
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ 
สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ ๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ 

                                        วันที ่๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

ณ  ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
************************ 

ผู้มาประชุม 
๑. นายรังสรรค์  บูรณมานัส ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาการ ผู้อ านวยการ 

ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง 
          ประธานที่ประชุม 
๒. นายสุวิทย์  อาจนาวัง  เกษตรจังหวัดจันทบุรี 
๓. นายจตุรงค์   ราชพิทักษ์ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 
๔. นายชูเกียรติ  ประดิษฐ์ศิลปกุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา  
๕. นายมานะ  บุญระมี  เกษตรจังหวัดตราด  
๖. นายอัคนีวุธ  กลับน่วม  เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
๗. นายพิชัย  วงษ์บัวงาม  (แทน) เกษตรจังหวัดนครนายก 
๘. นายวีเซน  ตั้งพิสิฐโยธิน (แทน) เกษตรจังหวัดสระแก้ว   
๙. ว่าที่ร้อยตรีเมธา ถนอมพันธุ์ (แทน) เกษตรจังหวัดระยอง 
๑๐. นางอัจฉรา บุญส่งสวัสดิ์  (แทน) เกษตรจังหวัดชลบุรี 
๑๑.นายคนึง  กลับกลาย  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  (พืชสวน) 
 ๑๒. นายพงษ์ศักดิ์  เอมดวง ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
 จังหวัดระยอง (พืชสวน) 
๑๓. นายทิวา  แซมเพชร  ผู้อ านวยการศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี 
๑๔. นายอ านาจ  ธรรมวิชญ ์ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
 จังหวัดชลบุรี  (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) 
๑๕. นายนริศร ์ คงสมบุญ  (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  

จังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) 
๑๖. นายวิทยา  พลเยี่ยม  ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  เลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายวิชิตร  ชว่ยพิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง 
ติดราชการ 

๒. นายสุระเชษฐ์  นาโสม หัวหน้าศูนย์พัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผักผลไม้เพ่ือการส่งออกท่ี ๒    

จังหวัดฉะเชิงเทรา    ติดราชการ 
 

 
 
 

 



๒ 

 

  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายประวิช  จรด า   รักษาการ ผู้อ านวยกลุ่มงานพัฒนากลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร 
๒. นายมนตรี  กล้าขาย  ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการและฝึกอบรม  สสข.๓ รย. 
๓. นายสามารถ  ชื่นวงศา  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สสข.๓ รย. 
๔. นางสาววาสนา  บ ารุงกิจ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    สสข.๓ รย. 
๕. นายปิยะ  ปกเกตุ  รักษาการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สนง.กษจ.จันทบุรี 
๖. นายสุชาติ  จันทร์เหลือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สนง.กษจ.จันทบุรี 
๘. นายไกรวิชญ์  รุ่งเรืองศุภรัตน์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  สนง.กษจ.จันทบุรี 
๙. นางมยุรี  ชมพูรัตน์  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    สนง.กษจ.จันทบุรี 
๑๐. นางสาวอิสรี  เก่งนอก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สสข.๓ รย.  
๑๑. นางสาวภัทรลภา  สุวรรณราช  เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์  สสข.๓ รย. 
  

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม
ทุกท่านพร้อมทั้งแนะน าบทบาทภารกิจของส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี และข้อมูลโดยสังเขปของจังหวัดจันทบุรี
ต่อจากนั้น นายรังสรรค์  บูรณมานัส ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาการ ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ความก้าวหน้าการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับเกษตรอ าเภอช านาญการพิเศษ ภาคตะวันออกมีเกษตร
อ าเภอที่ได้รับการชี้ตัว ๑๑ อ าเภอ ส านักส่งเสริมพัฒนาการและการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ได้ส่งผลงานการ
ประเมินเพ่ือเลื่อนระดับเกษตรอ าเภอช านาญการพิเศษ ทั้ง ๑๑ ราย ไปยังกรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง
ความก้าวหน้าอยู่ในขั้นตอนที่กรมส่งเสริมการเกษตรเสนอไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือพิจารณาต่อไป 
  โครงการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๔ ตามมาตรการการส่งเสริมการบริโภค
ภายในประเทศ ซึ่งจะมีการด าเนินงานพร้อมกัน ใน ๓ แหล่งท่องเที่ยวส าคัญในภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดย
ส านักงานเกษตรจั งหวัดตราด ภาคใต้  ที่ จั งหวัดภู เก็ต  โดยส านักงานเกษตรจั งหวัดจันทบุรี  และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น โดยส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง นั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจะเปิดแถลง
ข่าวในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ จึงขอให้จังหวัดที่รับผิดชอบข้างต้นประสานงานจังหวัดปลายทางเพ่ือร่วมก าหนดพิธี
การในวันเปิดงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน   

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๑. ความก้าวหน้าการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับเกษตรอ าเภอช านาญการพิเศษ 
 ๒. การด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ โครงการบริหารจัดการผลไม้
ภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ 
  ตามที่ได้มีการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ ๓  
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี นั้น ฝ่ายเลขาฯได้จัดท ารายงานการประชุม และได้ส่งให้ทุกท่านแล้ว รายละเอียดรายงานการประชุม
ตามเอกสารหน้า ๓ ถึงหน้าที่ ๑๓ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ 



๓ 

 

  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ 
จากการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ 

นายอนันต์  ลิลา รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมส่งเสริมการเกษตร ประธานที่ที่ประชุม ได้มอบหมายให้ส านักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง รวบรวมข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขต
ที่ ๓ ส่งกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม ซึ่งส านักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง ได้ด าเนินการตามค าสั่งข้างต้นเรียบร้อยแล้ว 
  สรุปผลการประเมินการประเมินผู้ซื้อสินค้าในงาน “๑๐๙ วิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก” ระหว่าง
วันที่ ๙-๑๗ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ศูนย์แสดงสินค้า มา’ยอง OTOP เป็นดังนี้ 

มีผู้ซื้อสินค้าตอบแบบสัมภาษณ์รวมทั้งสิ้น ๕๕๐ ราย ผู้ซื้อสินค้าส่วนใหญ่ ร้อยละ ๖๕.๘๒ เป็นเพศ
หญิง มีเพศชาย เพียงร้อยละ ๓๔.๑๘ อาชีพของผู้ซื้อสินค้าส่วนมากประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ ๒๒.๙๑ รองลงมา
เป็นเกษตรกรร้อยละ ๒๐.๙๕ ผู้ซื้อสินค้าส่วนมากจะมีอายุอยู่ระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี จ านวน ร้อยละ ๒๘.๑๘ รองลงมา 
คือ อายุระหว่าง ๕๑-๖๐ ปี จ านวนร้อยละ ๒๔.๗๒  ผู้ซื้อสินค้าส่วนใหญ่ ร้อยละ ๘๔.๓๖ ทราบว่ามีการจัดงาน 
“มหกรรมสินค้า ๑๐๙ วิสาหกิจชุมชน ภาคตะวันออก” โดยทราบจากแผ่นโฆษณา/ โปสเตอร์ มากที่สุด ร้อยละ 
๔๓.๐๙   มีผู้มาร่วมงานเพียงร้อยละ ๑๕.๖๔ ไม่ทราบว่ามีการจัดงานดังกล่าว ผู้ซื้อสินค้าส่วนมากมีภูมิล าเนาอยู่ที่
จังหวัดระยอง จ านวนร้อยละ ๕๘.๑๘ ส่วนผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่จังหวัดอ่ืนๆ มีจ านวนร้อยละ ๔๑.๘๒ 

สรุปภาพรวม ผู้ซื้อสินค้าพอใจในการจัดงานครั้งนี้ทั้งสินค้าที่มาจ าหน่ายและรูปแบบการจัดงาน  โดย
ผู้ซื้อสินค้าเกือบทั้งหมด จะกลับมาซื้อสินค้าอีกหากมีการจัดงานในลักษณะนี้ในอนาคต 

ในการนี้ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ขอขอบคุณทุกจังหวัดที่ให้ความ
ร่วมมือ คัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเข้าร่วมจ าหน่าย ท าให้งาน“๑๐๙ วิสาหกิจชุมชนภาค
ตะวันออก” ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ 

มติที่ประชุม รับทราบผลการประเมินผู้ซื้อสินค้าในงาน “๑๐๙ วิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก” 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี ๔.๑ โครงการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก 
สถานการณ์ผลไม้ภาคตะวันออก ณ  วันที่  ๖ มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

ทุเรียน  ปริมาณผลผลิตรวม  ๓๔๔,๐๘๙  ตัน คงเหลือ ๒๘,๘๙๑ ตัน  (๘.๔ %) ราคาทุเรียน
หมอนทองส่งออก ๔๓.๑๗ บาท/กก. หมอนทองคละ ๓๗.๙๓ บาท/กก. และชะนีคละ ๒๐.๘๘ บาท/ กก. 

มังคุด ปริมาณผลผลิตรวม  ๑๑๑,๑๒๒  ตัน คงเหลือ ๖๔,๑๔๕ ตัน (๕๗.๗๒ %) ราคามังคุดส่งออก
เกรด A ๔๗.๒๕ บาท/กก. ส่งออกเกรด B  ๓๒.๐๙  บาท/กก. ส่งออกเกรด C ๒๙.๒๗ บาท/กก. และราคามังคุดคละ 
๒๖.๑๐ บาท/กก. 

เงาะ ปริมาณผลผลิตรวม  ๒๓๗,๕๙๒ ตัน คงเหลือ ๑๖๖,๗๙๗ ตัน (๗๐.๒๐ %) ราคาเงาะตะกร้า 
๑๘.๙๗ บาท/กก. และราคาเงาะคละ ๑๓.๖๗ บาท/กก. 

ลองกอง ปริมาณผลผลิตรวม  ๖๖,๐๕๔  ตัน คงเหลือ ๕๙,๑๕๙ ตัน (๘๙.๕๖ %) ราคาลองกองช่อ
เกรด A ๔๑.๑๐ บาท/กก. ช่อเกรด B ๓๒.๕๓ บาท/กก. ช่อเกรด C ๒๐ บาท/กก. และลองกองตกเกรด ราคา ๒๔.๖๓ 
บาท/กก. 

 
 
 
 



๔ 

 

  

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๔ 
มติคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก. ) อนุมัติงบประมาณในการช่วยเหลือวงเงิน 

๑๔๐,๓๓๕,๐๐๐ บาท  ภายใต้ ๔ มาตรการ คือ 
๑. มาตรการกระจายผลผลิตภายในประเทศ จ านวน  ๑๒๙,๑๐๐,๐๐๐  บาท 
๒. มาตรการส่งเสริมการแปรรูป จ านวน ๑,๔๔๕,๐๐๐ บาท 
๓.  มาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ จ านวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท กิจกรรมการจัดงาน “ผลไม้ไทย  

ผลไม้ดีมีที่ภาคตะวันออก” มีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้คนไทยและชาวต่างชาติรู้จักและสนใจผลไม้ไทย และ
ส่งเสริมการขายให้กับเกษตรกร โดยก าหนดจัดงานพร้อมกันในแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ ๓ จุด ภาคเหนือ  ที่จังหวัด
เชียงใหม่ร่วมกับจังหวัดตราด ภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ต  ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัด
ขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดระยอง ระยะเวลาการจัดงาน ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๕๔ กิจกรรมในงานฯ   
จัดแสดงเน้นความสวยงามและน่าสนใจของผลไม้  จ าหน่าย แสดงนิทรรศการส่งเสริมการขาย โชว์และชิม เจรจาธุรกิจ  
และกิจกรรมอ่ืนที่ดึงดูดความสนใจ มีการประชาสัมพันธ์การจัดงานในพ้ืนที่ล่วงหน้าก่อน ๗ วันงาน สินค้าที่จ าหน่าย 
ก าหนดให้เป็นผลไม้ ๔ ชนิด (ทุเรียน เงาะ มังคุดและลองกอง) จ านวน ๗๐%  ส่วนที่เหลือเป็นผลไม้อ่ืนและผลิตภัณฑ์
แปรรูป ผู้จ าหน่ายเป็นกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย ๑๐ 
กลุ่มฯ 

๔.  มาตรการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๕. กิจกรรมบริหารโครงการ จ านวน ๓,๗๙๐,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุม รับทราบสถานการณ์ผลไม้ภาคตะวันออก ณ วันที่ ๖ มิถุนายน  ๒๕๕๔ และการด าเนินงานมาตรการ
ส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๔ 

เรื่องท่ี ๔.๒ สภาเกษตรกร 
พ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  มีหลักการ เพ่ือส่งเสริมการ

รวมกลุ่มของเกษตรกร สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และสนับสนุนการตรวจสอบการด าเนินงานตาม
นโยบาย แบ่งเป็น ๒ ระดับคือ สภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัด 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ มีสมาชิก ๙๙ คน ประกอบด้วย ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ๗๖ คน ตัวแทนองค์กร
เกษตรกรด้านพืช สัตว์ ประมง และอ่ืน ๆ ๑๖  คน มาจากการสรรหาของประธานสภาเกษตรกรจังหวัด และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ๗ คน มาจาก ซึ่งมาจากการสรรหาของประธานสภาเกษตรกรจังหวัดและตัวแทนองค์กรเกษตรกร มี
อ านาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ เสนอแนะนโยบาย และแผนแม่บทต่อ ค.ร.ม. ให้ค าปรึกษาแก่ ค.ร.ม. และให้
ค าปรึกษาแก่เกษตรกร 
        สภาเกษตรกรจังหวัด มีสมาชิก ๒ ประเภท  จากผู้แทนอ าเภอ ๑๖ คน (ยกเว้นจังหวัดที่มีอ าเภอเกิน ๑๖ อ าเภอ 
ให้เพ่ิมสมาชิกให้เท่ากับจ านวนอ าเภอ) และผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ คนด้านพืช สัตว์และประมง อย่างน้อยด้านละ ๑ คน) ที่มา
ของสภาเกษตรกรจังหวัด ผู้แทนเกษตรกรระดับอ าเภอ ซึ่งเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรฯ ออกเสียงเลือก
ผู้แทนหมู่บ้านละ ๑ คน  แล้วผู้แทนหมู่บ้านเลือกผู้แทนระดับต าบลเพ่ือเลือกผู้แทนระดับอ าเภอโดยเลือกกันเอง ส่วน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้แทนเกษตรกรระดับอ าเภอ จ านวน ๕ คน อ านาจหน้าที่ของสภาเกษตรกร
จังหวัด พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ประสานนโยบายและการด าเนินงาน 
เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรม ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และให้ค าปรึกษาแก่เกษตรกร 
 
 
 
 



๕ 

 

  

บทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร (ส่วนภูมิภาค)   
๑. เกษตรจังหวัดเป็นกรรมการอ านวยการเลือกตั้งระดับจังหวัด  
๒. เกษตรอ าเภอเป็นกรรมการและเลขาฯกรรมการเลือกตั้งอ าเภอ มีหน้าที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพ่ิมเติม 

จัดท าบัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ปิดประกาศรายชื่อเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และพิจารณาค าร้องขอให้ 
เพ่ิม/ถอน ชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

มติที่ประชุม รับทราบรายละเอียดพ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

เรื่องท่ี ๔.๓ ผลการติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปี ๒๕๕๔ 
ผลการติดตามงานรายโครงการตามรายละเอียดการได้แสดงในเอกสารแนบแล้ว ซึ่งในวันที่ ๑๖-๑๗ 

มิถุนายน ๒๕๕๔ คณะติดตามงานจ านวน ๑๘ คณะทั่วประเทศ จะได้รายงานผลการติดตามงาน ให้คณะผู้บริหารกรม
ส่งเสริมการเกษตรทราบต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบผลการติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปี ๒๕๕๔ จังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการ 

เรื่องท่ี ๔.๔ ตัวช้ีวัดและค ารับรอง 
การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการผู้บริหารของกรมส่งเสริมการเกษตร รอบ ๒/๒๕๕๔  งานที่

รับผิดชอบตามข้อตกลงของเกษตรจังหวัดข้อ ๓ ได้แก่ งานที่ได้รับมอบหมายซึ่งไม่ใช่งานประจ าตัวชี้วัดที่ ๓.๑ เป็นต้น
ไป ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาตามตัวชี้วัด ให้ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่ก ากับดูแล ภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตร่วมกับเกษตรจังหวัดที่ก ากับดูแล
พิจารณาก าหนดตัวชี้วัดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตเป็นผู้ตรวจหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาและท าการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ ๓.๑ เป็นต้นไป แล้วส่งคะแนนให้กองการ
เจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๔ 

เอกสารแบบประเมินการปฏิบัติราชการของผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต และเกษตรจังหวัด ที่จะต้องจัดท าและน าส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 
๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ ได้แก่ 

๑. แบบสรุปผลการปฏิบัติราชการ ปป.๑ จ านวน ๑ ชุด 
๒. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ ปป.๒ จ านวน ๑ ชุด 
๓. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ปป.๓ จ านวน ๑ ชุด 
๔.  หลักฐานประกอบการพิจารณาตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในตารางตัวชี้วัดว่าต้องส่งไปให้ตรวจสอบ ยกเว้น ตัวชี้วัด

ของเกษตรจังหวัดที่ ๓.๑ เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม รับทราบระยะเวลาการจัดท าตัวชี้วัดที่ ๓.๑  และค ารับรองของเกษตรจังหวัด ผู้อ านวยการศูนย์
ปฏิบัติการ 
 

เรื่องท่ี ๔.๕ โครงการอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ขั้นกลาง 
ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ก าหนดจัดอบรมเกษตรกรหลักสูตร

เกษตรกรรุ่นใหม่ ขั้นกลางในระหว่างวันที่  ๑๐ -๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี บุคคลเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สมัครเกษตรกรรุ่นใหม่ ๙ จังหวัดในภาคตะวันออก จ านวน  ๑๐๐ คน 

มติที่ประชุม รับทราบหลักการจัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรเกษตรกรรุ่นใหม่ ขั้นกลาง 

 



๖ 

 

  

เรื่องท่ี ๔.๖ โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
  ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ก าหนดจัดอบรมเจ้าหน้าที่ตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔  ณ  โรงแรมปาล์มมาลี บีช รีสอร์ท อ าเภอแกลง จังหวัด
ระยอง บุคคลเป้าหมายได้แก ่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด ๆ ละ ๑ คน  เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย์หลัก) ระดับอ าเภอ ๆ ละ ๑ คน รวมจ านวน ๘๒ คน  

มติที่ประชุม รับทราบหลักการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

เรื่องท่ี ๔.๗ การประชุมคณะกรรมการสภายุวเกษตรกรระดับเขต 
   ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ก าหนดจัดประชุมคณะกรรมการสภายุว

เกษตรกรระดับเขต ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว อ าเภอ
เมือง จังหวัดสระแก้ว บุคคลเป้าหมายคือ คณะกรรมการสภายุวเกษตรกรระดับจังหวัด ๆ ละ ๓ คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกรระดับจังหวัด  ประธานคณะกรรมการสภายุวเกษตรกรระดับจังหวัด และที่ปรึกษาสภายุว
เกษตรกรระดับจังหวัด รวมจ านวน ๒๗  คน  
มติที่ประชุม รับทราบหลักการจัดประชุมคณะกรรมการสภายุวเกษตรกรระดับเขต 
 

     เรื่องท่ี ๔.๘  ผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นผู้เป็นเกษตรกร ประจ าปี ๒๕๕๔ 
  ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ได้ด าเนินการคัดเลือกแม่ดีเด่นผู้เป็น

เกษตรกร ประจ าปี ๒๕๕๔ อันดับที่ ๑ ได้แก่ นางสมควร  ปรางศรี บ้านเลขที่ ๔๗ หมู่ที่ ๓ ต าบลนาตาขวัญ อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง และ อันดับที่ ๒ นางระเบียบ  บุญก่อ บ้านเลขที่ ๖๓  หมู่ที่ ๒  ต าบลหนองปลาไหล    อ าเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยจะร่วมพิธีและรับรางวัลเกียรติคุณในงานวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔    
ณ อาคารใหม่สวนอัมพร 

มติที่ประชุม รับทราบผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นผู้เป็นเกษตรกร ประจ าปี ๒๕๕๔ 

เรื่องท่ี ๔.๙ การประกวดคัดเลือกองค์กร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจ าปี ๒๕๕๔  
  การประกวดแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ๖ ประเภท ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับ แนวทาง วิธีการ หลักเกณฑ์
การประกวดคัดเลือก ตามคู่มือประกวดคัดเลือกของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าปี ๒๕๕๔ ผู้ชนะเลิศรับรางวัลในวัน
ครบรอบสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ จากอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รางวัลชนะเลิศ
ระดับเขตรับโล่ประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัล ๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ รับโล่ประกาศเกียรติ
คุณ  เงินรางวัล ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก ่
  กลุ่มบุคคล ได้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (เกษตรอ าเภอ) ดีเด่น เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
ประจ าอ าเภอ (เกษตรต าบล) ดีเด่น และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่มีผลงานด้านเคหกิจเกษตรดีเด่น 
   กลุ่มองค์กร และสถาบัน ได้แก่ ส านักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น ศูนย์ปฏิบัติการดีเด่น และศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ าต าบลดีเด่น 
   การประกวดรอบแรก พิจารณาจากเอกสารผลงาน ข้อมูล การสัมภาษณ์ และตอบข้อซักถาม 
คัดเลือกเหลือประเภทละ ๒-๓ ราย 
   การประกวดรอบสอง ออกตรวจพิจารณาผลงานในพื้นที่เฉพาะรายที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก  

มติที่ประชุม รับทราบหลักการการประกวดคัดเลือกองค์กร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจ าปี ๒๕๕๔ 
 

 



๗ 

 

  

เรื่องท่ี ๔.๑๐ ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๔ ตัดยอด ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
หน่วยงานภายใต้สังกัดส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ได้งบประมาณจาก

กรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งสิ้น ๑๐๙,๘๘๑,๕๘๐ บาท ใช้ไป ๖๑,๕๘๒,๘๙๐.๔๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖ การใช้
จ่ายงบประมาณในภาพรวมต่ ากว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ก าหนดโดยส านักงบประมาณ ซึ่งก าหนดให้ไตร
มาสที่ ๓ ต้องมีการใช้จ่ายงบประมาณฯ มากกว่า ร้อยละ ๖๐ และงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนๆ รวมทั้งสิ้น 
๑๑๖,๓๐๒,๔๔๘ บาท ใช้ไป ๒๒,๓๐๗,๒๐๙.๑๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒ ขอให้หน่วยงานที่ยังใช้จ่ายงบประมาณ
ไม่ได้ตามเป้าหมาย เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้ได้มากว่าร้อยละ ๖๐ ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ นี้ 

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ตัดยอด ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔  

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อพิจารณา 

 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๖  การติดตามประสานงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๖.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 
๖.๑.๑ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ( พืชสวน) 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง (พืชสวน)  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ศูนย์ฯ  
ได้รับแจ้งจากส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  (ส านักงาน  กปร.)  
ให้ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริจังหวัดระยอง  เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหิน
ซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จังหวัดฉะเชิงเทรา  และมีค าสั่งของคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่  8/2554  สั่ง  ณ  วันที่  30  มีนาคม  พ.ศ.  2554  ลงนามโดย  นายอ าพล  
เสนาณรงค์  ประธานกรรมการบริหารโครงการ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ให้ผู้อ านวยการ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง (พืชสวน)  สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร  เป็นหัวหน้าคณะ
ปฏิบัติงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริจังหวัดระยอง 

สรุปผลการปฏิบัติงาน ระหว่างเดือน เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๔ ใน ๕ โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 
๑.  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง  “การผลิตและการใช้

น้ าส้มควันไม้” “สับปะรดประดับ”และสนับสนุนพันธุ์พืช จ านวน ๓ ครั้ง ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 
๒.  ผลการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการปรับระบบการผลิตสินค้าเกษตร หลักสูตรการกรีดยางพารา และการ

บริหารแปลงขยายพันธุ์ยางพารา รวม  ๑๙๔ ราย โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน หลักสูตร 
การผลิตและการใช้น้ าส้มควันไม้ และการผลิตยางพาราช าถุง รวม ๙๕ ราย และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
หลักสูตรการอนุรักษ์พันธุ์พืช/ภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน ๘๘ ราย 
   ๓. บริการศึกษาดูงาน จ านวน ๔ คณะ จ านวน ๒๒๕ ราย 

     ๔. โครงการศูนย์เรียนรู้พันธ์พืชอ าเภอ สนับสนุนวิทยากรอบรมเกษตรกร  จ านวน ๒ คน จ านวน ๔ ครั้ง      
ที่ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี และ
ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
    ๕. บริการสนับสนุนวิทยากร สถานที่ และอ่ืน ๆ จ านวน ๙ งาน/กิจกรรม   

  

มติที่ประชุม รับทราบผลการปฏิบัติงาน ระหว่างเดือน เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๔ ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง (พืชสวน)  
 
 



๘ 

 

  

๖.๑.๒ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน)  

ผลการด าเนินงานประจ าเดือนเมษายน ๒๕๕๔ – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ ใน ๘ กิจกรรม ได้แก่ 
๑. ร่วมจัดงานนิทรรศการจังหวัดเคลื่อนที่  
๒.   ให้บริการบรรยายความรู้แก่เกษตรกร จ านวน ๖ ครั้ง เรื่อง การขยายพันธุ์พืช การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า 

การปลูกผักไม่ใช้ดิน 
๓.  รับการติดตามงานงานโครงการส่งเสริมการเกษตรประจ าปี  งบประมาณ ๒๕๕๔ จากส านักส่งเสริมและ

พัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง  
๔. รับการติดตามผลการด าเนินงานเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จากกรมบัญชีกลาง  
๕.  อบรมเกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้พันธุ์พืชอ าเภอ ปี ๒๕๕๔ จาก ๗ คณะ รวมทั้งสิ้น ๙๐ ราย  
๖.  แผนการฝึกอบรมเกษตรกรแกนน า เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔  รวม ๔ จังหวัด ๘๐ ราย 
๗. การฝึกอบรมเยาวชนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน กิจกรรม  “Youth Training Camp”  
๘.  สนับสนุนพันธุ์ไม้ผลในโครงการศูนย์เรียนรู้พันธุ์พืชอ าเภอ ใน ๑๐ ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปทุมธานี  

พระนครศรีอยุธยา สระบุรี  ลพบุรี ชัยนาท  สิงห์บุรี อ่างทอง  กรุงเทพฯ  และนนทบุรี รวมทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐ ต้น  

มติที่ประชุม รับทราบผลการด าเนินงานประจ าเดือนเมษายน ๒๕๕๔ – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ ของศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน) 

๖.๑.๓ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี 

การปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑๙ มีนาคม  – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ใน ๖ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้   
๑.  การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการศัตรูพืช  ใน ๖ จังหวัด ๑๑ ประเด็น เกษตรกร

ทั้งสิ้น ๑,๖๙๙ ราย 
๒.  การผลิตขยายและสนับสนุนศัตรูธรรมชาติ ๑๔ ชนิด 
๓.  การบริการ การศึกษาดูงานของคณะต่างๆ จ านวน ๓ คณะ การตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช จ านวน ๓๘  ราย 
๔.  การสนับสนุนแตนเบียนเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู (Anagyrus lopezi) ทั้งสิ้น ๖ จังหวัด จ านวน 

๓๔๙,๕๓๖  ตัว   
๕. โครงการควบคุมป้องกันและก าจัดศัตรูมะพร้าว (การผลิตแตนเบียนแมลงด าหนามมะพร้าวส่งให้จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์) จากเป้าหมาย  ๔๐,๐๐๐  มัมมี ่จัดส่งแล้ว ๑๒ ครั้ง จ านวน ๑๒,๐๒๕ มัมมี ่
การขอความร่วมมือการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
 ๑.  โครงการการบริหารจัดการเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง 
  การรายงานการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง ขอให้รายงานพ้ืนที่การระบาดที่เป็นจริง โดย
ค านึงถึงมันส าปะหลังที่ยืนต้นอยู่ด้วย และเมื่อได้รับรายงานจากผู้น าหมู่บ้านหรือตัวแทนเกษตรกร  ขอให้เจ้าหน้าที่
ออกสุ่มส ารวจ มีการสอบถามพ้ืนที่การระบาด และส่งส าเนารายงานตามแบบที่กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนดให้ศูนย์
บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี ภายในทุกวันพุธ 
  การปล่อยแตนเบียนเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง (Anagyrus lopezi) ก าหนดจุดปล่อยโดยสมาชิกศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชน โดยแจ้งความต้องการแตนเบียนให้ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรีทราบ ต้องมีประชุมชี้แจงให้
เกษตรกรเข้าใจก่อนปล่อย อัตราการปล่อย เพลี้ยแป้งสีชมพูเบาบาง  ๕๐-๑๐๐  คู่/ไร่ เพลี้ยแป้งสีชมพูหนาแน่น 
๑๐๐-๕๐๐  คู่/ไร่ ให้เกษตรกรท าการสุมยอดโดยเก็บยอดมันส าปะหลังที่มีเพลี้ยแป้งจากแปลงปล่อยแตนเบียนแล้ว 
๒๕-๓๐ วัน  ใส่กรงที่กรุด้วยผ้าตาถี่ (ผ้าใยแก้ว) แล้วดูดแตนเบียนไปปล่อยในแหล่งอ่ืนเพ่ือช่วยการกระจายพันธุ์แตน
เบียน และห้ามพ่นสารเคมีในบริเวณท่ีปล่อยแตนเบียน 



๙ 

 

  

 ๒.  การขอรับการสนับสนุนวิทยากร ขอให้วิทยากรหลักของจังหวัดมีบทบาทการเป็นวิทยากร โครงการงบ
จังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ศูนย์ฯขอสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่ พัก  และค่าพาหนะเดินทาง และให้
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่เข้าเรียนรู้ระหว่างวิทยากรถ่ายทอดความรู้ 
  โครงการเกษตรอาหารกลางวัน การถ่ายทอดความรู้ตามระบบโรงเรียนเกษตรกร จ านวน ๑๐ 
สัปดาห์ โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯท าหน้าที่เป็นวิทยากรหลัก ต้องเดินทางไปร่วมกิจกรรมดังกล่าว สัปดาห์ละ ๓ วัน ท าให้
ศูนย์ฯขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีนักวิชาการเพียง ๕ คน เพ่ือท าให้การด าเนินงานทั้ง ๒ ส่วนสามารถ
ขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง ขอหารือเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ปรับแผนการถ่ายทอดความรู้ให้เป็น ๑ วัน โดย ภาคเช้า
ด าเนินการสอน ๑ โรงเรียน และภาคบ่าย ๒ โรงเรียน โดยแบ่งวิทยากรออกเป็น ๒ สาย ด าเนินการสอนสายละ ๑ 
โรงเรียน  

มติที่ประชุม รับทราบการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี  

๖.๑.๔ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ( ผึ้ง) 

  ผลการด าเนินงาน ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๔ 
๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี ๒๕๕๔ เป้าหมายฝึกอบรมเกษตรกร จ านวน ๒๐๐

ราย ใน ๒ หลักสูตร คือ ฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงชันโรงเพ่ือการเกษตร จ านวน ๒๑ ราย และหลักสูตรการเลี้ยง
จิ้งหรีดเพ่ือการค้าและการแปรรูป จ านวน ๘๕ ราย 

๒. โครงการปรับระบบการผลิตสินค้าเกษตร ปี ๒๕๕๔ เป้าหมายฝึกอบรมเกษตรกร จ านวน ๕๐ ราย ด าเนินการ
แล้ว หลักสูตรฝึกอบรมการเลี้ยงผึ้งดีที่เหมาะสม มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจ านวน ๕๐ ราย 

๓. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวัน
ประสูติ พระองคเ์จ้าทีปังกรรัศมีโชติ จ านวน ๒ ครั้ง 

๔. การให้บริการทางการเกษตร  
๕. การถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ จ านวน ๒ ครั้ง เกษตรกร ๙๐ ราย 

แผนงานที่จะด าเนินการ 
๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี ๒๕๕๔ 

- ฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงชันโรงเพ่ือการเกษตร วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมที่ว่าการ
อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี เกษตรกรจ านวน ๒๐ ราย 

- ฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงจิ้งหรีด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ อ าเภอ 
นายายอาม จังหวัดจันทบุรี วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

๒. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
- จัดท าแปลงเรียนรู้การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๑ แปลง 

๓. โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. จ านวน ๓ กิจกรรม เป็นเงิน ๒๗๓,๑๓๐ บาท 
- กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงชันโรงเพื่อการเกษตร จ านวน ๑ กลุม่ 
- กิจกรรมจัดท าจุดเรียนรู้การเลี้ยงชันโรง จ านวน ๒ จุด 
- กิจกรรมการจัดท าจุดเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้ง จ านวน ๑ จุด 

มติที่ประชุม รับทราบการปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ( ผึ้ง) 



๑๐ 

 

  

๖.๑.๕ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) 

กิจกรรมการฝึกอบรมใน ๒ โครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน และ
โครงการปรับระบบการผลิตสินค้าเกษตรเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนโครงการสนับสนุนพันธุ์ไม้ผลในโครงการศูนย์เรียนรู้พันธุ์พืช
อ าเภอ ศูนย์จะจัดส่งพันธุ์พืชให้เสร็จสิ้นในปลายเดือนกรกฎาคมนี้ โดยจะประสานงานกับจังหวัดปลายทางอีกครั้ง ซึ่งมี
พันธุ์พืช ๕ ชนิด ได้แก่ มะละกอฮอลแลนด์ พริกข้ีหนู มะเขือเปราะ มะรุม และปูเล่ 

มติที่ประชุม รับทราบการปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) 

๖.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

๖.๒.๑ ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
เนื่องจากจันทบุรีเป็นแหล่งผลิตผลไม้ส าคัญของภาคตะวันออก ตลอดฤดูกาลผลิตมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น 

งานมหกรรมทุเรียนโลก วันที่ ๕-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ งานมหกรรมทุเรียนโลกในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
จากหน่วยงานต่างๆในกรมส่งเสริมการเกษตร ขอขอบคุณที่ได้จัดส่งคณะกรรมการมาร่วมในการตัดสิน การประกวด
ผลไม้คุณภาพ  ในครั้งนี้ นอกจากนี้ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีจัดงาน 
“ผลไม้เมืองจันทน์ สู่สวรรค์ชายทะเล” ที่ตลาดน้ าพัทยา ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ร่วมงานมหัศจรรย์มังคุดไทย ที่
ลานกิจกรรม ชั้น ๓ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า รัตนาธเบศร์ วันที่ ๙-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ กิจกรรมการจัดงาน 
“ผลไม้ไทย  ผลไม้ดีมีที่ภาคตะวันออก” ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๕๔ โดยจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับจังหวัด
ภูเก็ต และโครงการเตรียมความพร้อมสู่เกษตรอินทรีย์ได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัด นอกจากนี้จังหวัดจันทบุรียัง
ได้รับเกียรติจัดผลไม้คุณภาพ ต้อนรับคณะทูตานุทูตจาก ๒๑ ประเทศ อีกด้วย 

๖.๒.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประชาสัมพันธ์โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เฉพาะกิจ ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ต าบลบางตลาด 

อ าเภอบางคล้า กิจกรรมจะมีการหล่อพระพิฆเนศ  เนื้อสัมฤทธิ์ แจ้งผู้อ านวยอ านวยการศูนย์บริหารศัตรูพืชร่วมจัด
นิทรรศการ และส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยองร่วมเป็นเกียรติในงาน 

ข้อเสนอแนะ ให้ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ช่วยผลักดันให้ผู้ที่มีผลงาน
ชนะเลิศในการประกวดบุคล/สถาบัน/องค์กรประเภทต่างๆ ได้มีโอกาสเข้าอบรมในโครงการต่างๆ เพ่ือมีโอกาสเลื่อน
ระดับในต าแหน่งที่สูงขึ้น 

๖.๒.๓ ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี 

ไม่มี  

๖.๒.๔ ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด  
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานการเริ่ม

โครงการก าลังใจในพระด าริในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในเรือนจ า ทรงมีพระด าริให้ขยายการ
ด าเนินการในโครงการก าลังใจฯ จากกลุ่มผู้ต้องขังหญิงไปสู่กลุ่มผู้ที่ใกล้พ้นโทษทั้งหญิงและชาย ให้สามารถมีอาชีพ   มี
ทัศนคติในเชิงบวก และที่ส าคัญไม่กลับไปกระท าผิดซ้ าอีก จึงได้ประทานแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ในการด ารงชีวิตของผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ ซึ่งเป็นการบูรณาการการท างาน
ร่วมกันของหน่วยงาน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

กิจกรรมการจัดงาน “ผลไม้ไทย  ผลไม้ดีมีที่ภาคตะวันออก” จังหวัดตราด ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ขายสินค้า 
จ านวน ๕ วัน 

 
 



๑๑ 

 

  

๖.๒.๕ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก  

จังหวัดนครนายกก าหนดจัดงาน วันเกษตรปลอดภัยและกระท้อนหวานนครนายก ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๔ 
ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก ภายในงานมีกิจกรรม ประกวด
ผลผลิตกระท้อน ประกวดพืชผัก การแข่งขันกิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางเกษตร และการออกร้านจ าหน่ายสินค้าของ
เกษตรกร และหน่วยงานต่างๆ 

๖.๒.๖ ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  
ไม่มี 

๖.๒.๗ ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 
ส านักงานเกษตรจังหวัดระยองน าผลไม ้๘ ชนิด ได้แก่ ทุเรียนหมอนทอง ทุเรียนก้านยาว สละสุมาลี สับปะรด 

เงาะโรงเรียน มังคุด ลองกอง กระท้อน ขึ้นทูลเกล้าถวายที่สวนจิตรลดา ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ รวมทั้งสิ้น 
๒,๖๐๐ กิโลกรัม  

กิจกรรมการจัดงาน “ผลไม้ไทย  ผลไม้ดีมีที่ภาคตะวันออก” ในวันที่ ๑๗ – ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๕๔ โดยจังหวัด
ระยอง ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น สถานที่จัดงาน ลานใกล้ห้างเซ็นโทซ่าขอนแก่น 

๖.๒.๘ ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
 ขอหารือ เกี่ยวกับรายละเอียดแนวทางการด าเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ปี ๒๕๕๔ จาก
ส านักงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว กองงานพระวรชายาฯ พบว่ามีแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างไปจากเดิม และ
ขอให้ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ จังหวัดระยอง หารือกรมส่งเสริมการเกษตรถึงแนวทางการปฏิบัติ 
เพ่ือความชัดเจนในการปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ต่อไป  

๖.๒.๙ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 
 นายอรรถ  อินทรลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเลื่อนก าหนดการเดินทางมาติดตามงาน อ. ตาพระยา 
ออกไปอย่างไม่มีก าหนด 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืน ๆ  
ประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 

 
 
 
 

(นางสาวอิสรี  เก่งนอก)  
     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

 ผู้จดรายงานการประชุม 

                      (นายวิทยา  พลเยี่ยม) 
             ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                      
 


