ตําบลศรีนาวา 
     อําเภอเมืองนครนายก  จังหวดันครนายก 
   รางวัลที่ 3   :  นายสุทัศน  จนัทสิทธิ์  บานเลขที่ 17/2  หมู 3 ตําบลรําพัน  อําเภอทาใหม 
     จังหวดัจันทบรีุ 

  9. ศูนยสงเสรมิและผลิตพันธุขาวชุมชนดีเดน  ประเภทขาวหอมมะลิ 

  รางวัลชนะเลศิ  :  ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชนตําบลหนองตะพาน  อําเภอบานคาย 
    จังหวดัระยอง 
  รางวัลที่ 2   :  ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชนคลองหินปูน  ตําบลคลองหินปูน 
     อําเภอวังน้ําเยน็  จังหวัดสระแกว 
  รางวัลที่ 3   : ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชนดงแขวน  ตําบลเกาะหวาย   
    อําเภอปากพลี  จังหวดันครนายก 
 
 



 - 7 - 

      10. ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชนดีเดน  ประเภทขาวอื่น ๆ 
  รางวัลชนะเลศิ  :  ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชนตําบลบางปลากด  อําเภอองครักษ 
    จังหวดันครนายก 
   รางวัลที่ 2  :  ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชนแกงสะเดา  ตําบลทุงมหาเจริญ 
    อําเภอวังน้ําเยน็  จังหวัดสระแกว 
  รางวัลที่ 3   :      -  ไมมี  - 
  ในการนีน้างปาริชาติ  ศรีวพิัฒน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 
จังหวดัระยอง มอบโลและใบประกาศเกยีรติคุณแกเกษตรจังหวดัซึ่งเปนตัวแทนของผูรับรางวัลในแตละรายการ 
สวนเงินรางวลัจะสงมอบภายหลังเมื่อสํานกัสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยองไดรับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการเกษตรและกรมการขาวสําหรบัศูนยสงเสริมพันธุขาวชุมชนประเภทขาว
หอมมะลิและขาวอื่นๆ 

เงินรางวัลการประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเดนระดับเขต   
 - รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 4,000 บาท 
 - รางวัลที่ 2 เงนิรางวัล 3,000 บาท 
 - รางวัลที่ 3 เงนิรางวัล 2,000 บาท 
  ยกเวนศูนยสงเสริมพันธุขาวชุมชนประเภทขาวหอมมะลิและขาวอื่นๆ 
 - รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท 
 - รางวัลที่ 2 เงนิรางวัล 3,000 บาท 
  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

3.2 โครงการออกใบรับรองเกษตรกรผูปลูกขาวนาป  ป 2551/2552 และการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรตามโครงการแทรกแซงราคา(มันสําปะหลัง, ขาวโพด, ปาลมน้ํามัน) 
 สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที ่ 3 จังหวัดระยองไดออกตดิตามผลการดําเนินงานใน 
3 จังหวัดคือ ฉะเชิงเทรา (อ.สนามชัยเขต) นครนายก (อ.องครักษ) และปราจีนบุรี (อ.ประจันตคามและกบินทรบรีุ) 
ซ่ึงสรุปภาพรวมในการดําเนินงานออกใบรับรองเกษตรกรผูปลูกขาวนาป 2551/2552 นั้นเปนไปตามหลักการและ
วิธีการที่ราชการกําหนดไว ยกเวนการนํารายชื่อเกษตรกรที่มาขอใบรับรองไปปดประกาศในชุมชน เพื่อใหชุมชน
ตรวจสอบความถูกตอง/คัดคานนั้น เจาหนาที่ไมไดดําเนินการเพราะภารกิจมากและไมจําเปนเพราะมีการรับรอง
โดยผูนําแลว 
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 สําหรับปญหาอุปสรรคในการปฏิบัตงิานตามโครงการนัน้มีดังนี ้
1. แบบรายงาน ทบก 01 สงมาลาชา ทําใหมกีารสะสมขอมูลและบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอรไม

ทัน 
2. เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรตองไปประจําที่โรงสีทําใหขาดกําลังบุคลากรดําเนินการ 
3. การจัดสรรงบประมาณลาชา 
4. การประชาสัมพันธระดับประเทศนอยเกนิไป 
5. โรงสีรวมโครงการกดราคารับซื้อและเอาเปรียบดานตางๆมากเกินไป 
6. การกําหนดเปนขาวหอมมะลิจังหวัด เกษตรกรไดราคาต่ํากวาภาคอีสานไมยุติธรรม 

 โดยสรุปผลการดําเนินงาน มเีกษตรกรมาขอใบรับรองในโครงการรวม 16,624 ราย พืน้ที่
ปลูกขาว 737,680 ไร ผลผลิตรวม 543,572 ตัน 
 
 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามโครงการแทรกแซงราคา(มันสําปะหลัง, ขาวโพด, ปาลม
น้ํามัน) 

1. ขาวโพดและปาลมน้ํามันในจังหวดัสระแกวและชลบุรีไมมีปญหาการดําเนินงานเพราะราคาสูงและ
ปริมาณไมเพยีงพอกับความตองการของผูรับซ้ือ 

2. มันสําปะหลังในจังหวดัฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรระดบัอําเภอปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑและขั้นตอนของทางราชการ แตมีปญหาอุปสรรคดังนี้ 

2.1 ลานมันเขารวมโครงการนอยมากและเปนลานมันขนาดเล็กไมสามารถรับผลผลิตจาก
เกษตรกรได 

2.2 ลานมันที่เขารวมโครงการอยูหางไกลแหลงปลูกมันของเกษตรกร 
2.3 เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรบางสวนตองไปประจําที่ลานมัน 
2.4 โควตาของลานมันมีจํากดั 
2.5 แบบฟอรมการจดทะเบยีนเกษตรสงใหลาชามาก 

มติท่ีประชมุ ขอเสนอเกี่ยวกับโครงการแทรกแซงมันสําปะหลังและโครงการออกใบรับรองเกษตรผูปลูกขาวนา
ป 2552 

1. การดําเนินงานในระดับจังหวัด โครงการแทรกแซงราคามันสําปะหลัง การจดัหา
โรงงานแปงและลานมันสําปะหลังรวมโครงการหายาก เพราะมีขอจํากัดหลายอยาง จึงควรใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดเขารวมโครงการ/หรือมีบทบาทในการแกไขปญหา โดยใหคณะกรรมการแกไขปญหาผลผลิต
การเกษตรระดับจังหวัดพจิารณา 
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2. เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรระดับอําเภอควรทําหนาที่รับแจงขอมูลเทานั้น  ไมควรให
เขาไปรวมเปนเจาหนาที่ตรวจสอบที่ลานมัน หรือโรงสีขาวรวมโครงการ เพื่อเปนการปองกนัความเสี่ยงให
เจาหนาทีก่รมสงเสริมการเกษตรดวย 

3. การเปดขอใบรับรองโครงการและสํารวจขอมูลพื้นฐานพืชเศรษฐกจิ รวมโครงการ
ตามนโยบายรฐับาล ควรดาํเนินการทันทหีลังฤดูกาลปลูกพืช เพื่อสะดวกถูกตองและปองกันการฉอโกงของ
เกษตรกร 

4. ใหองคกรบรหิารสวนตําบล/เทศบาลรวมเก็บขอมูลกับสํานักงานเกษตรอําเภอ เพราะมี
ศักยภาพทั้งเจาหนาที่และงบประมาณ 

5. ขอมูลการผลิตพืช ทั้งพื้นทีป่ลูก ผลผลิตรวมและผลผลิตเฉลี่ย ของสํานักงานเกษตร
จังหวดัและสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีความแตกตางกันมาก สงผลตอการดําเนินงานโครงการแทรกแซง
ราคาผลผลิตการเกษตรดานการอางอิงเพื่อการสนับสนุนเกษตรกรและพิจารณางบประมาณจากสวนกลาง 

6. การกําหนดบทบาทหนาที่ของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรใหชัดเจนในการปฏิบัติงาน
โครงการแทรกแซงราคาผลผลิตเกษตรทุกโครงการ 

7. ควรใหคณะกรรมการระดับจังหวดัมีอํานาจกําหนดระยะเวลาการดําเนนิโครงการ
รวมกับสวนกลาง 

8. การเบิกจายเงนิโครงการแทรกแซงตางๆมักลาชา 
9. การตรวจสอบแปลงเกษตรกรรวมโครงการตางๆทําไมไดเพราะมีเกษตรกรมารวม

จํานวนมาก ไมมีเวลาและเจาหนาที่พอ 
 

3.3 สถานการณผลไมสําคัญภาคตะวันออก ป 2552   
 จากผลการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อประมาณการณผลผลิตและการบริหารจัดการ
ผลไมภาคตะวนัออก คร้ังที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพนัธ 2552 ณ สํานักงานเกษตรจังหวดัตราด ไดมีขอสรุป
จากการประมาณการผลผลิตผลไม 4 ชนิด คือ ทุเรียน มังคุด เงาะและลองกอง ในพืน้ที่ 3 จังหวดั คอื ระยอง 
จันทบุรี และตราด ดังนี ้
  ทุเรียน ปริมาณผลผลิต 346,275 ตัน ผลผลิตลดลงจากป 2551 รอยละ  7.75  และจะมีชวงที่
ผลผลิตเก็บเกี่ยวไดมากคือกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน  2552 
  มังคุด ปริมาณผลผลิต 104,504  ตัน ผลผลิตลดลงจากป 2551 รอยละ 5.51  และจะมีชวง
ผลผลิตเก็บเกี่ยวไดมากปลายเดือนพฤษภาคมถึงตนเดือนมิถุนายน  2552 
  เงาะ  ปริมาณผลผลิต 104,501 ตัน ผลผลิตลดลงจากป 2551 รอยละ 15.38 และจะมีชวงที่
ผลผลิตเก็บเกี่ยวไดมากคือปลายเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน  2552 
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  ลองกอง  ปริมาณผลผลิต 66,951   ตัน ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากป 2551 รอยละ 7.75 และจะมีชวงที่
ผลผลิตเก็บเกี่ยวไดมากคือปลายมิถุนายนถึง กลางกรกฎาคม  2552 
  สําหรับการสรุปผลการประมาณการผลไมทั้ง 4 ชนดิ คร้ังสุดทายจะประชุมรวมระหวาง
จังหวดั สํานกังานเศรษฐกจิการเกษตรเขต 6 จังหวัดชลบุรี และสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 
จังหวดัระยอง ในวนัที่ 13 มีนาคม 2552 ที่หองประชุมสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง 
แลวจะนําขอมลูเสนอตอที่ประชุมรวมระหวางหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ ในวนัที่ 16 มีนาคม 2552 ที่โรงแรม พี 
เอ็ม วาย บีช รีสอรท จังหวัดระยอง 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

3.4 โครงการสงเสริมการผลิตสนิคาปลอดภยัและไดมาตรฐานป 2552  

  การดําเนินงานโครงการสงเสริมการผลิตสินคาปลอดภัยและไดมาตรฐาน ป 2552  กรม
สงเสริมการเกษตรไดจัดฝกอบรมเพื่อสรางวิทยากรระดับเขตและจังหวัดขึ้น  เมื่อวันที่ 2-6 มีนาคม 2552 ที่
จังหวัดกาญจนบุรี และสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ไดออกคําส่ังเพื่อใหวิทยากร
สามารถปฏิบัติหนาที่รวมกันได โดยมีการแบงกลุมจังหวัดเปน 3 กลุม ดังนี้ 

  กลุมท่ี 1 จังวัดนครนายก ปราจีนบุรี และสระแกว  

  โดยมี นายวิทยา  พลเยี่ยม นักวิชาการเกษตรระดับชํานาญการพิเศษเปนวิทยากรรวมของสํานัก
สงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง รวมกับศูนยบริหารศัตรูพืชจังหวัดชลบุรี 

  กลุมท่ี 2 จังวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และสมุทรปราการ 

  โดยมี นายวิทยา  พลเยี่ยม นักวิชาการเกษตร ระดับชํานาญการพิเศษ และนายชนินทร สุข
สําราญ นักวิชาการเกษตร ระดับชํานาญการ เปนวิทยากรรวมของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 
จังหวัดระยอง รวมกับศูนยบริหารศัตรูพืชจังหวัดชลบุรี 

  กลุมท่ี 3 จังวัดระยอง จันทบุรี และตราด 

  โดยมี นายมนตรี  กลาขาย ผูอํานวยการกลุมวิชาการและฝกอบรม เปนวิทยากรรวมของสํานัก
สงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง รวมกับศูนยบริหารศัตรูพืชจังหวัดชลบุรี 

  สําหรับแผนการจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรระดับตําบล เพื่อทําหนาที่
เปนที่ปรึกษาเกษตรกรนั้น ทุกจังหวัดสงแผนการฝกอบรมใหเขตแลว 

  ในป 2552 มีเปาหมายดําเนินการในภาคตะวันออก คือ เกษตรกรรวม 23,876 คน เกษตรกร
อาสา GAP 990 คน และเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรที่เปนที่ปรึกษาเกษตรกร 319 คน  
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  4      เร่ืองเพื่อทราบและพิจารณา 
4.1 เปาหมายการใชจายงบประมาณ ป 2552  

คณะกรรมการติดตามและเรงรัดการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2552  กําหนดแนวทางดังนี ้

1. ใหหนวยงานเรงรัดการใชจายเงินตามเปาหมายที่กําหนด รวมทั้งงบลงทุน  
กรมฯ  ไดแจงเรงรัดไปยังทกุหนวยงานตามหนังสือ  ดวนที่สุด  ที่  กษ  1003/ว 119  ลงวันที่  30 มกราคม 2552   
   ไตรมาสที่  2 รอยละ  50 
   ไตรมาสที่  3 รอยละ  75 
   ไตรมาสที่  4 รอยละ  95 

2. เรงรัดการดําเนินงานโครงการตาง ๆ ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน และ
แผนการใชจายเงินโดยมอบหมายใหกองแผนงาน  ใหทมีติดตามการดาํเนินงานโครงการ  (กรมฯ+เขต)  ติดตาม
ผลการใชจายเงินดวย 

3. คณะกรรมการติดตามผลการใชจายเงินของทุกหนวยงานเปนรายสัปดาหโดย
ใชขอมูลจากระบบ  GFMIS  และ  e-project  และในสวนของงบลงทุนแตละรายการ ใหระบุสถานะ/ขั้นตอน 
การดําเนินการและปญหาอุปสรรคเพื่อประกอบการพิจารณา 

4. รายงานผลการใชจายเงนิของทุกหนวยงานตอที่ประชุมผูบริหารเดือนละครั้ง 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

4.2 ระเบียบกรมสงเสริมการเกษตร วาดวยแนวทางปฏิบัตงิานของเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตร ระดับตําบล พ.ศ.2552   
 ดวยกรมสงเสริมการเกษตร  เห็นสมควรกาํหนดใหมีระเบียบกรมสงเสริมการเกษตร  วา
ดวยแนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรระดับตําบล  เพื่อใหมกีรอบในการทํางาน  และใช
เปนแนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรระดับตําบล  และยังเปนการปองกันมิใหเกิดการ
กระทําผิดในพื้นที่ ตามหนงัสือกรมสงเสริมการเกษตร  ที่  กษ  1023/ว 78  ลงวันที่  21 มกราคม 2552  
รายละเอียดตามระเบียบกรมสงเสริมการเกษตรวาดวยแนวทางปฏิบัติงานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรระดับ
ตําบล พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2552 ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารที่แจกใหในที่ประชุมแลว 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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4.3 การจัดทํายุทธศาสตรการพฒันามะมวงภาคตะวันออก 
สืบเนื่องจากการจัดทําโครงการบริหารจัดการผลไมภาคตะวนัออกที่ไดขอมูลผลไม 4 ชนิด ที่

เปนเอกภาพระหวางสํานักงานเศรษฐกจิการเกษตรเขต 6 จังหวัดชลบรีุและ สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 3 จังหวัดระยอง จังหวัดระยอง จนัทบุรี และตราด ทําใหเกิดความคิดรวมในการพัฒนาขอมูลมะมวงใน
ภาคตะวันออก โดยความรวมมือระหวางสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6 จังหวัดชลบุรี และจังหวดัที่มีพื้นที่
ปลูกมะมวงเปนการคา ไดแก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว ชลบุรี นครนายก และสมุทรปราการ โดยแนวทาง
จะจดัเก็บขอมลูอยางเปนระบบใชรูปแบบเดียวกับที่ทําประมาณการผลผลิตไมผล 4 ชนิด เพื่อนําขอมูลที่ได
กลับมาบริหารจัดการแบบครบวงจร โดยใชจังหวัดฉะเชิงเทราเปนพืน้ที่นํารอง กอนประกาศเปนเขตสงเสริม 
(Zoning) มะมวง และ/หรือจดัทํายุทธศาสตรการพัฒนามะมวงภาคตะวนัออกที่เปนรูปธรรมตอไป 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

4.4 ระบบการติดตามนิเทศงานสงเสริมการเกษตร ป 2552   
 ตามที่กรมสงเสริมการเกษตร  ไดปรับกระบวนการทํางานโดยใชระบบสงเสริม
การเกษตรเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่  ซ่ึงการติดตามนิเทศงานเปน
องคประกอบหนึ่งของระบบสงเสริมการเกษตร เพื่อใชเปนเครื่องมือในการติดตามความกาวหนา  ปญหา
อุปสรรคการดําเนินงาน  เพือ่เรงรัด  ชวยเหลือ  และสนับสนุนการดาํเนินงานของเจาหนาทีใ่หปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนบรรลุวตัถุประสงคและเปาหมาย ซ่ึงเขตไดกําหนดแนวทาง วิธีการปฏิบัติ
ตลอดจนแผนการดําเนินงานในป 2552 โดยไดแจงใหผูเกี่ยวของไดทราบแลว และไดแจกเอกสารรายละเอยีด
การดําเนินงานในที่ประชุมอีกทางหนึ่งดวยแลว 
    
มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.4.1 การติดตามงานสงเสริมการเกษตร  ป 2552 
  ตามแผนไดกําหนดใช  3  ครั้ง/ป  ซ่ึงในครั้งที่  1  ตรงกับวันที่  23-27   มีนาคม  2552  
มีรายละเอียด  ดังนี ้

โครงการสงเสริมการเกษตร ป 52 ท่ีติดตาม 
1. โครงการบริหารจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรมเพื่อลดความเสี่ยงใหกับเกษตรกร 
2. โครงการบริหารจัดการดานการตลาดและราคาสินคาเกษตร 
3. โครงการสงเสริมการผลิตพืชพลังงาน 
4. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะดาน 
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการงานสงเสริมการเกษตร 
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6. โครงการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ภายใตแผนปฏิบัติการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา 
7. โครงการสงเสริมและพัฒนาองคกรเกษตรกร 
8. โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกจิชุมชน 
9. โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร 
10. โครงการสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม 
11. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

- โครงการสืบเนื่องมาจากพระราชดําริ 
- โครงการศูนยศึกษาการพฒันาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
- โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
- โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหฯ 
- โครงการสายใยรกัแหงครอบครัว 

12. โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
13. โครงการผลักดันการสงออกกลวยไม 

 
แผนการติดตามงานสงเสริมการเกษตร ป 2552 

สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ระยอง 
ทีมท่ี 1 (สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบรีุ สระแกว) 

 
 

วัน/เดือน/ป 
 

 

เวลา 
 

 

สถานที่ 
 

 

จังหวดั 
 

 

คณะติดตาม 
 

 

23 มีนาคม 2552 
09.00 – 11.30 น. 
13.00 - 16.30 น. 

สํานักงานเกษตรจังหวดั 
สํานักงานเกษตรอําเภอ 

 

สมุทรปราการ 

 

24 มีนาคม 2552 
09.00 – 11.30 น. 
13.00 - 16.30 น. 

สํานักงานเกษตรจังหวดั 
สํานักงานเกษตรอําเภอ 

 

ฉะเชิงเทรา 

 

25 มีนาคม 2552 
09.00 – 11.30 น. 
13.00 - 16.30 น. 

สํานักงานเกษตรจังหวดั 
สํานักงานเกษตรอําเภอ 

 

นครนายก 

 

26 มีนาคม 2552 
09.00 – 11.30 น. 
13.00 - 16.30 น. 

สํานักงานเกษตรจังหวดั 
สํานักงานเกษตรอําเภอ 

 

ปราจีนบุรี 

 

27 มีนาคม 2552 
09.00 – 11.30 น. 
13.00 - 16.30 น. 

สํานักงานเกษตรจังหวดั 
สํานักงานเกษตรอําเภอ 

 

สระแกว 

 
 

1. นายองอาจ  เพยีรธรรม 
2. นายสุระเชษฐ  นาโสม 
3. นายชูสิทธ์ิ  นายอง 
4. นางชุติกาญจน  เพียรธรรม 
5. นางศุภลักษณ  พลเยี่ยม 
6. นายชนนิทร  สุขสําราญ 

 



 - 14 -

แผนการติดตามงานสงเสริมการเกษตร ป 2552 
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ระยอง 

ทีมท่ี 2 (ชลบุรี ระยอง จนัทบรีุ ตราด) 
 

 

วัน/เดือน/ป 
 

 

เวลา 
 

 

สถานที่ 
 

 

จังหวดั 
 

 

คณะติดตาม 
 

 

23 มีนาคม 2552 
09.00 – 11.30 น. 
13.00 - 16.30 น. 

สํานักงานเกษตรจังหวดั 
สํานักงานเกษตรอําเภอ 

 

ชลบุรี 

 

24 มีนาคม 2552 
09.00 – 11.30 น. 
13.00 - 16.30 น. 

สํานักงานเกษตรจังหวดั 
สํานักงานเกษตรอําเภอ 

 

ระยอง 

 

25 มีนาคม 2552 
09.00 – 11.30 น. 
13.00 - 16.30 น. 

สํานักงานเกษตรจังหวดั 
สํานักงานเกษตรอําเภอ 

 

จันทบุรี 

 

26 มีนาคม 2552 
09.00 – 11.30 น. 
13.00 - 16.30 น. 

สํานักงานเกษตรจังหวดั 
สํานักงานเกษตรอําเภอ 

 

ตราด 

 

1. นายมนตรี  กลาขาย 
2. นายสามารถ  ช่ืนวงศา 
3. นายนพินธ  แรมวิโรจน 
4. นางสุจิตรา  รุงรัศมีวิริยะ 
5. นายวิทยา  พลเยี่ยม 
6. นายนภศักดิ์  ทองชาติ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
4.4.2 ผูประสานงานประจําสํานักงานเกษตรจังหวัด ป 2552 

   สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที ่ 3  จังหวัดระยอง  ไดแตงตั้งผู
ประสานงานประจําจังหวัด  เพื่อทําหนาที่ประสานงาน  ติดตามการดําเนินงานและนิเทศ  สรางความเขาใจใน
การปฏิบัติงาน  และดแูลแกไขปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรจังหวดั  และสํานักงาน
เกษตรอําเภอ  ตลอดจนเขารวมการประชมุเกษตรกรอําเภอประจําเดือน  โดยจะปฏิบัติงาน  2  เดือน/คร้ัง  ซ่ึง
ประเด็นทีจ่ะตดิตามจะเนนเรือ่งการปฏิบัติงานในพืน้ที่ตามระบบสงเสริมการเกษตร  รายละเอียดคําส่ังและ
แผนการติดตาม/ประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน ของผูประสานงาน  มีรายละเอียดซึ่งไดแจกในที่ประชุมแลว 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

จังหวัดระยอง  
  ในปงบประมาณ  2552  กรมสงเสริมการเกษตร  ไดอนุมตัิโครงการ/กิจกรรม ดานการ
ฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา  ใหเขตดําเนินการหลายรายการ  เพื่อใหมกีารประสานการปฏิบัติที่จะทําใหไมเกิดการ
ซํ้าซอนบุคคลเปาหมายและระยะเวลา  เขตจึงไดกําหนดแผนการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา  ป 2552  รายละเอียด
ดงันี ้

4.5 แผนการประชมุ/สัมมนา/อบรมของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  

 



แผนการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ภาคตะวันออก ป 2552 

ระหวางเดือน มีนาคม – กันยายน 2552                        

ป 2552 ชื่อโครงการ บุคคลเปาหมาย 
 (คน) มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ ผูรับผิดชอบ 

1.ป.คณะอนุกรรมการ MOU ระดับเขต (GAP)  กษจ. / เขต / กวก / กกข  
30 คน 

12 

ศสพ.
ฉช. 

 6  16  17 22,200 จังหวัด/ศูนย กสพ.  กวฝ. 

2.ป.เกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการฯ เขต 3 กษจ. ผอ.กลุม / ฝาย / 
 ศูนย  20 คน 

13  15  17  18 - จังหวัด/ศูนย กยส. 

3.ส.ประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวฯ จ.ว. / อําเภอ / ศูนย 30 คน   20-22 

 
 13-15   198,000 นย. / รย. กพก.  กวฝ. 

4.RW.  (KM :  งบ GAP) หนก.จ.ว. / เขต / ศูนย 40 คน 18-20   8-10   9-11 376,200 ชบ. / รย. กยส.  กวฝ. 

5.ป.วางแผนคัดเลือกและกําหนดกลุมตนแบบ (สบูดํา) จนท.จ.ว. / เขต   13 คน 2 วัน       14,300 ระยอง กสพ. 

6.อ.จัดทําแผนการผลิตและแผนประกอบอาหาร ครู ตชด./ จนท.จ.ว.  
70 คน 

 1-3      175,000 พัทยา กยส. 

7.อ.ความรูดานเคหกิจเกษตร แมบานฯ / จนท. จ.ว. 40 คน  20-22      48,000 ระยอง กพก.  กวฝ. 

8.ป.คณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจฯ จนท.จ.ว. / เขต   15 คน   14   13-14  52,800 สป. / ตร. จัดครั้งที่ 1:     

19 กพ.52 กพก. 

9.ป.เชิงปฏิบัติการสรางเกษตรกรคลื่นลูกใหม จนท.จ.ว.  13 คน    11-12    28,600 ระยอง กพก.  กวฝ. 

10.อ.ผูนํากลุมสงเสริมอาชีพ ผูนํากลุมฯ  72 คน จนท.จ.ว.       1-3   43,200 ศสพ.ชบ. กพก. 

11.ป.ประเมินความกาวหนาโครงการ (GAP) จนท.จ.ว./เขต     14-15   33,000 สสข.3 กสพ.  กวฝ. 

มติที่ประชุม รับทราบ
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4.6 การสัมมนาเชงิปฏบิัติการระดับเขต (RW)  
  เปนเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต  เปนเวทีสําหรับนักวิจยั  นักสงเสริม
การเกษตรในการศึกษา  วิเคราะหสถานการณ  เศรษฐกจิ  สังคม  ในระดับเขต  เพื่อ 

1) พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่จะแนะนําสงเสริม 
2) แลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ืองการใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือในการ

ปฏิบัติงาน 
3) เผยแพรความรู  เร่ือง  การวจิัยในงานประจํา 
4) รวมกันกําหนดแผนปฏิบัติงานอยางสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรม และ

จังหวดั 
  บุคคลเปาหมาย 

1. ผูรับผิดชอบงาน  KM  ระดับจังหวดั 
2. ผูรับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน  ระดับจังหวัด 
3. ผูรับผิดชอบงานพัฒนาขอมูล  ระดับจังหวัด 
4. ผูรับผิดชอบงานระบบสงเสริมการเกษตร  ระดับจังหวัด 

  กําหนดการ 
   วันที่  18-20  มีนาคม  2552  ณ  โรงแรม พ.ีเอ็ม.วาย  บีช รีสอรท  จังหวดัระยอง 
  เนื้อหา 

1. การจัดการความรู 
2. การพัฒนาเครอืขายวิสาหกิจชุมชน 
3. การพัฒนาระบบขอมูลการเกษตร 
4. การปฏิบัติงานในพื้นที่ตามระบบสงเสริมการเกษตร 

  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
4.7 การขึ้นทะเบียนและปรับปรงุทะเบียนเกษตรกร ป 2552  

  ดวยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ไดประกาศ  เร่ือง กําหนดใหเกษตรกรขึ้นทะเบยีน 
พ.ศ. 2552  ลงวันที่  16  กุมภาพันธ  2552  เพื่อใหเกษตรกรที่ซ่ึงไมไดขึ้นทะเบยีนมาขึ้นทะเบยีน  และเกษตรกร
ที่ขึ้นทะเบยีนไวแลว  ตองมาปรับปรุงขอมูลใหมีความครบถวนและเปนปจจุบัน  โดยดําเนินการตั้งแตวันที่  16  
กุมภาพนัธ – 31 มีนาคม 2552  เปนระยะเวลา  44 วัน  ดงัรายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตร  ที่  กษ  
1007/ว 117  ลงวันที่  26  กุมภาพันธ  2552  เร่ือง  การขึน้ทะเบยีนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2552  โดย
จังหวดัทําการบันทึกและประมวลผลจัดสงขอมูลใหกรมฯ กําหนดแลวเสร็จ  ภายในวนัที่  10  เมษายน  2552 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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4.8 โครงการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน  
 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชน   กรมสงเสริมการเกษตร ไดแจงกาํหนดการจัดสมัมนา
เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานนายทะเบยีนวิสาหกิจชุมชน ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ 
กรุงเทพฯ สําหรับคณะผูจดั ผูเขารวมสัมมนาจากเขต 3 ใหพกัโรงแรมอิสติน กรุงเทพฯ อยูบริเวณใกลเคยีง
โรงแรมบางกอกพาเลซ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  

4.9 ผลการคัดเลือกผูสมัครเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรระหวางประเทศ ป 
2552  โครงการระยะสั้น    
  สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที ่ 3 จังหวดัระยอง  ไดพจิารณาตรวจสอบ
คุณสมบัติผูสมัครเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนยวุเกษตรกรระหวางประเทศ ป 2552  และใหจังหวัดแจงผูที่ผาน
การคัดเลือกเขารับการสัมภาษณ  ในวันที่  5  มีนาคม  2552  ณ  หองประชุมสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 3  จังหวดัระยอง  ผลการคัดเลือกผูเขารวมโครงการ ดังนี ้
   1. นายพิทกัษ  แดงสกุล ที่ปรึกษายวุเกษตรกรโรงเรียนวัดขุนซอง 
       อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจนัทบุรี 

2. นายวิทยา  พรหมประกอบ  สมาชิกกลุมยวุเกษตรกรโรงเรียนมัธยมทาแคลง 
       อําเภอนายายอาม  จังหวดัจันทบุรี 
   3. นายยงยุทธ  สุขนาแซง สมาชิกกลุมยวุเกษตรกรอําเภอศรีมหาโพธิ 
       จังหวดัปราจีนบุรี 
   4. น.ส.สุภาพร  สุขะวิทะ เยาวชนเกษตร อําเภอเขาชะเมา จังหวดัระยอง 
   5. นางสุชาดา สุดประเสริฐ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ระดับชํานาญการ 
       สํานักงานเกษตรอําเภอบางปะกง จังหวดัฉะเชิงเทรา 
   6. น.ส.ธนนันท  ศรีสุวะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ระดับชํานาญการ 
       สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะจันทร  จังหวัดชลบุรี 
 เขารับการสัมภาษณความรูงานยุวเกษตรกร  ความรูทัว่ไปทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
ในวนัที่ 18 มนีาคม 2552  ณ  กรมสงเสริมการเกษตร   
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 4.10 โครงการสงเสริมการผลิตพืชพลงังาน 
  สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที ่ 3 จังหวัดระยอง ไดรับการจัดสรร
งบประมาณใหจัดทําแปลงเรียนรูการผลิตพืชทดแทนพลังงาน (สบูดํา) รวม 20 แปลง ดําเนินการในจังหวดัของ
ภาคตะวันนออก เพื่อใหเกษตรกรไดศึกษาเรียนรูและขยายผลสูเกษตรกรที่สนใจ โดยสํานักสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จงัหวัดระยองไดออกแบบสํารวจสภาพพื้นที่ ศักยภาพเกษตรกร/กลุมเปาหมายไปยัง
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จังหวดัตางๆแลว และจะกําหนดการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบระดับจังหวัด 
พรอมจัดทําแผนการดําเนนิงานรวมกับจังหวัด ซ่ึงจะเชิญศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุพืช
เพาะเลี้ยง) จังหวัดชลบุรีรวมใหขอมูล 
  
มติท่ีประชุม   รับทราบ  
 

4.11 โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ (ศูนยฯ เขาหินซอน  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  และศูนยฯ  อาวคุงกระเบน  จังหวัดจันทบุรี)   
 กรมสงเสริมการเกษตรอนุมตัิงบประมาณใหศูนยฯทั้ง 2 แหง ดําเนนิโครงการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพเกษตรกร จํานวน 940,000 บาท ซ่ึงขณะนี้เจาหนาที่ผูรับผิดชอบทั้ง 2 ศูนยกําลังจดัทําแผนการผลิต
โดยจัดเวทีชุมชนเพื่อสํารวจความตองการและขอมูลพื้นฐานประกอบการดําเนินงาน จึงขอใหเจาหนาที่ของ
อําเภอรวมประสานงานเพื่อการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายโครงการ ซ่ึงทางเขตจะไดมีการประชุมรวมกับคณะ
ผูปฏิบัติงานระดับพืน้ที่ตอไป 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  

4.12 โครงการรับจํานําขาวเปลือกนาปรงั   
 คณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ ไดอนุมัติใหดําเนนิมาตรการรับจํานําขาวเปลือกนา
ปรัง ป 2552 เปาหมายรับรับจํานําขาว 2.50 ลานตันขาวเปลือก โดยมหีนวยงานรวมคือ องคกรคลังสินคา องคกร
ตลาดเพื่อเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร กระทรวงพาณชิย และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ระยะเวลารับจํานํา 16 มีนาคม 2552 – 31 กรกฎาคม 2552 สําหรับระดับจังหวัดนั้นเกษตรจังหวดัเปน
คณะอนกุรรมการนโยบายขาวแหงชาติระดับจังหวัด โดยมีผูวาราชการจังหวดัเปนประธาน รายละเอียดดูในเวป
ไซดกรมสงเสริมการเกษตร และจะมีรายละเอียดสงใหจงัหวัดตอไป 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
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4.13 การติดตามการใชจายงบประมาณ ป 2552  
สรุปรายงานผลการใชจายงบประมาณป 2551 

ของสํานักงานเกษตรจังหวัดและศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรในภาคตะวันออก 
สังกัดสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง 

ตัดยอดเดือน  กุมภาพันธ 2552 
 

หนวยงาน 
งบประมาณ 
ท่ีไดรับ(บาท) 

ใชไป 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

คงเหลือ 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

1.งบประมาณจากกรมสงเสริมการเกษตร      

1.1  จันทบุรี 6,815,292 2,233,901.54 24.67 4,581,390.46 75.33 
1.2  ฉะเชิงเทรา 9,442,946 2,269,398.68 24.03 7,173,547.32 75.97 
1.3  ชลบุรี 9,114,512 4,208,313.99 46.17 4,906,198.01 67.09 
1.4  ตราด 4,836,151 1,233,438.20 25.50 3,602,712.80 74.50 
1.5  ปราจีนบุรี 6,502,904 1,985,654 30.53 4,517,250 69.47 
1.6  นครนายก 4,772,821 1,221,601.40 25.59 3,551,219.60 74.44 
1.7  ระยอง 2,354,810 12,400 0.53 2,342,410 99.47 
1.8  สมุทรปราการ 2,879,456 1,370,168.21 47.58 1,509,287.79 52.42 
1.9  สระแกว 7,604,431 2,608,706.30 34.31 4,995,724.70 65.69 
1.10 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดจันทบุรี (ผ้ึง) 

1,708,215 593,382.24 34.74 1,114,865.76 65.26 

1.11 ศูนยบริหารศัตรูพืชชลบุรี 1,570,722 523,781.60 33.35 1,046,940.40 66.65 
1.12 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน) 

1,715,693 457,433.01 26.66 1,258,259.99 73.34 

1.13  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดระยอง (พชืสวน) 

3,133,066 903,775.97 28.85 2,229,290.03 71.15 

1.14 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดชลบุรี (พนัธุพืชเพาะเลี้ยง) 

3,435,309 1,363,213.54 39.68 2,072,095.46 60.32 

1.15 สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่ 3 จังหวดัระยอง 

4,208,819 616,125 14.64 3,592,694 85.36 

รวม 701,095,147 21,601,293.68 30.82 48,493,853.92 69.18 
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หนวยงาน 
งบประมาณ 
ท่ีไดรับ(บาท) 

ใชไป 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

คงเหลือ 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

2.งบประมาณจากหนวยงานอื่น      

1.  จันทบุรี 4,367,300 331,775 7.60 4,035,525 92.40 
2 . ฉะเชิงเทรา 4,452,000 - - 4,452,000 100.00 
3. ชลบุรี - - - - - 
4.  ตราด 7,807,500 717,100 9.18 7,090,400 90.82 
5.  ปราจีนบุรี - - - - - 
6.  นครนายก 2,844,779 320,000 11.25 2,524,779 88.75 
7.  ระยอง 10,259,600 3,595,402 35.04 6,664,198 64.96 
8.  สมุทรปราการ - - - - - 
9.  สระแกว 3,528,200 357,517 10.13 3,170,683 89.87 
10. ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัจันทบรีุ (ผ้ึง) 

- - - - - 

11. ศูนยบริหารศัตรูพืชชลบุรี 276,000 116,713.99 42.29 159,286.01 57.71 
12. ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัฉะเชิงเทรา (พืชสวน) 

- - - - - 

13. ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัระยอง (พืชสวน) 

- - - - - 

14. ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัชลบุรี (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 

470,000 - - 470,000 100.00 

15. สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่ 3 จังหวดัระยอง  

- - - - - 

รวม 34,005,379 5,438,507.99,  15.99 28,566,871.01 84.01 
 

มติท่ีประชุม  ใหทุกหนวยงานเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหไดตามเปาหมาย 
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ระเบียบวาระที่  5      ผลการดําเนินงานศนูยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ภาคตะวันออก 
  1)  ศูนยสงเสรมิและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบรีุ ( พันธุพชืเพาะเลี้ยง) 
 ผลการดําเนนิงาน 
  1. ผลการเบิกจายงบประมาณ เบิกจายแลว 40% เนื่องจากปงบประมาณ 2552 นี้งบประมาณ
โอนมาลาชามาก 
  2. โครงการฝกอาชีพเฉพาะดาน ป 2552 กําหนดไว 1 หลักสูตร คือ “ปลูกมันสําปะหลังได 10 
ตันขึ้น ทําไดอยางไร” เปาหมายเกษตร 335 ราย เร่ิม พฤษภาคม 2552 กลุมละ 100 คน อยูระหวางการ
ประชาสัมพันธหลักสูตร ทางศูนยฯจะสงใบสมัครใหจังหวัดตอไป 
  3. การผลิตพันธุพืชสนับสนุนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหฯ และ
โครงการสายใยรักแหงครอบครัว จํานวน 40,000 ตน สนับสนุนจังหวัดละ 4,000 ตน 
 แผนการดําเนนิงาน 
  1. ผลิตพันธุพืชพันธุดีสนับสนุนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหฯ และ
โครงการสายใยรักแหงครอบครัว 
  2. ประสานงานสํานักงานเกษตรจังหวัดภาคตะวันออกเรือ่งการฝกอาชีพเกษตรเฉพาะดาน 
  3. เรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหไดตามเปาหมาย 
  

2) ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ( ผึง้) 
 ผลการดําเนนิงาน 

1. อบรมฟนฟูผูติดยาเสพติด สํานักงานคุมประพฤติ 1 วัน จาํนวน 36 คน 
2. ฝกอบรมแกนกัศึกษาศนูยการศึกษานอกโรงเรียน(ชวงเวลาหลังเลิกงาน) 2 รุนๆละ 22 ราย 
3. จัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะหฯ มหาวิทยาลัยบูรพา 
4. ฝกอบรมเกษตรกรโครงการเลี้ยงชันโรงเพือ่เพิ่มผลผิตทางการเกษตร จ.ตราด เกษตรกร 50 ราย 
5. ออกรายการวทิยุของประชาสัมพันธจังหวดัจันทบุรี 1 คร้ัง 
6. อบรม food Safety (Bee product) สํานักวจิัยและพัฒนาการเกษตรเขต 6 จันทบุรี  
7. สนับสนุนการทองเที่ยวและใหความรูดานผึ้งและแมลงเศรษฐกิจกับโรงเรียนสังกัดจงัหวัดระยองและ

จันทบุรี จํานวน 6 โรง และสํานักงานคุมประพฤติ จํานวน 30 ราย 
 โครงการสงเสริมอาชีพการเกษตร 2552 
1. หลักสูตรการเลี้ยงชันโรงเพือ่การเกษตร (1 วัน) 

- ความรูทั่วไป 
- ความสําคัญและประโยชนของชันโรง 
- การเลี้ยงชันโรง แยกขยายพนัธุชันโรง 
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2. หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑผ้ึง (1 วัน) 
- ผลิตภัณฑที่ไดจากการเลี้ยงผ้ึง 
- การแปรรูปผลิตภัณฑผ้ึงและการตลาด 
- ปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑผ้ึง 
  แชมพูสมุนไพรน้ําผ้ึง 
  สบูกอนน้ําผ้ึง 
  ยาหมองไขผึ้ง 

 การขอสนับสนุนงบประมาณป 53 
1.  ปรับปรุงอาคารเพาะเลี้ยงและขยายพันธุผ้ึงเปนหองประชุม 2,022,700 บาท 
2.  ทองเที่ยวเชิงเกษตรและแมลงเศรษฐกจิ     48,000  บาท 

- ปรับปรุงภูมทิัศน/แหลงเรยีนรู   
3.  การเลี้ยงชนัโรงเพื่อการเกษตร     721,000  บาท 
4.  สงเสริมการเลี้ยงชันโรงพันธุ     614,000  บาท 
5.  สงเสริมผ้ึงโพรงไทย      35,000  บาท 
6.  แปรรูปผลิตภัณฑผ้ึง      55,000  บาท 
 

 ปญหาอุปสรรคในการทํางานของศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี(ผึง้) 
  งานพัสด ุ
 1. เจาหนาที่ทีรั่บผิดชอบไมใชตําแหนงโดยตรง มีการเปลี่ยนผูปฏิบัติงานบอย ดังนัน้การปฏิบัติงานจึง
ขาดความคลองตัว และเกิดปญหาผิดพลาดในงานเอกสารบอยครั้ง เชน การจําหนายพัสดุ ไดมีการดําเนินการ
เพื่อจําหนายพสัดุและกรมสงเสริมการเกษตรไดมีหนังสือใหดําเนินการได แตผูที่ทาํหนาที่เจาหนาที่พัสดุไดขอ
ยายไปชวยราชการ ดังนั้นการดําเนินการจึงขาดตอน นอกจากนี้การจัดทําเอกสารประกอบการจดัซื้อ – จัดจาง
ผิดพลาด เนื่องจากการแยกประเภทของวสัดุในการจดัซื้อ – จัดจางไมชัดเจน ดังนัน้การใชภาษาเพือ่ประกอบใน
งานเอกสารจึงผิดพลาดไปดวย 
 2. ผูที่ทําหนาที่เจาหนาทีพ่ัสดุมีงานหลายดานทําใหทํางานลาชา และผูชวยเปนลูกจางชั่วคราว(รายวัน) 
ไมสามารถทําหนาที่แทนได 
  งานวชิาการ 
 1. นักวิชาการสงเสริมการเกษตรของศูนยฯ ยังขาดประสบการณในการทําวิจัย ดังนัน้ศูนยฯจึงมีงานวิจยั
นอย สวนกลางควรมีการอบรมเจาหนาทีเ่พื่อการทํางานวิจยั (research) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ
เจาหนาทีก่รมสงเสริมการเกษตร ใหมีขีดความสามารถในการทํางานใหสูงขึ้น 
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 2. บุคลากรของศูนยมีนอยและมีการยืมตวัไปปฏิบัติราชการที่หนวยงานอื่น ทําใหบคุลากรที่มีอยูทํางาน
หลายดาน และมีเวลาสําหรับการทํางานวิชาการนอยลง จึงเปนเหตใุหมีงานวิชาการเพื่อการเกาตรดานผึ้งและ
แมลงเศรษฐกจินอยลงดวย 
 
  3)  ศูนยสงเสรมิและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ( พชืสวน) 
 หลักสูตรอบรมการเกษตรเฉพาะดานของศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัด
ระยอง ( พืชสวน) 

1. การผลิตเห็ด  
2. การจัดการไมดอกไมประดับกระถาง  
3. การผลิตไมประดับกระถาง  
4. การขยายพนัธุยางพารา  
5. การกรีดยางพารา  
6. การขยายพนัธุไมผล  
7. การผลิตและการใชน้ําสมควันไม  
 

 การใหบริการฝกอบรมของศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดระยอง ( พืช
สวน) 
 -  รวมกับเทศบาลตําบลน้ําคอก จัดฝกอบรมหลักสูตร "การผลิตและการใชน้ําสมควนัไม" 
ณ ศูนยการเรียนรูการเกษตรพอเพียงชุมชนตําบลน้ําคอก หมูที่ 1 จํานวน 62 ราย
 - รวมเปนวิทยากรกับองคการบริหารสวนตําบลบานคาย หลักสูตร "การกรีดยางพารา" ณ 
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ต.ชากบก หมูที่ 7 หนองบอน-มาบตารอด จํานวน 30 ราย
  -  รวมกับองคการบริหารสวนตําบลแมน้ําคู นําคณะองคการบริหารสวนตําบลเหลาปอแดง 
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ศึกษาดูงาน จํานวน 115 ราย
 -  รวมกับที่ทําการอําเภอปลวกแดงจดักิจกรรมโครงการอําเภอ ...ยิ้มเคลื่อนที่ 
 - รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองจังหวัดระยอง จัดฝกอบรมโครงการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะดาน หลักสตูร "การผลิตและการใชน้ําสมควันไม" แกกลุมเกษตรอินทรีย ม.7 ต.
ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง จํานวน 59 ราย
 - รวมกับสํานักงานเกษตรจังหวดัระยอง ฝกอบรมหลักสูตร "การกรีดยางพารา" ใหกับ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรระดับอําเภอ จํานวน 12 ราย เพื่อฟนฟ ู ความรู ทักษะ และความมั่นใจในการ
ถายทอดความรูใหแกเกษตรกรตอไป
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 -  สํานกังานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นําเจาหนาที่สํานกัเกษตรจังหวดั สํานักเกษตรอําเภอ 
และเกษตรผูปลูกยางพารา จาํนวน 85 คน ศึกษาดูงานและฟงการบรรยาย เร่ือง การปลูกและการพฒันาคุณภาพ
ยางพารา
 
  4)  ศูนยสงเสรมิและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชงิเทรา( พืชสวน) 
ผลการดําเนนิงาน 
 1. แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรและการใชบริการหอประชมุและหอพกั 
  - ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเชงิเกษตร 1 แหลง 
  - มีผูสนใจใชบริการหองประชุมและหอพกั จํานวน 6 คณะ รวม 475 คน 
  - นําเงินสงรายไดนามศูนยสงเสริมฯ ไวที่ศนูยการศกึษาการพัฒนาเขาหนิซอน เปนเงนิ 31,200 
บาท รวมสะสม 133,640 บาท 
  - ใชเงินรายไดของศูนยฯ จดัซ้ือเครื่องโปรเจคเตอร วงเงิน 30,000 บาท 
 2. การฝกอบรมและการดูงาน 
  - มีผูสนใจเขาศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติ จํานวน 4 คณะ 325 คน (บอนสี, ขยายพนัธุไมผล, ปลูก
ผักไมใชดนิ) 
 3. โครงการฝกอบรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร เปาหมาย 200 ราย 
  - ปรับปรุงจุดเรียนรู จํานวน 10 จุด ไวรองรับโครงการและศึกษาดูงาน 
  - มีผูสนใจสงใบสมัครเขารับอบรม จํานวน 249 คน จํานวน 9 หลักสูตร (บอนสี, การปลูกผัก
ไมใชดินดิน, บัวประดับ, การเพาะเลี้ยงและผลิตเชื้อเห็ดโรงเรือน, การจัดดอกไมสด, การเพาะพันธุปลาสวยงาม, 
การขยายพนัธุไมผล) 
 4. การผลิตพันธุพืชและสนับสนุนหนวยงานตางๆ 
  - ผลิตพันธุมะละกอฮอลแลนด 5,000 ตน 
  - สนับสนุนพนัธุมะละกอ จาํนวน 800 ตน (สนง.บางปะกง, บางคลา และอบต.ทาถาน) 
  - สนับสนุนพนัธุฝร่ัง/ชมพู จํานวน 400 ตน (สํานักงานเกษตรจังหวัดสระแกว) 
 
  5)   ศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี 
  1.   ผลการปฏิบัติงานชวง   10  มกราคม  2552 – 9  มีนาคม  2552 
   1.1  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานประสานงานการบริหารจัดการศัตรูพืช
ภาคตะวันออก  คร้ังที่  1  วันที่  19  กุมภาพันธ  2552  ณ  ศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี  ผลที่ได 
    1.1.1  กําหนดแนวทางการดําเนินงานดานการบริหารจัดการศัตรูพืชของภาค
ตะวันออก 
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    1.1.2  กําหนดขอตกลงการปฏิบัติงานรวมกัน 
    1.1.3  ความตองการพัฒนาเจาหนาที่ของสํานักงานเกษตรจังหวัดดานการ
บริหารจัดการศัตรูพืช 
 สรุปผลการประชุมไดจัดสงให กรม ฯ / เขต  และจังหวัดทราบแลว 
   1.2  การจัดนิทรรศการสนับสนุนกิจกรรมของสํานักงานเกษตรจังหวัด  รวม  3  
คร้ัง   
    -  อําเภอเมือง  จังหวัดตราด   จํานวน  1  ครั้ง 
    -  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี  จํานวน  1  ครั้ง 
    -  อําเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ  จํานวน  1  ครั้ง 
   1.3  การจัดนิทรรศการงานเขาถึงประชาชนขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  
รวม  4  ครั้ง  
    -  อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี   จํานวน  1  ครั้ง 
    -  อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี   จํานวน  1  ครั้ง 
    -  อําเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี   จํานวน  1  ครั้ง 
    -  อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี   จํานวน  1  ครั้ง  
   1.4  สนับสนุนการตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางในผลผลิต 
    -  บริเวณตลาดนัดวันศุกรหนาที่วาการอําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  รวม  2  
คร้ัง  จํานวนตัวอยางที่ตรวจได  110  ตัวอยาง   
   1.5  การสนับสนุนศัตรูธรรมชาติ 
    1.  หัวเชื้อราไตรโคเดอรมา จํานวน           10      ขวด 
    2.  เชื้อราไตรโคเดอรมา  จํานวน        664       กิโลกรัม 
    3.  หัวเชื้อราบวิเวอเรีย  จํานวน          50       ขวด 
    4.  เชื้อราบิวเวอเรีย  จํานวน    1,204       กิโลกรัม 
    5.  มวนตวัห้ํา   จํานวน  16,800       ตัว 
    6.  แตนเบยีนไขตริกโคแกรมมา  จํานวน  20,000      ตัว 
    7.  แมลงหางหนีบ  จํานวน    3,500       ตัว    
  1.6  การสนับสนุนศัตรูธรรมชาติ (โครงการควบคุมศัตรูออยโดยชีววิธีป  52)   
    1.  แตนเบียนไขตริกโคแกรมมา จํานวน     26,075,000       ตวั 
    2.  แมลงหางหนีบ  จํานวน          300,000       ตัว 
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  2.   เปาหมายการปฏิบัติงาน 
   2.1  การถายทอดความรูดานการบริหารศัตรูพืชในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  
จํานวน  42  โรงเรียน  เตรียมแผนและประสานงานเบื้องตนแลว 
   2.2  วางแผนการฝกอบรมดานการบริหารจัดการศัตรูพืชใหกับทีม 6 ของสํานักงาน
เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา  ระยอง  และสระแกว (จังหวัดละ  5  อําเภอ)  จังหวัดอื่น ๆ  ใชระบบการประสานงานตาม
มติของที่ประชุมคณะทํางานประสานงานการบริหารจัดการศัตรูพืชภาคตะวันออก  วันที่  19  กุมภาพันธ  2552 
   2.3  การทํางานวิจัยดานการบริหารจัดการศัตรูพืช 
    -  การใชเชื้อราบิวเวอเรียควบคุมเพล้ียแปงในมันสําปะหลัง 
    -  การใชเชื้อราบิวเวอเรียควบคุมเพล้ียออนในพืชผัก 
   2.4  การผลิตหัวเชื้อบริสุทธิ์  สนับสนุนกลุมผลิตขยายศัตรูธรรมชาติใชเอง 
   2.5  การฝกงานนักศึกษา 
    -  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  จํานวน  8  คน  
ระหวางวันที่  5  มีนาคม  2552 – เมษายน  2552 
    -  มหาวิทยาลัยบูรพา  จํานวน  2  คน  ระหวางวันที่  16  มีนาคม  2552  – 
พฤษภาคม 2552 
  3.   การขอสนับสนุนงบประมาณป 53 
   3.1  คาครุภัณฑส่ิงกอสราง 
    3.1.1  ร้ัวดานหนาสํานักงานพรอมประตูทางเขา – ออก จํานวน 190 เมตร วงเงิน  
950,000  บาท 
    3.1.2  ร้ัวดานขางและดานหลังสํานักงาน  จํานวน  498  เมตร วงเงิน  1,494,000  
บาท 
    3.1.3  ถนนแอลฟลติกคอนกรีต  จํานวน  750  เมตร  วงเงิน  1,875,000  บาท 

3.2 คาครุภัณฑวิทยาศาสตร 
    3.2.1  หมอนึ่งฆาเชื้อความจุไมนอยกวา  330  ลิตร  จํานวน  1  เครื่อง  วงเงิน  
642,000  บาท 

   3.3  คาครุภัณฑสํานักงาน 
    3.3.1  เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค  จํานวน  1  เครื่อง  วงเงิน  55,000  บาท 
   3.4  คาครุภัณฑโสตทัศนูปกรณ 
    3.4.1  กลองถายภาพนิ่งระดับดิจิตอลความละเอียดไมนอยกวา 12 ลานพิกเซล  
จํานวน 1 กลอง  วงเงิน  15,000  บาท 
   3.5  คาครุภัณฑงานบานงานครัว 
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    3.5.1  เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง  จํานวน  1  เครื่อง  วงเงิน  9,500  บาท 
    3.5.2  เครื่องตัดหญาแบบลอจักรยาน  จํานวน  1  เครื่อง  วงเงิน  10,000  บาท 
   3.6  คาครุภัณฑยานพาหนะ 
    3.6.1  รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  1  ตัน  ขับเคลื่อน  2  ลอ  แบบมีชองวางดานหลัง
คนขับ (CAB)  จํานวน  1  คัน  วงเงิน  536,000  บาท 
   3.7  คาซอมแซม 
    3.7.1  บานพักขาราชการ  ระดับ1-2  จํานวน  1  หลัง  วงเงิน  121,000  บาท 
    3.7.2  โกดังเก็บวัสดุ  จํานวน  2  หลัง  วงเงิน  300,000  บาท 
    3.7.3  รถยนตหมายเลขทะเบียน  5ฮ – 6950  กรุงเทพมหานคร  วงเงิน  45,000  
บาท รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด  6,052,500  บาท  (หกลานหาหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) 

 

การจัดการความรู (KM) 
   ศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี ไดออกคําสั่งที่ 21/2551 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2551 
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรู (KM) เสร็จเรียบรอยแลว และในวันที่ 11 มีนาคม 2552 ไดมีการ
ประชุมคณะทํางานการจัดการความรูโดยกําหนดกรอบการทํางานและการวางแผนงาน สรุปไดดังนี้ 
   1. การนําวิสัยทัศนของศูนยฯมาเปนแนวทางในการจัดการความรู (KM) โดยมี
วิสัยทัศน คือ “เปนองคกรในการสงเสริม พัฒนาและสนับสนุนเกษตรกรดานการบริหารสัตรูพืชใหมีศักยภาพ
ในการผลิตพืชที่ปลอดภัยไดมาตรฐานอยางยั่งยืน” 
   2. กําหนดกรอบการดําเนินงานการจัดการความรูตามที่คณะทํางานไดแสดงความ
คิดเห็น ดังนี ้
  การกําหนดวิสัยทัศน KV 
  KV =  การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่
   KV1 =  การพัฒนาองคความรูของเจาหนาที ่

- การแลกเปลี่ยนองคความรู 
- ศึกษา ดูงาน 
- อบรม 

KV2 =  การปรับปรุงและพัฒนาภูมิทศันของสํานักงานและหองทํางาน 
- กิจกรรม 5 ส 
- ขอบเขตรับผิดชอบ 
- กําหนดรูปแบบภูมิทัศน 

KV3 =  การพัฒนาระบบ ICT 
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- การเชื่อมตอขอมูลภายในระบบสํานักงาน 
- การจัดทํา Web site 

KV =  ศูนยรวมองคความรูดานการบริหารจัดการศัตรูพืช 
   KV1 =  ศึกษาและคนควาองคความรูดานการบริหารจัดการศัตรูพืช 

- การแลกเปลี่ยนองคความรู 
- ศึกษา ดูงาน 
- อบรม 

KV2 =  การปรับปรุงและพัฒนาภูมิทศันของสํานักงานและหองทํางาน 
- กิจกรรม 5 ส 
- ขอบเขตรับผิดชอบ 
- กําหนดรูปแบบภูมิทัศน 

KV3 =  การพัฒนาระบบ ICT 
- การเชื่อมตอขอมูลภายในระบบสํานักงาน 
- การจัดทํา Web site 

  

ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอื่น ๆ 
  6.1 การประชุมคร้ังตอไป   
   การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการสังกัดกรมสงเสริมการเกษตรเขตที่ 
3  คร้ังตอไป วนัที่  15  พฤษภาคม 2552  ณ  สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด  อําเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด 
  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา 12.30 น. 

 
 
 

  อิสรี   เกงนอก     องอาจ  เพียรธรรม 
        (นางสาวอิสรี  เกงนอก)          (นายองอาจ    เพียรธรรม) 
       ผูจดรายงานการประชุม         ผูตรวจรายงานการประชมุ 
 


