
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการ  
สังกัดกรมสงเสริมการเกษตร เขตท่ี 3 

คร้ังท่ี  4 /2552 
วันท่ี  15  พฤษภาคม  2552 

ณ  สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด  อําเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด 

ผูเขาประชุม 
 1.  นางปาริชาติ   ศรีวิพัฒน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนา        ประธานที่ประชุม 
     การเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง 
 2.  นายปญญา    ศิลปะ  เกษตรจังหวดัฉะเชิงเทรา 

3.  นายวสนัต    บุญหอ  เกษตรจังหวดัตราด 
4.  นายอาคม      ระเบียบโลก เกษตรจังหวดัสระแกว 
5 . นายจิระศักดิ์  เพ็ชรหอย (แทน)  เกษตรจังหวดัจันทบรีุ 
6.  นางอัจฉรา  บุญสงสวัสดิ์ (แทน)  เกษตรจังหวดัชลบุรี 
7.  นายวิบูลย  ไชยวรรณ   (แทน)   เกษตรจังหวดันครนายก 

 8.  นายอนันต  แกวมณ ี  (แทน)  เกษตรจังหวดัปราจีนบุรี 
9.  นายจตพุร  ศรีวิริยะ       (แทน)  เกษตรจังหวดัสมุทรปราการ 
10.  นายคนึง  กลับกลาย  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
    จังหวดัฉะเชิงเทรา  (พืชสวน) 
11. นายพงษศกัดิ์  เอมดวง ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
    จังหวดัระยอง  (พืชสวน) 
12.นายรุงโรจน  เจริญโพธ์ิ ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวดัจันทบรีุ  (ผ้ึง) 
13. นายอํานาจ  ธรรมวิชญ ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
    จังหวดัชลบุรี  (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 
14. นายทิวา    แซมเพชร  ผูอํานวยการศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี 
15. นายรังสรรค  บูรณมานัส ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ   เลขานุการที่ประชุม 
 สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง 

ผูไมเขาประชมุ 
 1.  นายสมคิด    อธิพงษอาภรณ เกษตรจังหวดัระยอง  ติดราชการ  
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ผูเขารวมประชุม 
 1.  นายนรินทร  สมบูรณสาร ผูอํานวยการสวนพัฒนาองคกรเกษตรกร กรมสงเสริมการเกษตร  
 2.  นายมนตรี     กลาขาย  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 

3.  นายองอาจ   เพียรธรรม ผูอํานวยการกลุมวิชาการและฝกอบรม 
4.  น.ส.วาสนา       บํารุงกิจ หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 
5.  นายสามารถ   ช่ืนวงศา ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
6.  นางศุภลักษณ  พลเยี่ยม นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ 
7.  นายสะทาน  บรรดา นายชางไฟฟา  ชํานาญงาน 

 8.  นางอรุณ        ศรีคําแหง เจาพนกังานธรุการ  ชํานาญงาน 
 9.  นายวนิัย  ลักษณะวิลาส นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ 
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เร่ิมประชุม เวลา  09.00  น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ    
1.1 ผลไมภาคตะวนัออก 

1.1.1 ใหจังหวดัระยอง  จันทบุรี  ตราด  ดําเนินกจิกรรม War room  ตามที่กรมฯ
ไดมอบหมายไปแลว  โดยใหมีการติดตามสถานการณ ทาํความเขาใจกบักลุมเกษตรกรผูผลิตผลไม  กลุม
ผูคาผลไม  และรายงานสถานการณที่เกิดขึน้ในพืน้ที่ใหกรมฯ ทราบ 

 ความคาดหวงัของกรมฯ ที่มีตอ War room  คือ  War room  จะชวยในการ
ขับเคลื่อนการติดตามสถานการณ การแกไขปญหาในพืน้ที่ และเมื่อมปีญหาเกิดขึน้ตองรีบรายงานใหกรมฯ 
ทราบโดยดวน 

1.1.2 หนวยงานของกรมฯ ในพื้นที่จะตองประสานการทํางานรวมกับผูวาราชการ
จังหวดั  รวมถึงหนวยงานทีเ่กี่ยวของอื่น ๆ ดวย  เชน พาณิชย  สหกรณ  ฯลฯ ในการดูแล แกไขปญหาให
เกษตรกรอยางเต็มที่ 

1.1.3 มาตรการตาง ๆ ที่ไดรับการอนุมัติจาก ครม.เปนเพยีงสวนหนึ่งทีจ่ะชวย
ขับเคลื่อนการแกไขปญหาใหเกษตรกร  มาตรการหรือแนวทางใดที่จังหวัดไดเคยดําเนินการแลว ขอให
ดําเนินการตอไป ทั้งนี้หากเกิดวกิฤติการณใดในพืน้ที่ ขอใหแจงให รธส.วก. หรือ อธส.ทราบโดยทันท ี
 1.2 เพลี้ยแปงในมนัสําปะหลัง 
  1.2.1 ใหจังหวดัติดตามสถานการณการระบาดอยางใกลชิดและจริงจัง ดําเนนิการ
ตามที่กรมฯ แจงในการควบคุมการระบาด และการเคลื่อนยายของเพลี้ยแปงในพื้นที่  พรอมทั้งทําความ
เขาใจ  แนะนําเกษตรกรในการปองกัน  กําจัด  และควบคมุการระบาด 
  1.2.2 วิธีการปฏิบัติทางวิชาการในการควบคุมการระบาดของเพลี้ยแปงที่ สพส.ได
แนะนํา  เชน  การใชเชื้อราบวิเวอเรีย  ขอใหเจาหนาที่ในพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติของเกษตรกรตาม
คําแนะนําทางวิชาการดวย วาไดผลในการควบคุมเพลี้ยแปงไดจริงหรือไม  ควรมีการปรับปรุงอยางไร และ
ใหมี Feed back ของพื้นที่แจงกรมฯ ทราบดวย 
 1.3 ตลาดสินคาเกษตร 
  - เกษตรกรตองผลิตเปนและขายเปน 
  - กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ตองมีหนาที่หาตลาดใหกับเกษตรกร  ดูแล
เกษตรกรใหสามารถขายผลผลิตไดในราคาที่เหมาะสม  คุมทุน มีกําไร  และมีรายไดที่มั่นคง รวมทัง้เพิ่ม
ความสามารถดานการตลาดใหแกเกษตรกร  มีการผลิตสินคาเกษตรบนพื้นฐานความตองการจองตลาดทั้ง
ในแงดานของปริมาณและคณุภาพ  มองอนาคตการตลาดออกวาจะไปในทิศทางใด 
 วิธีการดําเนนิงาน  คือ  สนับสนุนใหแกษตรกรรูความตองการของตลาด (Marketing 
Need)  โดยจัดทําขอมูลผูซ้ือ/แหลงรับซื้อสินคา  ชนิด  ปริมาณ  และคณุภาพสนิคาเกษตรที่ตลาดตองการทั้ง
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ตลาดภายในและตางประเทศ  ปญหาดานคุณภาพและการจัดการสินคาที่ลูกคาตองการ รวมทั้งการชวยให
เกษตรกรเขาถึงผูซ้ือ/แหลงรับซื้อ  โดยมีการทํา Contract Farming ใหผูซ้ือเขามารวมเปนภาคีในการสงเสริม
การผลิตสินคาเกษตร  สรางเครือขายการผลิตและการตลาดสินคาเกษตรใหแกเกษตรกร  พัฒนาองคความรู
ดานการตลาด  (4P)  ไดแก  Product  Price  และ  Promotion  ใหความชวยเหลือเกษตรกรในการจําหนาย
สินคาเกษตร  นอกจากนี้ยังตองรวมแกไขปญหาตลาด  และราคาสินคาเกษตรกับกระทรวงพาณิชย  โดย
รวมมือกันในดานตาง ๆ เชน  การพัฒนาระบบ  Logistics  สินคาเกษตร  การพิจารณากําหนดมาตรฐาน
สินคาเกษตร  มาตรการดานภาษีเพื่อการนาํเขาและสงออก  รวมทั้งการประชาสัมพันธเพื่อแนะนําสินคาและ
หาความตองการสินคา  ตลอดจนสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภคทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศในดาน
คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของสินคาเกษตรไทย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 3/2552 วันท่ี 12 มีนาคม 2552 
 การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร             
เขตที่ 3  เมื่อวนัที่  12  มีนาคม  2552  ณ สํานักงานเกษตรจังหวดัสมุทรปราการ  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวดัสมุทรปราการ  ซ่ึงรายงานการประชุมดังกลาว ไดแจงใหจังหวดัและทุกสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ 
โดยทาง Mail  และขึ้น Web – site ของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จงัหวัดระยองแลว    

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังท่ีแลว 
- ไมมี - 
 

ระเบียบวาระที่ 4       เร่ืองเพื่อทราบและพิจารณา 
  4.1 โครงการสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม ป 2552 
   กรมสงเสริมการเกษตร  ไดอนุมัติงบประมาณ ประจําป 2552  ใหจังหวัดดําเนิน
โครงการสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใน 69 จังหวดัทั่วประเทศ  ซ่ึงเปนกิจกรรมบูรณาการรวมกับ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรมโดยในปงบประมาณ 2552  กําหนดใหใชเกษตรกรเปาหมาย
รวมกัน ซ่ึงไดคัดเลือกแลวจงัหวัด 75-105 คน  เขารับการฝกอบรมหลักสูตรครบวงจร  และหลักสตูรเฉพาะ
ทางที่วิทยาลัยเกษตรกรรม  และวิทยาลยัการอาชีพ  ตามรายชื่อเกษตรกรที่มอบใหเกษตรจังหวดัเมื่อเดือน
กุมภาพนัธ 2552   
   กรมสงเสริมการเกษตร  ไดโอนงบประมาณจากแผนงานปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
การเกษตรผลผลิต  เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ  กจิกรรมหลัก  พฒันาองคกรเกษตรกร
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และวิสาหกิจชมุชน  งบดําเนนิงาน  คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ  จํานวน  79,000  บาท  (เจ็ดหมื่นเกาพัน
บาทถวน)  มาตั้งจายสํานักงานคลังจังหวดั เพื่อเปน 

1. คาใชจายนําเกษตรกรที่ผานการฝกอบรมที่วิทยาลัยเกษตรกรรมและวทิยาลัย
การอาชีพไปศกึษาดูงานในแปลงเกษตรกรและเครือขายที่ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจการเกษตร  
ภายในจังหวดัหรือจังหวัดขางเคียง  จํานวน 1 คร้ัง   

2. คาตอบแทนสําหรับวิทยากรซึ่งเปนเกษตรกรบรรยายในการศึกษาดูงาน   
3. คาใชจายในการจัดนิทรรศการงานวันสาธิตระดับไรนาของเกษตรกร   
4. คาจัดทําเอกสารรายงานฉบับสมบูรณเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานโครงการสราง

และพัฒนาเกษตรกรรุนใหมของจังหวดั 
5. คาใชจายในการติดตามงานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรระดับตําบลใน

การใหคําปรึกษาการประกอบอาชีพแกเกษตรกรในโครงการ 
และกรมฯ ไดโอนงบประมาณสวนหนึ่งมายังสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต เพื่อติดตามงาน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.2  กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 
4.2.1  การติดตามงานสงเสริมการเกษตรครั้งท่ี 1/2552  

  รายละเอียดผลการติดตามงานสงเสริมการเกษตร คร้ังที่ 1/2552  ตั้งแตวนัที่  
23 – 30 มีนาคม  2552  ซ่ึงไดรวบรวมเปนรูปเลมและจัดสงใหกับสํานกังานเกษตรจงัหวัดแลว 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

  4.2.2 การจัดทําขอมูลเอกภาพ 
   จากการจดัทําบันทึกขอตกลงความรวมมือวาดวยการจัดทําขอมูลเอกภาพ
ระหวางสํานักงานเศรษฐกจิการเกษตรและกรมสงเสริมการเกษตร  เมือ่วันที่ 16 กรกฎาคม 2550  โดยตกลง
ที่จะใหการสนับสนุนและรวมมือซ่ึงกันและกัน  ในการประสานงานวเิคราะหและจดัทําขอมูลรวมกัน ใช
ขอมูลการผลิตพืชเปนขอมูลเดียวกันในระดบัจังหวดั  ภาค  และประเทศ  ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดงันี้ 
   แนวทางปฏิบตัิงาน 
   1. กําหนดชนิดพชืเปน  3  ระดบั 
    พืชหลัก  ขอมูลที่สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรและกรมสงเสริม
การเกษตร  จดัเก็บจะตองมขีอมูลที่เหมือนกันทั้งประเทศ  จํานวน 37 ชนิด ประกอบดวย ขาวนาป  ขาวนา
ปรัง  ขาวโพดเลี้ยงสัตว  ขาวฟาง  ออยโรงงาน  ถ่ัวเขียว  ถ่ัวลิสง  ถ่ัวเหลือง  ทานตะวนั  มันสําปะหลัง  ฝาย  
ปอ  มันฝร่ัง  ปาลมน้ํามัน  ยางพารา  ฝร่ัง  มะนาว  ลองกอง  ลําไย  ล้ินจี่  สมเขียวหวาน  สับปะรด  ทุเรียน  
เงาะ  มังคุด  กาแฟ  มะพราว  พริกไทย  กระเทียม  มะเขือเทศ  หอมแดง  หอมหัวใหญ  แตงกวา  คะนา  
ถ่ัวฝกยาว  กะหลํ่าปลี  และกลวยไม 

 



 6

    พืชรอง  ขอมลูที่สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  หรือกรมสงเสริม
การเกษตรจัดทําเพียงหนวยงานเดียว 

(1) ขอมูลที่กรมสงเสริมการเกษตรจัดเก็บ  ไดแก  ขาวญี่ปุน  ขาว
ไร  ขาวโพดฝกออน  ขาวโพดหวาน ออยคัน้น้ํา  งา  กระทอน  กลวย  ขนุน  ชมพู  นอยหนา  มะขามเปรี้ยว  
มะขามหวาน  มะมวง  มะละกอ  ละมุด  สตรอเบอรี่  สมจุก  องุน  แกวมังกร  พุทรา  สละ  ชา  ไผตง  
มะพราวออน  มะมวงหิมพานต  สะตอ  กระเจี๊ยบเขียว  ขา  ตะไคร  ขิง  แตงโม  พริก  หนอไมฝร่ัง  
เบญจมาศ  หนาววั  ดาวเรือง  มะลิ  และวานหางจระเข 

(2) ขอมูลที่สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตรจัดเก็บ  ไมม ี
    พืชท่ีปลูกในพืน้ท่ี  ขอมูลที่จังหวัดจัดเก็บเอง นอกเหนือจากพืชหลัก
และพืชรอง 

2. การบริหารจัดการขอมูล 
พืชหลัก 

- ตนทางตองมีการวิเคราะหทีด่ี อาศัยหลักวชิาการจากสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร 

- ปลายทางเมื่อจัดเก็บขอมูลแลวไดใชประโยชนและตองมีการ
วิเคราะหยอนกลับ 

   วิธีการดําเนินงาน 
    สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  เก็บขอมูล  37  ชนิด  มี  25  ชนิด  จัดทาํ
ขอมูลพยากรณรายจังหวดั  โดยใช Econometric model  พยากรณผลผลิตและเมื่อเกบ็เกี่ยวผลผลิตแลวมี
ขอมูลการสุมตัวอยางประเมนิผลผลิตทั้งฤดูกาลผลิตพืชทั้ง  37  ชนิด  โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต  
สําหรับกรมสงเสริมการเกษตรจัดเก็บขอมลูโดยใชวิธีการสํารวจขอมูลอยางเรงดวน (Rural Rapid Apprisal)  
เปนรายเดือนในระดับหมูบาน 
 ทั้งนี้ การดําเนนิงานในทางปฏิบัติจะตองมคีณะทํางาน ซ่ึงควรมี 2 ชุด ประกอบดวย 
  สวนกลาง  คณะทํางานขอมูลเอกภาพในสวนกลาง ประกอบดวย  หนวยงานของ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรและกรมสงเสริมการเกษตร  และภาคเอกชนที่เกีย่วของโดยมีผูอํานวยการ
ศูนยสารสนเทศการเกษตร  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  เปนประธาน 
  สวนภูมิภาค  คณะทํางานขอมูลเอกภาพสวนภูมิภาค  ประกอบดวย  จงัหวัด  เขต
ทั้งของสํานักงานเศรษฐกจิการเกษตรและกรมสงเสริมการเกษตร  และภาคเอกชนทีเ่กี่ยวของ โดยมี
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต  กรมสงเสริมการเกษตร  เปนประธาน 

- มีปฏิทินปฏิบัติงานรวมกนั 
- การเผยแพรขอมูล 
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  กรณีปกติ  คณะทํางานในสวนภูมภิาควิเคราะหขอมูลรวมกันและจัดสงให
คณะทํางานขอมูลเอกภาพสวนกลาง  คณะทํางานฯ วเิคราะหและสังเคราะหขอมูลไดขอสรุปนําไปเผยแพร
  กรณีฉุกเฉิน  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรพิจารณาขอมูลแลวเผยแพร 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

  4.2.3 โครงการปรบัปรุงฐานขอมูลเกษตรกรรายครัวเรือน 
    กรมสงเสริมการเกษตร  ไดรับงบประมาณจากโครงการเพิ่มศักยภาพผู
วางงานเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมชุมชน  ปงบประมาณ พ.ศ.2552  จากสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตร ี จํานวน  135.873 ลานบาท  เพื่อปรับปรุงฐานขอมูลเกษตรกรรายครัวเรือนใหเปนปจจุบัน  
สามารถใชประโยชนในการวางแผนการพฒันาการเกษตรของประเทศ  และเปนฐานขอมูลในการกาํหนด
โครงการเชิงนโยบายของรัฐบาลไดอยางมปีระสิทธิภาพ  โดยประสานแรงงานจังหวดัสนับสนุนผูวางงาน  ผู
ถูกเลิกจาง  และผูสําเร็จการศกึษาใหม  วุฒกิารศึกษาไมต่าํกวา ม.6  ใหมีรายได  เฉล่ียตําบลละ 1  คน  
จังหวดัและเขต  อบรมใหความรูกอนดาํเนินการไมเกิน 5 วัน  ขั้นตอนการปฏิบัติการไดแก  การสํารวจ  
ตรวจสอบ  และการบันทกึในเวลา  3  เดือน  ตั้งแตเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2552  (คํานวณเนื้องานสําหรับ  
1  แรงงานใน 1 วัน จะดําเนนิการได 10 ครัวเรือน)  โดยตองสงผลการปฏิบัติงานเปนรายหมูบานใหกับผู
ควบคุม  (เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรระดับอําเภอ)  ตรวจสอบ  และนําไปติดในทีชุ่มชนเพื่อตรวจสอบกอน
ประกาศใชตอไป 
    คาดวาจะไดรับงบประมาณและดําเนินการไดในเดือนมถุินายน 2552 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.3  กลุมวิชาการและฝกอบรม 
4.3.1  ผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเดนระดับประเทศ 

ผลการคัดเลือกเกษตรกร  สถาบันเกษตรกรดีเดนแหงชาติ ประจําป พ.ศ.2552 
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง  มีเกษตรกรและ

สถาบันเกษตรกรดีเดนแหงชาติ ไดรับการคดัเลือก  ดังนี ้
1. เกษตรกรดเีดนแหงชาติ  อาชีพทํานา  ไดแก  นายดิลก  พวงภู  

บานเลขที่  40  หมูที่ 3  ตําบลหนองปรือ  อําเภอพนัสนคิม  จังหวดัชลบุรี 
2. สมาชิกกลุมยวุเกษตรกรดีเดนแหงชาติ  ไดแก เดก็หญิงอัญชนา  แพงศรี  

บานเลขที่  184  หมูที่  3  ตําบลขุนซอง  อําเภอแกงหางแมว  จังหวัดจันทบุรี 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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4.3.2 การประกวดศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล      
ป 2552  

แนวทางการประกวดศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจํา
ตําบลดีเดน ประจําปพุทธศกัราช 2552  แบงเปน  3  ระดับ 

ระดับจังหวัด 
จังหวดัแตงตัง้คณะกรรมการ  ประกอบดวยคณะกรรมการไมนอยกวา 5  

คน  โดยมีเกษตรจังหวดัเปนประธาน  ผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ผูแทนจากหนวยงานที่
เกี่ยวของเปนคณะกรรมการ  และหวัหนาฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ  เปนเลขานุการ  ทําหนาที่
ดําเนินการประกวดศูนยบริการฯ  ที่มีผลงานดีเดนระดับจังหวดั ๆ ละ 1  ศูนย  จากทีผ่านการประกวดระดับ
อําเภอแลวสงผลการประกวดพรอมรายละเอียดคณุสมบัติผลงานของศูนยบริการฯ  และอาคารสํานักงาน
ศูนยบริการฯ  พรอมภาพกจิกรรมศูนยบริการฯ ที่ชนะเลิศระดับจังหวดั ใหสํานักสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขต ภายในเดือนกรกฎาคม 2552 

ระดับเขต 
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต  แตงตั้งคณะกรรมการประกอบดวย

คณะกรรมการไมนอยกวา 5 คน  โดยมีผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต เปนประธาน 
ผูแทนหนวยงานที่เกีย่วของ และผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ  เปนเลขานุการ ทําหนาที่
ดําเนินการประกวดศูนยบริการฯ ที่มีผลงานดีเดนระดับเขต ๆ ละ 1 ศูนย โดยพิจารณาจากผลการประกวดที่
ชนะเลิศระดับจังหวดัแลวสงผลการประกวดใหกรมสงเสริมการเกษตร ภายในเดือนสิงหาคม 2552 

ระดับประเทศ 
กรมสงเสริมการเกษตร  แตงตั้งคณะกรรมการ ประกอบดวยคณะกรรมการ

ไมนอยกวา 7 คน  โดยมีอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปนประธาน  และผูอํานวยการสํานักพัฒนาการ
ถายทอดเทคโนโลยี เปนเลขานุการ ทําหนาที่พิจารณาคัดเลือกศูนยบริการฯ ที่มีผลงานดีเดน 1 ศูนย ที่ผาน
การคัดเลือกระดับเขต เพื่อพจิารณาตัดสินใหเปนศูนยบริการฯ ที่มีผลงานดีเดนระดับประเทศ  ซ่ึงจะรับใน
วันที่  21 ตุลาคม 2552 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.4 กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 
4.4.1 โครงการสงเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทน(สบูดํา) 

สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง ไดมีการจดั
สัมมนาเพื่อช้ีแจงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ที่หองประชุมสํานักสงเสริมและพัฒนา 
การเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง ไดขอตกลงโดยดําเนนิการในจังหวดัสระแกว 10 แปลง พื้นที่ 10 ไร 
จังหวดัฉะเชิงเทรา 5 แปลง พื้นที่ 5 ไร  และจังหวัดระยอง 5 แปลง พื้นที่ 5 ไร รวม 20 แปลง เปนพืน้ที่ 20 ไร 
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ทั้งนี้กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดสรรงบประมาณใหจังหวัดดําเนนิการ ผลการสัมมนาไดมีการชีแ้จงแนว
ทางการดําเนนิงานใหกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 3 จังหวดัแลว  และใหจังหวดัจัดทําแผนดําเนินงานใหเขต
ทราบ  ในสวนของเกษตรกรที่รวมโครงการนั้น  เขตจะไดรวมกับจังหวัดประชุมชีแ้จงการจดัทําแปลงเรียนรู  
สําหรับรูปแบบการจัดทําแปลงเรียนรู  เขตจะเตรยีมแนวทางการดําเนนิการใหจังหวดั  เพื่อใหเปนรูปแบบ
เดียวกนั  เพื่อเก็บขอมูลและสรุปผลไดชัดเจน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.4.2  โครงการสงเสริมการผลิตพชืปลอดภัยและไดมาตรฐาน ป 2552 
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง ไดจัดประชมุ

คณะอนกุรรมการ รวมมือระหวางกรมวิชาการเกษตรกับกรมสงเสริมการเกษตรในการรับรองแหลงผลิตพืช
ปลอดภัยและไดมาตรฐาน (GAP พืช)  เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 ที่สํานักวิจยัและพัฒนาการเกษตรเขต 6 
จังหวดัจันทบรีุ 

กรมสงเสริมการเกษตรจัดอบรมวิทยากร GAP ขาวระหวางวนัที่ 21-23 
พฤษภาคม 2552 ที่โรงแรม ที เค พาเลซ กรุงเทพฯ โดยมนีักวิชาการสงเสริมการเกษตรรวมจังหวัดละ 5-6 
คน คาใชจายกรมสงเสริมการเกษตรจะโอนเงินมาที่จังหวัด 

สําหรับการฝกอบรมเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรระดับอําเภอ เพื่อทําหนาที่
ที่ปรึกษาเกษตรกรนั้น  ทั้ง 9 จังหวดั  ดําเนนิการฝกอบรมไปเรียบรอยแลว  โดยมเีปาหมายเจาหนาที่ 319 คน 
สวนเกษตรอาสา GAP พืช นั้น มีจํานวน 990 คน  ทางจงัหวัดกําลังดําเนินการฝกอบรม 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.4.3  โครงการสงเสริมการลดตนทุนการผลิตขาวในเขตชลประทานลุมแมน้ํา
เจาพระยา 
ดําเนินการใน 3 จังหวดั ไดแก นครนายก สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา 

กรมสงเสริมการเกษตรจัดสรรงบประมาณใหดําเนินการจัดทําแปลงเรยีนรูของครูติดแผนดินจังหวดัละ 9 
แปลง แลวไปขยายผล 1 แปลง/10 แปลง 

สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  จังหวดัระยอง  จะจดัประชุม
เจาหนาที่ระดบัจังหวดั  เพื่อรวมกําหนดรปูแบบ  วิธีการ  และแผนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ศูนยเรียนรูแต
ละจังหวัด  ซ่ึงจังหวดัจะตองถอดองคความรูและประสบการณระดับจังหวัด  เพื่อใชขยายผลและเขตฯ จะ
จัดการประชุมรวมเพื่อถอดองคความรูรวมกับจังหวัดทั้ง 3  เปนองคความรูระดับเขตตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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4.4.4  โครงการบริหารจัดการดานการตลาดและราคาสินคาเกษตร 
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง จัดอบรม

เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการตลาดและแกไขปญหาราคาสินคาเกษตร เมื่อวันที่ 12-
14 พฤษภาคม 2552 โดยมีนกัวิชาการสงเสริมการเกษตรเขารวมจังหวัดละ 3 คน  เปนโครงการสืบเนื่องจาก
ที่นายโอฬาร  พิทักษ  รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร  ฝายบริหาร  ไดใหนโยบายกบัผูบริหารระดบั
จังหวดัและเขต ดานการสงเสริมการตลาดสินคาเกษตร  เพื่อเปนการชวยเหลือเกษตรกร โดยกรมสงเสริม
การเกษตรจัดสรรงบประมาณใหสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง  จดัการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการมิติใหมโครงการพัฒนาการตลาดสินคาเกษตรไทยที่โรงแรมสตาร  อําเภอเมืองระยอง  จังหวดั
ระยอง  โดยมีวิทยากรจากมหาลัยศรีปทุมเปนผูจัดหลักสตูรรวมกับกรมสงเสริมการเกษตร มีนักวิชาการจาก
จังหวดั  กรมสงเสริมการเกษตร  และสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  จังหวัดระยอง  รวม
สัมมนา จํานวน 40  คน  นอกจากนี้ยังมกีารอภิปรายแสดงความคิดเหน็ของผูที่มีประสบการณดานตลาด
สินคาเกษตร  จาก 3 ทาน  คอื  นายเกยีรศกัดิ์  ตั้งเจริญสทุธิชัย  กรรมการผูจัดการบริษัท ไตฟูด จํากัด  นายสุ
พจน  โพธิจินดา  ประธานทีป่รึกษาสยามเอกซปอรตมารท จํากัด  และนายโชติชัย  บัวดิษฐ  ผูจัดการทั่วไป  
สวนสุภัทราแลนด  จังหวัดระยอง  ซ่ึงคาดวาจะชวยใหนกัวิชาการมีความรูและนําไปถายทอดใหเจาหนาที่
ระดับอําเภอและเกษตรกรได  มีแนวทางพัฒนาตลาดผลผลิตและสินคาเกษตรไดในอนาคต 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.5  กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
4.5.1  การประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 

สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง กําหนดจัด
สัมมนาประเมนิศักยภาพแหลงทองเที่ยวเชงิเกษตร คร้ังที ่1/2552 ระหวางวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2552 ณ 
โรงแรมอินคา รีสอรท  จังหวัดนครนายก ขอใหจังหวัดแจงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานทองเที่ยวเชิงเกษตร
เตรียมขอมูลเพื่อเขารวมการสัมมนาในวนัดังกลาว 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.5.2  การดําเนินงานโครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
การดําเนนิงานโครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกจิชุมชน ป 2552 ของ

สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง ที่จะตองดําเนินการรวมกบัสํานักงานเกษตร
จังหวดั มี 2 กจิกรรม ไดแก 

(1)  โครงการศึกษาวิเคราะหรูปแบบการบูรณาการการสงเสริมวิสาหกจิ
ชุมชนและพัฒนาไปสูแหลงเรียนรู มี 3 จังหวัดเขารวม ไดแก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และสมุทรปราการ 

(2) โครงการจัดทําสารคดีวีดีทัศนแหลงเรยีนรูวิสาหกจิชุมชน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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4.6 การติดตามการใชจายงบประมาณ ป 2552  
สรุปรายงานผลการใชจายงบประมาณป 2552 

ของสํานักงานเกษตรจังหวัดและศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรในภาคตะวันออก 
สังกัดสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง 

ตัดยอดเดือน  เมษายน  2552 
 

หนวยงาน 
งบประมาณ 
ท่ีไดรับ(บาท) 

ใชไป 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

คงเหลือ 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

1.งบประมาณจากกรมสงเสริมการเกษตร      

1.1  จันทบุรี 8,398,586 3,955,269.30 47.09 4,443,316.70 52.91 
1.2  ฉะเชิงเทรา 11,181,164 3,863,250.54 34.55 7,317,913.46 65.45 
1.3  ชลบุรี 9,795,190 4,144,375.24 42.31 5,650,814.76 57.69 
1.4  ตราด 8,585,824 2,158,200.17 25.14 6,427,623.83 74.86 
1.5  ปราจีนบุรี 8,470,551 4,253,611 50.22 4,216,940 49.78 
1.6  นครนายก 7,814,531 2,202,487.29 28.18 5,612,043.71 71.82 
1.7  ระยอง 6,368,155 2,052,685.49 32.23 4,315,469.51 67.77 
1.8  สมุทรปราการ 5,069,204 2,237,838.77 44.15 2,831,365.23 55.85 
1.9  สระแกว 9,518,886 3,833,481.17 40.27 5,685,404.83 59.73 
1.10 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จงัหวัดจันทบุรี (ผ้ึง) 

1,976,828 844,181.45 42.70 1,132,646.55 57.30 

1.11 ศูนยบริหารศัตรูพืชชลบุรี 1,259,240 564,101.69 44.80 695,138.31 55.20 
1.12 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จงัหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน) 

1,873,692 698,608.35 37.29 1,175,083.65 73.34 

1.13  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จงัหวัดระยอง (พชืสวน) 

3,355,160 1,763,471.99 52.56 1,591,688.01 47.44 

1.14 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จงัหวัดชลบุรี (พนัธุพืชเพาะเลี้ยง) 

4,315,588 1,996,614.27 46.27 2,318,973.73 53.73 

1.15 สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่ 3 จังหวดัระยอง 

4,882,192 1,550,363.43 31.76 3,331,828.57 68.24 

รวม 92,706,792 35,877,364.81 38.70 56,529,427.19 61.30 
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หนวยงาน 
งบประมาณ 
ท่ีไดรับ(บาท) 

ใชไป 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

คงเหลือ 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

2.งบประมาณจากหนวยงานอื่น      

1.  จันทบุรี 4,397,300 2,848,310 64.77 1,548,990 35.23 
2 . ฉะเชิงเทรา 4,452,000 53,000 1.19 4,399,000 98.81 
3. ชลบุรี 1,621,900 1,513,894 93.34 108,006 6.66 
4.  ตราด 8,087,500 1,518,635 18.77 6,568,865 81.23 
5.  ปราจีนบุรี 5,223,624 5,183,124 99.22 40,500 0.78 
6.  นครนายก 7,938,200 490,700 6.18 7,447,500 93.82 
7.  ระยอง 16,627,755 6,613,455.93 39.77 10,014,299.07 60.23 
8.  สมุทรปราการ 900,000 521,223.10 57.91 378,776.90 42.09 
9.  สระแกว 3,528,200 491,707 13.94 3,036,493 86.06 
10. ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัจันทบรีุ (ผ้ึง) 

- 
 

- - - - 

11. ศูนยบริหารศัตรูพืชชลบุรี 346,000 181,648.99 52.50 164,351.01 47.50 
12. ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัฉะเชิงเทรา (พืชสวน) 

- - - - - 

13. ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัระยอง (พืชสวน) 

- - - - - 

14. ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัชลบุรี (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 

470,000 61,190 13.02 408,810 86.98 

15. สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่ 3 จังหวดัระยอง  

- - - - - 

รวม 53,592,479 19,476,888.02 36.34 34,115,590.98 63.66 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  5      การติดตาม ประสานงาน และปญหาอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน 

5.1 สํานักงานเกษตรจังหวัด  

5.1.1  สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด 
 - เชิญเจาหนาทีผู่เขารวมประชุม ชมงานและรวมเปดงานวันระกําหวาน 
เพื่อช้ีแนะและใหแนวทางในการจัดงานในปตอไป 
 - สถานการณการผลิตผลไมของจังหวดัชวงนี้ลดลง เนื่องจากอากาศ
ปรวนแปร 
 - แหลงทองเที่ยว ในชวงนี้มีปญหาเนื่องจากมีการตัดถนนจากอําเภอ    
เขาสมิงไปเกาะชาง ทําใหนกัทองเที่ยวไมเดินทางเขามาในตัวจังหวดั  ทําใหแหลงทองเที่ยวภายในจังหวดั   
ดูเงียบลง  และจะมกีารเปดแหลงทองเที่ยวในอําเภอเขาสมิง 

 5.1.2  สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
 - การจัดตั้ง War room  ขณะนีไ้ดรับมอบหมายจากกรมฯ ซ่ึงจะตองมี
ขอมูลในการขึ้นเว็บไซด  ในภาพรวมจะตองแจงราคาทุกวัน  และมีปญหาในการรายงานเพราะชวงนี้ฝนตก
หนักทําใหทุเรยีนชะนีไสซึม  มังคุดที่เร่ิมออกก็จะทําใหเกิดเปนเนื้อแกว ยางเหลือง  
 - การกระจายผลผลิต เพื่อเตรียมการแกปญหาผลผลิตลนตลาด ผูวา
ราชการจังหวดัใหจัดคาราวานสินคา 2 คร้ัง 
 - ประชาสัมพันธ จังหวัดจันทบุรี จะจัดงานวันทุเรียนโลก เปดงานวันที่ 
23 พฤษภาคม 2552 

 5.1.3  สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง 

 - 

 5.1.4  สํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี 

 ไมมี 

 5.1.5  สํานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 

 ไมมี 

 5.1.6  สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 

 ไมมี 
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 5.1.7  สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 - กระทรวงการคลัง  ไดกําหนดใหผอนผันการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู
ปลูกพืช ใหแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2552 นี้  ขณะนีจ้ังหวดัไดดําเนินการแลว 
 - ขอใหกรมฯ ดาํเนินการจัดทาํแบบฟอรมการจัดเก็บขอมลูเกษตรกร 

 5.1.8  สํานักงานเกษตรจังหวัดสมทุรปราการ 
 - จังหวดัสมุทรปราการ  เปนจังหวดัที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะ เมื่อ
โรงงานปดทําใหเกิดปญหาการวางงานขึน้  เกษตรกรที่สนใจจะถามถึงการทําการเกษตร  ซ่ึงจังหวดัไดจดัทํา
หลักสูตรเพื่ออบรมคนวางงานขึ้น ช่ือหลักสูตร “เกษตรสมุทรปราการชวยเพื่อน” 
 - ในวนัที่ 23-26 พฤษภาคม 2552  ไดใชงบประมาณของผูวาราชการ
จังหวดั  จัดงานซึ่งเปนเรื่องวิสาหกจิชุมชน ดานการตลาด 

 5.1.9  สํานักงานเกษตรจังหวัดสระแกว 
 - การเกิดเพล้ียแปง ซ่ึงในวันที ่13 พฤษภาคม 2552  ไดเชิญวิทยากรมา
แนะนําและใหคําปรึกษาแกเกษตรกรแลว 
 - ความเดือดรอนของเกษตรกรผูสงออกมะมวง  ซ่ึงเกษตรกรไมสามารถ
ทําสงออกนอกไดเอง  จะตองอาศัยใหจังหวัดฉะเชิงเทราเปนผูสงออกให 
 - โครงการแทรกแซงมันสําปะหลัง  ขอใหแกไขในความปลอดภัยของ
เจาหนาทีด่วย 

5.2 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร  
5.2.1  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี ( พันธุพชืเพาะเลี้ยง) 

  ผลการดําเนินงาน 
1. สนับสนุนพันธุพืชพันธุดี  พริกขี้หนู  มะเขอืเปราะ  มะละกอพันธุ

ฮอลแลนด  กลวยน้ําหวาพนัธุมะลิออง  ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของสํานักงานเกษตรจังหวดัใน
ภาคตะวันออก  จํานวน 40,000  ตน 

2. ประชาสัมพันธการฝกอบรมอาชีพเฉพาะดาน  หลักสูตร  “มัน
สําปะหลัง 10 ตันขึ้นไป ทําไดไง?”  แกสํานักงานเกษตรจังหวดัภาคตะวันออก  และเกษตรกรทัว่ไป 

3. การเบิกจายงบประมาณได  46% 
  แผนการดาํเนนิงาน 

1. จดัฝกอาชีพเฉพาะดาน  3 รุน 
รุนที่  1  วันที่  21  พฤษภาคม  2552  จํานวน  100  คน 
รุนที่  2  วันที่  13  มิถุนายน  2552  จํานวน  100  คน 
รุนที่  3  วันที่  23  กรกฎาคม  2552  จํานวน  135  คน 
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  2. ผลิตพันธุพืชพันธุดีสนับสนนุโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของ
สํานักงานเกษตรจังหวดัในภาคตะวนัออก  จํานวน  40,000  ตน  (พริกขีห้นู,  มะเขือเปราะ,  มะละ
ฮอลแลนด,  กลวยน้ําวา,  ปูเล) 

5.3.2 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ( ผึง้) 
  ผลการดําเนินงาน 

1. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะดาน จัดอบรมดังนี ้
วันที่ 22 เมษายน 2552 หลักสูตร การเลี้ยงชันโรงเพื่อการเกษตร  ณ  

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร  จังหวดัจันทบรีุ (ผ้ึง)  เกษตรกรเปาหมาย 30 ราย  เกษตรกรเขารับ
การอบรม  37  คน 

วันที่ 24 เมษายน 2552 หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑผ้ึง  ณ  ศูนย
สงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  จังหวดัจันทบุรี (ผ้ึง)  เกษตรกรเปาหมาย 20 คน  เกษตรกรผูเขารับการ
อบรม  27  คน 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2552  หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑผ้ึง  ณ  ศาลา
ประชาคมอําเภอเมืองชลบุรี  เกษตรกรเปาหมาย  20  คน  เกษตรกรเขารับการอบรม  29  คน 

วันที่  7 พฤษภาคม 2552  หลักสูตร  การเลี้ยงชันโรงเพื่อการเกษตร  ณ  
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร  จังหวดัจันทบรีุ (ผ้ึง)  เกษตรกรเปาหมาย 30 คน  เกษตรกรเขารับ
การอบรม  30  คน 

 วันที่  22-23 พฤษภาคม 2552  หลักสูตร  การผลิตสินคาแมลงเศรษฐกิจ
ใหปลอดภยัและไดมาตรฐาน  ณ  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจนัทบุรี (ผ้ึง)  เกษตรกร
เปาหมาย  50  คน   

2. การศึกษาดูงานจากหนวยงานภายนอก 
- 29  มีนาคม 2552  บริษัท โอสถสภา จํากัด จํานวน 180 คน   
- 21 เมษายน 2552  ทหารไทย-กัมพูชา  จํานวน 8 คน 
- 23 เมษายน 2552  อบต.หนองฉลอง จ.ศรีสะเกษ  จํานวน 55 คน 
- 6 พฤษภาคม 2552 อบต.เขาชนกัน อ.แมวงก จ.นครสวรรค จํานวน 

45 คน   
3. การทองเที่ยว 

- ศูนยศึกษางานโครงการพระราชดําริ ศูนยวจิัยและพัฒนาพันธุสัตว 
ต.วังแซม  อ.มะขาม  จ.จนัทบุรี 

- ศูนยสงเสริมการทองเที่ยวดานชันโรง มีพื้นที่ 50-100 ไร ใช
งบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดจนัทบุรี  ในชวงฤดูผลไมขอความกรณุานักทองเที่ยว สนับสนุน
คาดูแลรักษาสวนผลไม และคาปุย  อ่ิมละ 30 บาท เปดทกุวันไมเวนวนัหยุด 
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5.3.3 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดระยอง ( พืชสวน) 
  ผลการดําเนินงาน 

1. มีการอบรมอาชีพเกษตรเฉพาะดาน ครบแลว  มี  6  หลักสูตร 
1.1 1 เมษายน 2552 องคการบริการสวนตําบลหนองแกว อ.เมือง        

จ.ศรีสะเกษ  เขาศึกษาดูงานตางๆ ภายในศนูยฯ จํานวน 85 ราย 
1.2 1-2 เมษายน 2552 คณะอาจารยจากโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 7 

จ.สุพรรณบุรี เขาศึกษาดูงาน การผลิตไมดอกไมประดับ จาํนวน 30 ราย 
1.3 1-3 เมษายน 2552 รวมเปนวทิยากรกับสํานักสงเสริมและ

พัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง พรอมจัดนิทรรศการเรื่องการขยายพนัธุไมผล และการผลิตเห็ด ใน
งานฝกอบรม เร่ืองการจัดทําแผนการผลิตและแผนประกอบอาหารกลางวัน โครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน ป 2552 ณ โรงแรม พี.เอ็ม.วาย บีช รีสอรท จํานวน 80 ราย 

1.4 8-9 เมษายน 2552 จัดฝกอบรมโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรเฉพาะดาน หลักสตูร "การผลิตและการใชน้ําสมควันไม" ต.สํานักทอง อ.เมอืง จ.ระยอง จาํนวน 
35 ราย 

1.5 11-12 พฤษภาคม 2552 คณะอาจารยจากโรงเรียนบรรหารแจมใส
วิทยา 7 จ.สุพรรณบุรี นํานักเรียนเขาศึกษาดูงานกจิกรรมการเกษตรตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง จํานวน 90 
ราย 
  แผนการดาํเนนิงาน 
  หลักสูตรอบรมการเกษตรเฉพาะดาน 
   1.  การผลิตเห็ด (หลักสูตร 2 วนั) 

2.  การจัดการไมดอกไมประดบักระถาง (หลักสูตร 1 วัน) 
3.  การผลิตไมประดับกระถาง (หลักสูตร 1 วนั) 
4.  การขยายพนัธุยางพารา (หลักสูตร 1 วัน) 
5.  การกรีดยางพารา (หลักสูตร 5 วัน) 
6.  การขยายพนัธุไมผล (หลักสูตร 1 วัน) 
7.  การผลิตและการใชน้ําสมควนัไม (หลักสูตร 1 วัน) 

  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีแผนจัดสงพันธุพืชภายในเดือน
พฤษภาคมนี ้
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5.3.4 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดฉะเชงิเทรา( พืชสวน) 
1.  โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะดาน ป 2552 

 ผลการดําเนินงาน 
 -  วันที่ 6 พ.ค. 2552 หลักสูตร การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย  ณ ต.โยธะกา 
อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทราจํานวน 44 ราย 
 -  วันที่ 7 พ.ค. 2552 หลักสูตร การผลิตบอนสี  ณ สวนอุดมการเดนท  
ต.ดอนคลัง อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี  จํานวน  31  ราย 
 แผนการดาํเนนิการ 

 -  วันที่ 15 พ.ค. 2552 หลักสูตร การผลิตเชื้อเห็ดและเหด็โรงเรือน  ณ 
ศสพ.ฉช. จํานวน 43 ราย 

 -  วันที่ 18 พ.ค. 2552 หลักสูตร การผลิตบอนสี  ณ ศสพ.ฉช. จํานวน 
9 ราย 

 -  วันที่ 20 พ.ค. 2552 หลักสูตร การปลูกบัวประดับ  ณ ศสพ.ฉช. 
จํานวน 41 ราย 

 -  วันที่ 22 พ.ค. 2552 หลักสูตร การปลูกผักไมใชดิน  ณ ศสพ.ฉช. 
จํานวน 36 ราย 

 -  วันที่ 24 พ.ค. 2552 หลักสูตรการจัดดอกไมสด  ณ หมู 4 บานวัง
ศิลา ต.วังน้ําเยน็ อ.วังน้ําเย็น จ.สระแกว  จํานวน  35  ราย 
 -  วันที่ 25 พ.ค. 2552 หลักสูตร การเพาะเลี้ยงพนัธุปลาสวยงาม  ณ 
ศสพ.ฉช. จํานวน 14 ราย 
 -  วันที่ 29 พ.ค. 2552 หลักสูตร การขยายพนัธุพืช  ณ ศสพ.ฉช. 
จํานวน 5 ราย 
 -  วันที่ 15 พ.ค. 2552 หลักสูตร การปลูกผักไมใชดิน  ณ ต.ดอนคลัง 
อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี  จํานวน 50 ราย 
 2.  แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรและการใชบริการหองประชุมและหอพกั 
  -  มีผูสนใจเขาเยีย่มชมศูนยฯ จาํนวน  5 คณะ รวม 205 ราย 
  -  มีผูใชบริการหองประชุมและหอพัก จํานวน 7 คณะ รวม 773 ราย 
 3.  การสนับสนุนพันธุพืช 
  -  สนับสนุนพันธุมะละกอ จํานวน 150 ตน  และพันธุพริก  จํานวน 
150 ตน (งานพัฒนาที่ดิน) 
  -  สนับสนุนพันธุมะละกอ จํานวน 1,000 ตน ,พริก จํานวน500 ตน 
และมะเขือ จํานวน  500 ตน (สํานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี) 
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  -  สนับสนุนพันธุมะละกอ จํานวน  300 ตน (สํานักงานเกษตรอําเภอ
ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี)   
 
 4.  งบประมาณ 
  -  นําสงเงินรายไดนามศูนยฯ ไวที่ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน  
   หองประชุม  จาํนวน  6,000 บาท 
   ที่พัก         จํานวน  21,900 บาท 
   มียอดสะสม  จํานวน  161,540 บาท 

 5.  กิจกรรมโครงการตาง ๆ  
  -  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
 : ประชุมชี้แจงโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ พีเอ็มวาย บีช 
รีสอรท จ.ระยอง วันที่ 1-3 เม.ย. 52 
   : วางแผนผลิตพันธุไมเพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่รับผิดชอบ 
  -  จัดทําแปลงรวบรวมพันธุบัว จํานวน 1 แปลง 
  -  รับนักศึกษาฝกงานจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  จํานวน 
5 คน 
  

5.3.5 ศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี 
 การปฏิบตัิงานของศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี 
     ชวงระหวาง  12  มีนาคม  -  7  พฤษภาคม  2552   
 

สถานการณเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง 
 เนื่องจากในชวงตั้งแตเดือนมีนาคม  เปนตนมาไดเกิดภาวะฝนทิ้งชวง  อากาศรอน  และเกิดความ
แหงแลงติดตอกันเปนเวลานาน   ซ่ึงเปนสภาพที่ เหมาะสมกับการแพรและขยายพันธุของเพล้ียแปง                 
มันสําปะหลัง  จึงทําใหมีการระบาดทําลายมันสําปะหลังในหลายพื้นที่  โดยเริ่มตั้งแตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงเกิดระบาดมากในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  และหลายจังหวัดในภาคตะวันออกที่
พบมากในบริเวณจังหวัดปราจีนบุรี  และอีกหลายจังหวัดที่มีการปลูกมันสําปะหลัง 
 ในการนี้  กรมสงเสริมการเกษตร  โดยนายอรรถ  อินทลักษณ  อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร  ได
ประชุมเกษตรจังหวัด  25  จังหวัด  ที่มีการระบาดของเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง  เมื่อวันที่  30  เมษายน  2552  
โดยใหนโยบายเพื่อกําหนดมาตรการแกไขปญหาไว  3  มาตรการ  คือ 
  1.  การปองกันไมใหเพล้ียแปงกระจายไปสูแหลงปลูกอื่นๆ 
  2.  กําจัดเพลี้ยแปงในพื้นที่ที่มีการระบาด 
  3.  ใหการชวยเหลือฟนฟูเกษตรกรในพื้นที่เสียหายอันเกิดจากเพลี้ยแปงระบาด 
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และในจังหวัดท่ีมีการระบาดของเพลี้ยแปง  ใหจัดตั้งคณะทํางานที่สํานักงานเกษตรจังหวัด  เพื่อติดตาม
สถานการณอยางใกลชิด  และเตรียมความพรอมในการประสานงานขอความชวยเหลือ  จากจังหวัดและ
องคการบริหารปกครองสวนทองถ่ิน 
 จากสถานการณการระบาดของเพลี้ยแปงมันสําปะหลังในภาคตะวันออก  ศูนยบริหารศัตรูพืช  
จังหวัดชลบุรี  ไดดําเนินการ  คือ 
  1.  จัดทําขาวพยากรณและเตือนการระบาดศัตรูพืช  เรื่อง  เพล้ียแปงในมันสําปะหลัง  สง
ใหกับสํานักงานเกษตรจังหวัดทั้ง  9  จังหวัด  เมื่อวันที่  24  เมษายน  2552 
  2.   แจงสํานักงานเกษตรจังหวัด   รายงานสถานการณการระบาดของเพลี้ยแปง                      
มันสําปะหลัง  
  3.  ประชุมคณะทํางานประสานงานการบริหารจัดการศัตรูพืชภาคตะวันออก  เมื่อวันที่  7  
พฤษภาคม  2552  ณ  สํานักงานเกษตรจังหวัดสระแกว  เพื่อติดตามสถานการณและวางแผนแกไข
สถานการณ  โดย 
   3.1  ใหความรู  เร่ือง  เพล้ียแปงมันสําปะหลัง  และการปองกันและกําจัด 
   3.2  ฝกปฏิบัติการสํารวจตรวจนับ  ในแปลงมันสําปะหลัง 
   3.3  รวมกําหนดแนวทางและแผนการดําเนินงาน 
    3.3.1 ใหทุกจังหวัดจัดตั้งศูนยขอมูลการระบาดของเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง  
และมีผูรับผิดชอบระดับจังหวัดและอําเภอ 
    3.3.2  ใหจังหวัดรายงานการระบาดทุกวันและรายงานการชวยเหลือทุก
วันพุทธ 
 
    3.3.3  ใหจังหวัดถายทอดความรู  เรื่อง  เพล้ียแปงมันสําปะหลังและการ
ปองกันกําจัดแกเจาหนาที่ทุกระดับ  โดยศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี  จะเปนวิทยากรรวมโดยใชเวทีของ 
     -  การอบรมเฉพาะกิจ 
     -  ใชเวที  DW 
    3.3.4  ใหเจาหนาที่ที่ได รับการถายทอดความรู  ถายทอดความรู สู
เกษตรกร  โดยศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี  จะเตรียมขอมูลสําหรับการถายทอดความรูใหกับ
สํานักงานเกษตรจังหวัด 
   3.4  ศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี  ผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรีย  บลาสเซียนา  
เพื่อใหการสนับสนุนในการปองกันและกําจัด  โดยใหจังหวัดทําแผนแจงใหศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัด
ชลบุรี  ทราบ 
   3.5  ใหสํานักงานเกษตรจังหวัด  จัดตั้งกลุมเกษตรกรเพื่อผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย    
ใชเอง  โดยศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี  จะเปนวิทยากรและผลิตหัวเชื้อบริสุทธิ์ให 
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  ในพื้นที่ที่มีฝนตกมากติดตอกันและตกสม่ําเสมอ  จะชวยลดปริมาณการะบาดของเพลี้ย
แปงมันสําปะหลังได 
 
การใหการสนับสนุนกิจกรรมของสํานักงานเกษตรจังหวัดและหนวยงานอื่นๆ   

1.  จัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสํานักงานเกษตรจังหวัด  รวม  3  คร้ัง   
  -  อําเภอเกาะสีชัง  จังหวัดชลบุรี   จํานวน  1  ครั้ง 
  -  อําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง   จํานวน  1  ครั้ง 
  -  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ  จํานวน  1  ครั้ง 
 2.  จัดนิทรรศการงานองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีพบประชาชน  รวม  4  คร้ัง  
  -  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี   จํานวน  1  ครั้ง 
  -  อําเภอบานบึง  จังหวัดชลบุรี   จํานวน  1  ครั้ง 
  -  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี   จํานวน  1  ครั้ง 
  -  อําเภอเกาะจันทร  จังหวัดชลบุรี   จํานวน  1  ครั้ง   
 3.  การสนับสนุนศัตรูธรรมชาติ 
  จังหวัดสมุทรปราการ 
   1.  เชื้อราไตรโคเดอรมา   จํานวน          20     กิโลกรัม 
   2.  เชื้อราบิวเวอเรีย   จํานวน          60     กิโกลรัม 
   3.  หัวเชื้อราบิวเวอเรีย   จํานวน          10     ขวด 
   4.  แมลงหางหนีบ   จํานวน  30,000     ตัว 
  จังหวัดชลบุรี 
   1.  เชื้อราไตรโคเดอรมา   จํานวน        196       กิโลกรัม 
   2.  หัวเชื้อราไตรโคเดอรมา  จํานวน             1      ขวด 
   3.  เชื้อราบิวเวอเรีย   จํานวน          54       กิโลกรัม 
   4.  หัวเชื้อราบิวเวอเรีย   จํานวน          11       ขวด 
   5.  เชื้อราเมตตาไรเซียม   จํานวน            1       กิโลกรัม  
  จังหวัดระยอง 
   1.  เชื้อราไตรโคเดอรมา   จํานวน       101      กิโลกรัม   
   2.  เชื้อราบิวเวอเรีย   จํานวน            8      กิโลกรัม 
   3.  เชื้อราเมตตาไรเซียม   จํานวน            1      กิโกลรัม 
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  จังหวัดจันทบุรี  
   1.  หัวเชื้อราบิวเวอเรีย   จํานวน         30      ขวด 
   2.  มวนพิฆาต    จํานวน 20,000       ตัว    
  จังหวัดนครนายก 
   1.  เชื้อราไตรโคเดอรมา   จํานวน         50      กิโลกรัม   
   2.  หัวเชื้อราบิวเวอเรีย   จํานวน         40      ขวด 
  จังหวัดสระแกว 
   1.  เชื้อราไตรโคเดอรมา   จํานวน         20      กิโลกรัม   
   2.  หัวเชื้อราไตรโคเดอรม  จํานวน         10      ขวด 
   3.  เชื้อราบิวเวอเรีย   จํานวน         20      กิโลกรัม 
   4.  หัวเชื้อราบิวเวอเรีย   จํานวน         20      ขวด 
   5.  เชื้อราเมตตาไรเซียม   จํานวน         20      กิโลกรัม 
   6.  แมลงหางหนีบ   จํานวน 20,000      ตัว 
  จังหวัดนครราชสีมา 
   1.  เชื้อราบิวเวอเรีย   จํานวน      200      กิโลกรัม 
   (สนับสนุนชวยเหลือควบคุมเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง)      

4.  การสนับสนุนศัตรูธรรมชาติ  ใหกับบริษัท  น้ําตาลและออยตะวันออก  จํากัด  โครงการควบคุม
ศัตรูออยโดยชีววิธีป  52   
  1.  แตนเบียนไขตริกโคแกรมมา  จํานวน     26,857,000       ตัว 
 5.  การเปนวิทยากร 
  5.1  วิทยากร  เร่ือง  การปองกันและกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและการสํารวจตรวจนับ  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ระยอง  และสระแกว 
  5.2  วิทยากรการผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรียใหกับกลุมเกษตรกร จังหวัดสระแกว ชลบุรี และ
ตราด     
  5.3  ประชุมคณะทํางานประสานงานการบริหารจัดการศัตรูพืชภาคตะวันออก  เมื่อวันที่  7  
พฤษภาคม  2552  ณ  สํานักงานเกษตรจังหวัดสระแกว 
  5.4  อบรมเกษตรกรตนแบบตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  โครงการควบคุมศตัรูออย
โดยชีววิธี ป 2552  คร้ังที่ 1/2552  ในวนัที่ 24 เมษายน 2552  เกษตรกรที่เขารับการฝกอบรม จํานวน 26 ราย 
 6.  ใหบริการเปนแหลงเรียนรู  ศึกษาดูงาน 
  6.1  การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสระแกว  จํานวน  12  คน 
  6.2  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง  จํานวน  20  คน 
  6.3  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี  จํานวน  20  คน 
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ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอื่น ๆ 

6.1 สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  จังหวดัระยอง  กําหนดจัดประชุมการ
พัฒนาเครือขายสับปะรดภาคตะวันออกขึน้  ในวันที่  20  พฤษภาคม  2552  เวลา  09.00 น.  ณ  หองประชุม
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง  โดยมีผูรวมประชุม คือ  ภาคเอกชนจากโรงงาน
สับปะรด  5  แหง  กลุมเกษตรกรผูปลูกสับปะรดและนักวิชาการผูรับผิดชอบใน 5 จังหวัด คือ  ฉะเชิงเทรา  
ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี  และตราด  ภาคราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  เพื่อรวมกันพจิารณาและกําหนดแนว
ทางการพัฒนาเครือขายสับปะรดภาคตะวนัออกใหเขมแขง็เชิงบูรณาการและมีศักยภาพในการแขงขนัตอไป 

6.2 ในวนัที่  20-24  พฤษภาคม 2552  สํานักพฒันาเกษตรกรจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกร 
ณ  โรงเรียนนายรอย จปร.  จังหวดันครนายก 

6.3 ขอเชิญรวมแขงขันกอลฟการกุศล กรมสงเสริมการเกษตร เพื่อหารายไดสนับสนุน
งานสาธารณกศุล  สวัสดิการเจาหนาทีแ่ละเชื่อมความสัมพันธกับหนวยงานที่เกีย่วของ โดยกําหนดจัดการ
แขงขัน  ในวนัที่ศุกรที่  29  พฤษภาคม  2552  เวลา  12.00 น.  ณ  สนามกอลฟ วินเซอร ปารค แอนด กอลฟ
คลับ ถนนสุวินทวงศ  เขตหนองจอก  กรุงเทพฯ  คาสมัครเขาแขงขันทมีละ 25,000 บาท  ซ่ึงสํานักสงเสริม
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  จังหวดัระยอง  จะจดัเขารวมแขงขัน 1 ทมี 

6.4 ขอเชิญรวมทอดผาปาสามัคคี ในวนัที่ 23 พฤษภาคม 2552  ณ  อําเภอชนแดน  
จังหวดัเพชรบรูณ 

6.5 การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร
เขตที่ 3  คร้ังตอไป วันที่  17  กรกฎาคม 2552  ณ  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวดั
ฉะเชิงเทรา  (พืชสวน)    

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา 13.30 น. 

 
 
 

  อรุณ  ศรีคําแหง       รังสรรค  บูรณมานัส 
        (นางอรุณ     ศรีคําแหง)               (นายรงัสรรค  บูรณมานัส) 
        ผูจดรายงานการประชุม                 ผูตรวจรายงานการประชุม 
 

 


