
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ 
สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ ๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ 

                                        วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

ณ  ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
************************ 

ผู้มาประชุม 
๑. นายอนันต์  ลิลา  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ ประธานที่ประชุม 
๒. นายรังสรรค์  บูรณมานัส ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาการ  

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง  
๓. นายสุวิทย์  อาจนาวัง  เกษตรจังหวัดจันทบุรี  
๔. นายจตุรงค์   ราชพิทักษ์ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  
๕. นายธรรมนูญ  บุญไกรสร เกษตรจังหวัดระยอง  
๖. นายมานะ  บุญระมี  เกษตรจังหวัดตราด  
๗. นายไพโรจน์  สาระคง  เกษตรจังหวัดชลบุรี  
๘. นายพรชัย  วนิชนพรัตน์ เกษตรจังหวัดนครนายก  
๙. นายวีเซน  ตั้งพิสิฐโยธิน (แทน) เกษตรจังหวัดสระแก้ว   
๑๐. นายสิทธิพงษ์  ข าเดช (แทน) เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา  
๑๑. นายศักดิ์ชัย  ศรีสุวรรณ (แทน) เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  
๑๒.นายคนึง  กลับกลาย  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  

จังหวัดฉะเชิงเทรา  (พืชสวน) 
 ๑๓. นายพงษ์ศักดิ์  เอมดวง ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
 จังหวัดระยอง (พืชสวน)  
๑๔. นายทิวา  แซมเพชร  ผู้อ านวยการศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี  
๑๕. นายอ านาจ  ธรรมวิชญ์ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
 จังหวัดชลบุรี  (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)  
๑๖. นายรุ่งโรจน์  เจริญโพธิ์ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  

จังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) 
๑๗. นายสุระเชษฐ์  นาโสม หัวหน้าศูนย์พัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผักผลไม้เพ่ือการส่งออกท่ี ๒     

จังหวัดฉะเชิงเทรา   
๑๘. นายวิทยา  พลเยี่ยม  ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ   เลขานุการ  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางมัลลิกา  เขียวหวาน ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาศักยภาพชุมชนเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร  
๒. นายมนตรี  กล้าขาย  ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการและฝึกอบรม  สสข.๓ รย. 
๓. นางสาววาสนา  บ ารุงกิจ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    สสข.๓ รย.  
๔. นายชูชีพ  นาคส าฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สนง.กษจ.สระแก้ว  
๕. นางสาวผุสดี  จันทร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สนง.กษจ.นครนายก 
๖. นางมานิต กัลปมาตร  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  สนง.กษจ.สระแก้ว 
๘. นางสาวอิสรี  เก่งนอก  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สสข.๓ รย.  
๙. นางสาวภัทรลภา  สุวรรณราช  เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์  สสข.๓ รย.   



๒ 

 

  

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.นายพรชัย  วนิชนพรัตน์ เกษตรจังหวัดนครนายก กล่าวต้อนรับผู้เข้า
ประชุมทุกท่านพร้อมทั้งแนะน าข้อมูลโดยสังเขปของจังหวัดนครนายก จากนั้น นายอนันต์ ลิลา ประธานที่ประชุม 
กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายรังสรรค์  บูรณมานัส ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  รักษาการ  ผู้อ านวยการ
ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง  แจ้งเรื่องการปรับโครงสร้างของกรมส่งเสริมการเกษตรว่า
กรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับโครงสร้าง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนี้ อาจส่งผลให้อัตราก าลังใน
ส่วนภูมิภาคลดลง โดยโครงสร้างใหม่กรมฯมีแนวความคิดให้ส านักงานเกษตรจังหวัดแบ่งการท างานเป็น ๔ กลุ่ม 
ส านักงานเกษตรอ าเภออาจมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางเดียวกับจังหวัด เพื่อท าให้การท างานสอดรับกัน 

การประชุมสัมมนาหัวหน้าส่วนราชการฯ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร  ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดหนองคาย และมีกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี จ านวน ๗ 
ประเภท ได้แก่ แชร์บอลหญิง ชักกะเย่อ วิ่งกระสอบ ปาเป้า เปตอง ผู้บริหารเตะบอลเข้าประตูเล็ก กอล์ฟ และแข่งขัน
กองเชียร์ โดยนายอรรถ  อินทรลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา ในการนี้ภาค
ตะวันออกได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงานสวัสดิการกรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยจัดสรรให้
เป็นค่าเสื้อทีมของภาคตะวันออกในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริม
การเกษตรในเขตภาคตะวันออก และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยให้หน่วยงานต่างๆแจ้งจ านวน/รายชื่อ ผู้ที่
จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมให้ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ทราบ ภายในวันที่ ๒๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๔ เพ่ือวางแผนเตรียมการเดินทางและจัดสรรยานพาหนะ 

มติที่ประชุม  รับทราบการปรับโครงสร้างของกรมส่งเสริมการเกษตรและการประชุมสัมมนาหัวหน้าส่วนราชการฯ 
สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ 

  ตามท่ีได้มีการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ ๓   
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นั้น 
ฝ่ายเลขาฯได้จัดท ารายงานการประชุม และได้ส่งให้ทุกท่านแล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมตามเอกสารหน้า ๓ 
ถึงหน้าที่ ๑๓ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ 

เรื่องท่ี ๓.๑ ผลการประเมินผลงานประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ (เกษตรอ าเภอ) 

ตามท่ีภาคตะวันออกได้มีการชี้ตัวเกษตรอ าเภอ เพ่ือประเมินผลงานประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ 
(เกษตรอ าเภอ) จ านวน ๑๑ ราย นั้น บัดนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งฯ จ านวน ๖ ราย 
ได้แก่ นายธนิต  ภิญญากรณ์ เกษตรอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี, นายไพบูลย์  โกสุมวัชราภรณ์ เกษตรอ าเภอพนัส
นิคม  จังหวัดชลบุรี, นายสมชาย  ผ่องสวัสดิ์  เกษตรอ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี, นายสมนึก  อนันต์  เกษตรอ าเภอ
เมืองตราด จังหวัดตราด, นายฉลาม  จันทร์ช่วยนา เกษตรอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และ นายอ าพล  
พูลสวัสดิ์ เกษตรอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนอีก ๕ รายที่เหลือ อยู่ในขั้นตอนรอค าสั่งแต่งตั้งจากกรม
ส่งเสริมการเกษตร 

มติที่ประชุม รับทราบผลการประเมินผลงานประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ (เกษตรอ าเภอ) 



๓ 

 

  

เรื่องท่ี ๓.๒ สรุปผลการจัดงาน “ผลไม้ไทย ผลไม้ดีมีท่ีภาคตะวันออก” 

 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๔ ตามมติคณะกรรมการนโยบายและ
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) มาตรการที่ ๓ ส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ  โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้
ไทยใน concept  “ผลไม้ไทย ผลไม้ดีมีที่ภาคตะวันออก” สนับสนุนเงินจ่ายขาด เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่า
ผลไม้ ค่าขนส่ง ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอ่ืนๆ ระยะเวลาการจัดอย่าง
น้อย ๓ วัน ซึ่งด าเนินการเมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรและส านักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง เป็นผู้รับผิดชอบประสานงานจังหวัดต้นทางและปลายทาง รูปแบบการจัดงาน
เป็นการจับคู่จังหวัด โดยจังหวัดจันทบุรีจับคู่กับจังหวัดภูเก็ต จัดงาน ณ บริเวณแหลมสะพานหิน อ าเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต จังหวัดระยองจับคู่กับจังหวัดขอนแก่น จัดงาน ณ ตลาดบางล าพู บริเวณห้างสรรพสินค้าเซนโทซ่า  อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดตราดจับคู่กับจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน ณ ประตูท่าแพ  อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูป รวมทั้งสิ้น ๔,๓๓๔,๐๓๐ บาท   

มติที่ประชุม รับทราบผลการจัดงาน “ผลไม้ไทย ผลไม้ดีมีที่ภาคตะวันออก” 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี ๔.๑ การประเมินผลโครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ปี ๒๕๕๓/๕๔   

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามข้ันตอนที่ก าหนด น าข้อมูลผลการประเมิน
ไปใช้ใน การปรับปรุงการด าเนินงานโครงการ และศึกษาความเปลี่ยนแปลงของเกษตรกรก่อนมีโครงการและหลังมีโครงการ 
บุคคลเป้าหมาย  คือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ในส านักงานเกษตรจังหวัด  และส านักงานเกษตรอ าเภอ  
คณะกรรมการตรวจสอบระดับต าบล และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด  
ปี ๒๕๕๓/๕๔ ภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกร  

วิธีการเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์บุคคลเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯในระดับ
จังหวัด ๆ ละ ๒ ราย ระดับอ าเภอ ได้แก่ เกษตรอ าเภอ  เกษตรต าบล ๒ คน รวม ๓ รายต่ออ าเภอ คณะกรรมการ
ตรวจสอบระดับต าบล ต าบลละ ๑ ราย เกษตรกรตัวอย่าง จังหวัดละ ๒ อ าเภอ อ าเภอละ ๒ ต าบล ต าบลละ  
๒ หมู่บ้านๆ ละ  ๑๐  ราย รวม ๒๐ รายต่อต าบล โดยแผนการออกติดตามประเมินผลโครงการฯ วันที่ ๑๙-๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๔ อ าเภอเขาฉกรรจ์ อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว  และวันที่ ๒๕-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ อ าเภอ
แปลงยาว อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

มติที่ประชุม  รับทราบ การด าเนินงานและแผนการออกประเมินผลโครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก  
๓ ชนิด ปี ๒๕๕๓/๕๔   

เรื่องท่ี ๔.๒ ผลการติดตามงานตามระบบ E-project 

ความก้าวหน้าการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการตาม
ระบบ      E-Project ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔  หน่วยงานที่ใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ ได้มากกว่าร้อยละ ๘๐  ได้แก่ ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง ปราจีนบุรี สระแก้ว และส านักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง 

ในการนี้ประธานที่ประชุมก าชับให้หัวหน้าหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการอยู่ในเกณฑ์ต่ าเร่งรัดการรายงานตามระบบ E-Project และเสนอให้เลขาฯน าแผนการ
ด าเนินงาน เปรียบเทียบกับผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบความก้าวหน้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

มติที่ประชุม รับทราบผลการติดตามงานความก้าวหน้าตามระบบ E-project ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 



๔ 

 

  

เรื่องท่ี ๔.๓ โครงการการจัดการเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังภาคตะวันออก 

รายงานสถานการณ์พ้ืนที่ปลูกและระบาดเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังภาคตะวันออก  ณ วันที่  ๖  
กรกฎาคม ๒๕๕๔ พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง  ๖ จังหวัด ในภาคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี 
ระยอง และสระแก้ว พื้นที่ปลูกมันส าปะหลัง (ยืนต้น) ในภาพรวม ๖  จังหวัดภาคตะวันออก รวม  ๑,๗๑๗,๓๔๖ ไร่ 
พ้ืนที่ระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง รวม ๔,๘๐๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๓  ของพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง (ยืนต้น)
ทั้งหมด ลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว ๗๗๒ ไร่ โดยจังหวัดฉะเชิงเทรามีพ้ืนที่ระบาดสูงสุด จ านวน ๒ ,๔๙๕ ไร่ และช่วงอายุ
มันส าปะหลังที่มีการระบาดมากที่สุดคือ ๔-๘ เดือน 

ประธานที่ประชุม ฝากให้เกษตรจังหวัดก าชับเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด 
จังหวัดที่ปล่อยแตนเบียนแล้วควรเฝ้าระวังการระบาดอย่างใกล้ชิด ส่วนจังหวัดที่ยังไม่ปล่อยแตนเบียนให้ติดต่อศูนย์
บริหารศัตรูพืชเพ่ือขอสนับสนุนแตนเบียนต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบสถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังภาคตะวันออก ณ วันที่  ๖  กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

เรื่องท่ี ๔.๔ การประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก 
 ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ก าหนดจัดการประชุมคณะส่งเสริมและ

พัฒนาวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔ วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
ส านักส่งเสริมการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง 

มติที่ประชุม รับทราบก าหนดจัดประชุมคณะส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔ 

เรื่องท่ี ๔.๕ การประกวดคัดเลือกองค์กร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจ าปี ๒๕๕๔ 

ผลการประกวดคัดเลือกบุคคล องค์กร และสถาบันดีเด่นประจ าปี ๒๕๕๔  ภาคตะวันออก  จ านวน  
๖ ประเภท ได้แก่ เกษตรอ าเภอดีเด่น  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางพิมพา  ดวงประชา เกษตรอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เจ้าหน้าที่ที่มีผลงานด้านเคหกิจเกษตรดีเด่น  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่นางนฤมล พุทธาพร  เจ้าพนักงานเคห
กิจเกษตรช านาญงาน ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองฯ จังหวัดชลบุรี เกษตรต าบลดีเด่น  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่นาง
อรวรรณ  ไทยพิทักษ์วงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง 
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลดีเด่น  (ศบกต.) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลมาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี  (เลขาฯศบกต. นางกมลลักษณ์  ปลอดโปร่ง) 
ส านักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี และศูนย์ปฏิบัติการดีเด่น ได้แก่ 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง (พืชสวน) 

มติที่ประชุม รับทราบผลการประกวดคัดเลือกบุคคล องค์กร และสถาบันดีเด่นประจ าปี ๒๕๕๔  ภาคตะวันออก 

เรื่องท่ี ๔.๖ การประกวดผลการด าเนินงานโครงการบูรณาการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก าหนดให้มีการประกวดผลการด าเนินงานโครงการบูรณาการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร  ในเขตตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต ๓ และ เขต ๙  
ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๓ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  ในการนี้  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอนันต์   ภู่สิทธิกุล)ได้ขอให้แต่ละจังหวัดในภาคตะวันออก  
ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ  แจ้งให้ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง  ภายในวันที่ 
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔  เพ่ือให้ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง  ด าเนินการประกวด/ 



๕ 

 

  

คัดเลือก เกษตรกรชนะเลิศ  และรองชนะเลิศ ล าดับที่ ๑ และ ๒  แล้วให้น าเกษตรกรทั้ง ๓ คนไปแสดงผลการพัฒนา
องค์ความรู้ต้นแบบ ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่จังหวัดชลบุรี ดังกล่าว 
  ขณะนี้ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ได้รับข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับ  
การคัดเลือกประมาณ ๓ จังหวัด จึงขอให้จังหวัดที่เหลือแจ้งผู้เกี่ยวข้อง รีบส่งข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกระดับ
จังหวัด ภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔  

มติที่ประชุม รับทราบเรื่องการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบในเขตตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต ๓ และ 
เขต ๙    

เรื่องท่ี ๔.๗ ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๔ 
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

เขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔  งบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร  ได้รับ ๑๑๗,๓๓๖,๐๐๖ บาท 
ใช้ไป ๗๘,๘๕๗,๖๑๙.๘๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒  ภาพรวมของการใช้จ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายของส านัก
งบประมาณ ไตรมาสที่ ๓ มากกว่าร้อยละ ๖๐ งบประมาณจากหน่วยงานอื่น ได้รับ  ๑๖๐,๐๑๔,๘๔๖  บาท ใช้ไป  
๒๖,๑๓๓,๔๘๖.๐๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓๓   

มติที่ประชุม รับทราบ ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักส่งเสริมและพัฒนา 
การเกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อพิจารณา 

 ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี ๖  การติดตามประสานงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๖.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 
๖.๑.๑ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ( พืชสวน) 

รายละเอียดการด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  
( พืชสวน) ใน ๔ กิจกรรม ได้แก่  

โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ ร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการด้าน
การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมทั้งจัดฝึกอบรมเกษตรกร  แจกพันธุ์พืชสวนครัว  เมื่อวันที่ ๗  มิถุนายน 
๒๕๕๔  มีเกษตรกรเข้าร่วมจ านวน ๑๑๒ ราย 

การฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน หลักสูตร   การผลิตไม้กระถาง
การขยายพันธุ์พืช หลักสูตรละ ๔๕ คน รวม ๙๐ คน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หลักสูตรการอนุรักษ์พันธุ์
พืช / ภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน ๘๘ คน  

โครงการศูนย์เรียนรู้พันธุ์พืชอ าเภอ ให้ความรู้ด้านการจัดการพืช ให้กับเกษตรกร จ านวน ๓๐ ราย จัดส่งพันธุ์
ไม้ให้กับศูนย์เรียนรู้พันธุ์พืชอ าเภอในเขตรับผิดชอบ  ๘  จังหวัด จ านวน ๑๗ อ าเภอ  อ าเภอละ ๑,๐๐๐ ต้น รวม 
๑,๗๐๐๐  ต้น โดยจังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดสุดท้าย ก าหนดส่งปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ 

ฝึกอบรมยุวเกษตรกร  ฝึกอบรมยุวเกษตรกรในโรงเรียนวัดกระเฉท หลักสูตร การผลิตไม้กระถางและ
ขยายพันธุ์พืช จ านวน ๓๐ ราย  

มติที่ประชุม  รับทราบผลการปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง  (พืชสวน) เดือน
มิถุนายน ๒๕๕๔ 

 



๖ 

 

  

๖.๑.๒ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน)  

ผลการด าเนินงานในระหว่างวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ของศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน) 

ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จ านวน ๒ ครั้ง อ าเภอคลองเขื่อน และ  อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

ให้บริการความรู้แก่เกษตรกร บรรยายหลักสูตรการปลูกผักไม่ใช้ดินโดยชุดไม้ไผ่ หลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงและยุทธศาสตร์บันได ๕ ขั้นสู่ความพอเพียงและ การปลูกมะนาวบนต้นตอมะขวิด เกษตรกรรวม ๓๓๗ ราย 

การฝึกอบรมเยาวชนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  กิจกรรม “Youth Training Camp”  

โครงการศูนย์เรียนรู้พันธุ์พืชอ าเภอปี ๒๕๕๔ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา  
(พืชสวน) รับผิดชอบ จ านวน ๑๐ จังหวัด  ฝึกอบรมเกษตรกรแกนน า  หลักสูตร การปลูกดูแลไม้ผลและ  
การขยายพันธุ์ไม้ผล ด าเนินการอบรมไปแล้วจ านวน ๖ จังหวัด  

มติที่ประชุม รับทราบผลการด าเนินงานระหว่างวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔  

๖.๑.๓ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี 

ผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี  ในรอบระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน  
– ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ สรุปผลได้ดังนี้   

๑. การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการศัตรูพืช รวม ๖  จังหวัด ๙ เรื่อง เกษตรกร ๗๕๖ ราย 
๒. การผลิตขยายและสนับสนุนศัตรูธรรมชาติ จ านวน ๑๓ ชนิด 
๓. การบริการ ได้แก่การศึกษาดูงานของคณะต่างๆ จ านวน ๔ คณะ รวม ๒๖๖ ราย และการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช 

เกษตรกรเข้ารับการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช  จ านวน ๑๕  ราย 
๔. การสนับสนุนแตนเบียนเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู  (Anagyrus lopezi) รวม ๖ จังหวัด จ านวน ๒๐๖,๖๓๒

ตัว   
๕. โครงการควบคุมป้องกันและก าจัดศัตรูมะพร้าว (การผลิตแตนเบียนแมลงด าหนามมะพร้าวส่งให้จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์)  เป้าหมาย ๔๐,๐๐๐  มัมมี่ 

การขอความร่วมมือการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
โครงการการบริหารจัดการเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง  

การรายงานการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง  ขอให้รายงานพื้นที่การระบาดที่เป็นจริง  โดยค านึงถึง
มันส าปะหลังที่ยืนต้นอยู่ด้วย  และเมื่อได้รับรายงานจากผู้น าหมู่บ้านหรือตัวแทนเกษตรกร  ขอให้เจ้าหน้าที่ออกสุ่ม
ส ารวจ มีการสอบถามพ้ืนที่การระบาด  และส่งส าเนารายงานตามแบบที่กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนดให้ศูนย์บริหาร
ศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี ภายในทุกวันพุธ 

การปล่อยแตนเบียนเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง (Anagyrus lopezi) ก าหนดจุดปล่อยโดยสมาชิกศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชน  โดยแจ้งความต้องการแตนเบียนให้ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรีทราบ  ต้องมีประชุมชี้แจงให้
เกษตรกรเข้าใจก่อนปล่อย  อัตราการปล่อย  เพลี้ยแป้งสีชมพูเบาบาง  ๕๐-๑๐๐  คู/่ไร่  เพลี้ยแป้งสีชมพูหนาแน่น 
๑๐๐-๕๐๐  คู/่ไร่  ให้เกษตรกรท าการสุมยอดโดยเก็บยอดมันส าปะหลังที่มีเพลี้ยแป้งจากแปลงปล่อยแตนเบียนแล้ว 
๒๕-๓๐ วัน  ใส่กรงท่ีกรุด้วยผ้าตาถี่ (ผ้าใยแก้ว)  แล้วดูดแตนเบียนไปปล่อยในแหล่งอื่นเพ่ือช่วยการกระจายพันธุ์แตน
เบียน และห้ามพ่นสารเคมีในบริเวณท่ีปล่อยแตนเบียน 

 
 



๗ 

 

  

การขอรับการสนับสนุนวิทยากร  ขอให้วิทยากรหลักของจังหวัดมีบทบาทการเป็นวิทยากร  และให้ส านักงานเกษตร
อ าเภอประสานงานกับส านักงานเกษตรจังหวัด 
การติดตามและรายงานสถานการณ์ศัตรูพืชที่ส าคัญ  ได้แก่ หนอนหัวด ามะพร้าว  แมลงด าหนามมะพร้าว  ด้วงแรด
มะพร้าว และหนอนพาราซ่า ในจังหวัดชลบุรีและระยอง  เริ่มพบการระบาดของศัตรูมะพร้าว  ขอให้ทางจังหวัดก าชับ
เฝ้าติดตามสถานการณ์และรายงานให้ศูนย์บริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี  ทราบ    

มติที่ประชุม รับทราบผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี  ในรอบระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน  – 
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และการขอความร่วมมือการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 

๖.๑.๔ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ( ผ้ึง) 

รายงานผลการด าเนินงาน ระหว่าง มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๕๔  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี ๒๕๕๔ เป้าหมายฝึกอบรมเกษตรกร จ านวน ๒๐๐ 

ราย หลักสูตรการเลี้ยงชันโรงเพื่อการเกษตร  หลักสูตรการเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อการค้าและการแปรรูป   
เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ(กรณีพิเศษ) 
การให้บริการทางการเกษตร  มีเกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้าศึกษาดูงาน ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่ศูนย์ส่งเสริมและ

พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี(ผึ้ง) รวมจ านวน ๑๗๐ ราย 
การถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ ถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงจิ้งหรีด ถ่ายทอดความรู้ด้าน

การเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ระหว่าง มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

๖.๑.๕ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) 

โครงการพันธุ์พืชอ าเภอ จากเดิมท่ีศูนย์ฯแจ้งว่าการส่งพันธุ์พืชเสร็ จสิ้นภายในกลางเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๔ แต่เนื่องจากพันธุ์พืชได้รับความเสียหาย ปูเล่ถูกหนอนใยผักเข้าท าลาย มะละกอเกิดโรคเหี่ยวเน่า 
ศูนย์ฯจึงขอเลื่อนก าหนดการส่งพันธุ์พืช เป็นกลางเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ แทน และขอปรับเปลี่ยนพืช จาก ๕ ชนิด 
เหลือ ๔ ชนิด คือ มะละกอ พริก มะเขือ มะรุม โดยเพิ่มจ านวนแทนปูเล่ที่ได้รับความเสียหาย และมอบปูเล่เป็นของ
แถมส าหรับทุกศูนย์ฯ  

มติที่ประชุม รับทราบประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงการส่งพันธุ์พืช โครงการพันธุ์พืชอ าเภอของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) 
 ประธานที่ประชุมเสนอความคิดเห็นต่อบทบาทของศูนย์ปฏิบัติการ  ต่อการแก้ปัญหาเรื่อง
คุณภาพของผลไม้ภาคตะวันออก โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการเชื่อมโยงกับส านักงานเกษตรจังหวัดในพ้ืนที่ เพื่อช่วยสนับสนุน
เชิงวิชาการในการแก้ปัญหาผลไม้ไม่มีคุณภาพ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การดูแลรักษาจนถึงวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว 

๖.๑.๖ ศูนย์พัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผัก ผลไม้ เพื่อการส่งออกที่ ๒ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

ไม่มี 

 

 

 



๘ 

 

  

๖.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

๖.๒.๑ ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 

ภารกิจของส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีที่ผ่านมา ได้ เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการผลไม้
ภาคตะวันออก เช่น งานมหัศจรรย์มังคุดไทย งานผลไม้ดี ผลไม้มีที่ภาคตะวันออก กิจกรรมการอบรมเกษตรกร จ านวน 
๒,๕๐๐ ราย โดยใช้งบพัฒนาจังหวัด ภายใตโ้ครงการ “เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย” การเตรียมความพร้อมในการ
ประกวดส านักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น ส านักงานเกษตรอ าเภอดีเด่น  ส่วนสถานการณ์ผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี อยู่ใน
ระดับท่ีสามารถแก้ไขได ้

๖.๒.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ไม่มี 

๖.๒.๓ ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี  
สอบถามความชัดเจน เรื่องการก าหนดราคากลางพันธุ์ไม้ผล ไม้ยืนต้น  

๖.๒.๔ ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด  
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน เรื่องข่าวที่มีเกษตรกรน าเงาะมาเทหน้าองค์การ

บริหารส่วนต าบลเขาสมิง สาเหตุที่แท้จริงคือความขัดแย้งทางการเมืองในท้องถิ่นของบุคคล ๒ ฝ่าย เป็นการกระท า เพ่ือ
ลดความน่าเชื่อถือของฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มิใช่ปัญหาจากเงาะล้นตลาดแต่อย่างใด 

๖.๒.๕ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก  
ประชาสัมพันธ์ งานส้มโอขาวน้ าผึ้งและของดีจังหวัดนครนายก ในวันที่ ๘-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ บริเวณห้าง บิ๊กวัน  

๖.๒.๖ ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  

ไม่มี 

๖.๒.๗ ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 

การรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จทรงเยี่ยม โครงการ
สายใยรักแห่งครอบครัว เป็นการส่วนพระองค์เม่ือวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีผู้ว่า
ราชการจังหวัดระยอง ข้าราชการหน่วยงานต่างๆ เฝ้ารับเสด็จ 

๖.๒.๘ ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
   ไม่มี  

๖.๒.๙ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 

ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืน ๆ 
 
ประชุมครั้งที่ต่อไป ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 

 
 

(นางสาวอิสรี  เก่งนอก)  
     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

 ผู้จดรายงานการประชุม 

                      (นายวิทยา  พลเยี่ยม) 
             ผูอ้ านวยการกลุม่ยทุธศาสตรแ์ละสารสนเทศ 
                    ผูต้รวจรายงานการประชุม      

 


