
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการในสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร เขตท่ี 3 
คร้ังท่ี  2/2553  วันท่ี  20  มกราคม  2553 

ณ  หองประชมุสํานักงานเกษตรจังหวัดสระแกว อําเภอเมือง  จังหวัดสระแกว 

ผูมาประชุม 
 1. นางปาริชาติ   ศรีวิพัฒน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนา        ประธานที่ประชุม 
     การเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง 
 2. นายวรทัศน  ปฐมภูมิพันธุ เกษตรจังหวดัสระแกว 

3. นางอัญชลี  ประเสรฐิเตชาโต  (แทน) เกษตรจังหวดัระยอง 
4. นายวิเชียร  สุขอยู  (แทน)เกษตรจงัหวัดฉะเชิงเทรา 
5.   นายเฉลิมชาติ  นันตสุวรรณ (แทน) เกษตรจังหวดัตราด 
6.  นายวิชัย  อมรพันธางค (แทน)เกษตรจงัหวัดนครนายก 
7.   นายเลิศพงศ ต. ไชยสุวรรณ (แทน) เกษตรจังหวดัชลบุรี  
8.   นายสันติชัย  วงษจันทรา (แทน) เกษตรจังหวดัปราจีนบุรี 

 9.  นายปภพ  วรรณพิรุณ (แทน) เกษตรจังหวดัจันทบรีุ 
10. นายกุลดิลก  แกวประพาฬ (แทน) เกษตรจังหวดัสมุทรปราการ 
11. นายคนึง  กลับกลาย  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

     จังหวดัฉะเชิงเทรา  (พืชสวน) 
12. นายพงษศักดิ์  เอมดวง ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
 จังหวดัระยอง  (พืชสวน) 
13. นายทวิา    แซมเพชร  ผูอํานวยการศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี 
14. นายตอศักดิ์  โพธ์ิกราน (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
 จังหวดัชลบุรี  (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 
15. นายสุระเชษฐ  นาโสม หัวหนาศูนยพฒันาการผลิตและควบคุมศตัรูผักผลไมเพื่อการสงออกที่ 

2 จังหวดัฉะเชงิเทรา 
 16. นายรังสรรค  บูรณมานัส ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ทําหนาที่ในตําแหนง 

ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ   เลขานุการที่ประชุม 
 

  
 
   
 
 
   



 

ผูเขารวมประชุม 
1. นายองอาจ  เพยีรธรรม ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ทําหนาที่ในตําแหนง 

ผูอํานวยการกลุมวิชาการและฝกอบรม 
2. นางสาววาสนา  บํารุงกิจ หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 
3. นายชูสิทธิ์  นายอง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
4. นายชนนิทร  สุขสําราญ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 
5. นางสาวอิสรี  เกงนอก นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
6. นายสราวุฒิ  พลูศรี นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. นายวรทัศน  ปฐมภูมิพันธุ  เกษตรจังหวัดสระแกว แนะนําบทบาท
ภารกิจของสํานักงานเกษตรจังหวัดสระแกว และกลาวตอนรับผูเขารวมประชุมทุกทาน 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นางปาริชาติ   ศรีวิพัฒน  กลาวแสดงความยินดีกับนายวรทัศน  ปฐมภูมิพันธุ   ที่ไดรับ 

การแตงตั้งเปนเกษตรจังหวัดสระแกว และนายไพโรจน  สาระคง เกษตรจังหวัดชลบุรี   
ดวยผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เขต 3 และ 9 นายจักรี สุจริตธรรม กําหนดให 

มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการติดตามภารกิจตามนโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เขตตรวจราชการที่ 3 และ 9” ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ 2553 ณ ศูนยศึกษา 
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อาวคุงกระเบน ต.คลองขุด อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี โดยขอเชิญ
หัวหนาสวนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณทุกทานเขารวมสัมมนาดังกลาว 
 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ นางจิตติมา  อนถาวร หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 
สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนตเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2553  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี 1/2553 วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2552 
การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร เขตที่ 3 คร้ังที่ 

1/2553 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ณ หองประชุมศูนยบริหารศัตรูพืชจังหวัดชลบุรี อําเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  คร้ังที่ 1/2553 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังท่ีแลว 

- ผลการปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด (ขาว  
มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว)   และโครงการประกันรายไดเกษตรกร 

ตามที่ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ใหทุกจังหวัดสรุป
ปญหา/อุปสรรคในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการออกใบรับรอง แลวจัดสงมาที่สํานักสงเสริมและพัฒนา 
การเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยองในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 เพื่อประมวลเปนภาพรวมของภาคตะวันออก แลว
รายงานไปยังสงกรมเสริมการเกษตรทราบเพื่อหาแนวทางแกไขตอไป  ซ่ึงสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 3 จังหวัดระยอง ไดดําเนินการดังกลาวเรียบรอยแลว 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
 

 



 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพื่อทราบและพิจารณา 

 4.1 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

4.1.1   การสัมมนาเชิงปฏิบตักิารระดับเขต (RW) ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

      แนวทางการดําเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต( RW) คร้ังที่ 1 ของสํานักสงเสริม
การเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 

 ชวงเวลา  

         วันที่ 11-12 ก.พ. 2553 
 บุคลเปาหมาย  
           ทั้งหมด 85 คน แบงเปนคณะวิทยากร 5 คน นักวิชาการจากจังหวัดๆละ 6 คน {หัวหนากลุม 3 คน 

ผู รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน ผู รับผิดชอบการจัดการความรู(KM)ผู รับผิดชอบงานศัตรูพืช} ตัวแทน 
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรศูนยละ 1 คน นักวิชาการและผูจัดจากสํานักสงเสริมและพัฒนา 
การเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง จํานวน 21 คน 

เนื้อหาสาระ  
        แบงกลุมอภิปรายจํานวน  4   กลุม   
        กลุมที่ 1  การบริหารจัดการศัตรูพืช เพล้ียแปง เพล้ียกระโดดสีน้ําตาล 
        กลุมที่ 2  การบริหารจัดการสินคาเกษตร 
        กลุมที่ 3  เทคนิคในการขับเคลื่อนการประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกจิชุมชนจังหวัด 
         กลุมที่ 4   การจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร 
   สถานที่  
          ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 

ขอเสนอแนะ - ในอดีตเวที RW เปนเวทีพบปะระหวางนักวิชาการ ผูรับผิดชอบงานในระดับกรมสงเสริม
การเกษตรกับนักวิชาการระดับจังหวัด  ปญหาที่ไดรับการถายทอดจะไดรับการแกไขอยางทันทวงที แตระยะหลัง 
RW ใชประโยชนไดนอยลง อยากจะให RW เปนเวทีที่ทําใหประโยชนสูงสุดสําหรับผูปฏิบัติงาน 
  - ขอใหศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรทุกแหงไดมีโอกาสนําเสนอแผนการดําเนินงาน
ในเวที RW ของทุกปใหจังหวัดภายใตสังกัดไดรับทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 
 
 
 
  



 

4.1.2 การขึ้นทะเบียนผูปลูกขาว ป 2552/53 รอบท่ี 2  
      เปาหมายและพื้นท่ีดําเนินการ  ประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาวที่จะเขารวมโครงการ  
3 ชนิด ไดแก ขาวเปลือกเจาปทุมธานี 1 ขาวเปลือกเจาพันธุที่ทางราชการรับรอง  และขาวเปลือกเหนยีว ในพืน้ที่
ที่มีการเพาะปลูกขาว  ป 2552/53  รอบที่ 2   
                    ราคาประกันรายไดเกษตรกร  กําหนดราคาประกันรายไดเกษตรกร ณ ความชื้นไมเกิน 15%  

        1.  ขาวเปลือกเจาปทุมธานี 1 ราคาตันละ 11,000 บาท   
        2. ขาวเปลือกเจาพันธุที่ทางราชการรับรอง ราคาตันละ 10,000 บาท 
        3. ขาวเปลือกเหนียว ราคาตันละ 9,500 บาท  

            กรอบระยะเวลาดําเนินการ  
     1.  การประชาสัมพันธ ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม  2552 – 31 กรกฎาคม 2553  
     2.  การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  โดยเกษตรอําเภอ (กรมสงเสริมการเกษตร) ตั้งแตวันที่  
1 มกราคม – 30 เมษายน 2553  ยกเวนภาคใต ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2553  
     3. การประชุมประชาคม  โดยคณะกรรมการระดับตําบลเพื่อรับรองการผลิตขาวของ
เกษตรกร  ตั้งแตวันที่ 6 มกราคม – 15 พฤษภาคม 2553 ยกเวนภาคใต  ตั้งแตวันที่ 6 เมษายน – 15 สิงหาคม 
2553  

    4.  การออกหนังสือรับรองใหเกษตรกร  โดยเกษตรอําเภอ (กรมสงเสริมการเกษตร)  ตั้งแต
วันที่ 15 มกราคม – 20 พฤษภาคม 2553 ยกเวนภาคใต ตั้งแตวันที่ 15 เมษายน – 20 สิงหาคม 2553  
    5.  การจัดทําสัญญาประกันรายได  โดย ธ.ก.ส.  สาขาที่เปนภูมิลําเนา/พื้นที่ปลูก ตั้งแตวันที่ 
20มกราคม – 30 พฤษภาคม 2553 ยกเวนภาคใต ตั้งแตวันที่ 20 เมษายน – 30 สิงหาคม 2553  

  6.  การใชสิทธิประกันรายได ตั้งแตวันที่ 21 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2553  ยกเวนภาคใต  
ตั้งแตวันที่ 21 เมษายน – 31 ตุลาคม 2553  

 7.  การประกาศเกณฑกลางอางอิง คณะอนุกรรมการกําหนดเกณฑกลางอางอิงโครงการ 
การประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว  เปนผูกําหนดและประกาศเกณฑกลางอางอิง ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 31 
ตุลาคม 2553  
 ปญหา/ขอเสนอแนะ  
                        จันทบุรี  - สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีมีขอมูลเกษตรกรผูปลูกขาวนาปรังประมาณ 40 ราย 
พื้นที่ประมาณ 500 ไร แตไมมีในฐานขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

                                 สระแกว  - กรมสงเสริมการเกษตรเรงรัดการขึ้นทะเบียนผูปลูกขาว ป 2552/53 รอบท่ี 2 ซ่ึงจังหวัด
ยังไมสามารถดําเนินการดังกลาวไดตามเปาหมาย เนื่องจากเกษตรกรยังไมเร่ิมตนทําการเพาะปลูก 
                       นครนายก - กรมสงเสริมการเกษตรจะปดระบบทะเบียนเกษตรกร(ทบก. 01)วันที่ 31 มกราคม 
2553   เกษตรกรยังไมไดขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก. 01)ในเวลาดังกลาว แตมีแผนจะปลูกขาวนาปรัง จะไม
สามารถขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ (ทพศ.) ได 

มติท่ีประชุม รับทราบ   



 

4.1.3 โครงการบริหารจัดการขอมูลการเกษตรเพื่อการประกันรายไดใหกับเกษตรกร 

เปาหมาย    
                           ขอมูลเกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก  3  ชนิด  (ทพศ.)  ไดแก  ขาวนาป  มันสําปะหลัง  

ขาวโพดเลี้ยงสัตว  จํานวน  4.5 ลานครัวเรือน  และขอมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)  จํานวน 5.78 ลานครัวเรือน   
มีความถูกตอง  ครบถวน  สมบูรณ   

                  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
                   1.  ขอมูลเกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด (ทพศ.)ไดแก ขาวนาป มันสําปะหลัง  

ขาวโพดเลี้ยงสัตว  มีครบถวน  สมบูรณ  และขอมูลทะเบียนเกษตรกร  มีความถูกตอง  สมบูรณ  ครบทุกครัวเรือน  
สามารถนํามาใชเปนฐานขอมูลสําหรับการดําเนินโครงการประกันรายไดเกษตรกรในปตอไป และเปนฐานขอมูล
สําหรับการวางแผนพัฒนาการเกษตรระดับพื้นที่และเชิงนโยบาย  อยางมีประสิทธิภาพ 

                     2.    สรางงานและรายไดใหกับตนกลาอาชีพ  จํานวน  1,914  คน  คิดเปนมูลคาประมาณ 
 30  ลานบาท  

                     ฐานขอมูลขาวนาปรังของภาคตะวันออกทั้งหมด  21,352 ไร มีแผนการขึ้นทะเบียน ตั้งแต

เดือนมกราคมถึงเมษายน จํานวน 6,679, 6,482, 4,872 และ3,319 ราย ตามลําดับ โดยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 มีเกษตรกรผูปลูกขาวนาปรังมากที่สุด จํานวน 11,277 ราย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.1.4  โครงการจัดทําฐานขอมูลเชิงพื้นท่ีของยางพาราป 2550 โดยการ  สํารวจขอมูลระยะไกลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศของภาคตะวันออก   
                               ผลการดําเนินงาน 

                           จังหวัดในภาคตะวันออกที่มีการปลูกยางพาราและใหผลผลิต จากมากไปหานอย  คือ 
ตราด (234,313 ไร) ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง  จันทบุรี  สระแกว  และปราจีนบุรี  สวนนครนายกและ
สมุทรปราการไมมีการเก็บขอมูลเพราะ มีการปลูกจํานวนนอย  

                        จากฐานขอมูล ทบก. 01 ในภาคตะวันออก   (ณ  วันที่  8 ธันวาคม พ.ศ. 2552)  จําแนกได
ดังนี้  ครัวเรือนที่ปลูกยางพารา  จํานวน  28,898  ครัวเรือน  เนื้อที่ยืนตน  จํานวน  697,684  ไร เนื้อที่ใหผลผลิต  
จํานวน  316,469  ไร ผลผลิตรวม  70,647  ตัน จังหวัดตราดมีพื้นที่ปลูกยางพารามากที่สุด 234,313 ไร 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.1.4 รายงานความกาวหนาการใชจายงบประมาณ ป 2553 
       รายงานผลการใชจายงบประมาณป 2553 ของสํานักงานเกษตรจังหวัดและศูนยสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรในภาคตะวันออก สังกัดสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2552 



 

      งบประมาณจากกรมสงเสริมการเกษตร ไดรับ 32,890,947 บาท ใชไป 11,283,613.85 บาท 
คิดเปน 34.31 % คงเหลือ 21,607,333.15 บาท คิดเปน 65.69% 
      งบประมาณจากหนวยงานอื่น ไดรับ 11,074,200 บาท ใชไป 3,111,303 บาท คิดเปน 28.10 % 
คงเหลือ 7,962,897 บาท คิดเปน 71.90 % 
      การใชจายงบประมาณเปนไปตามเปาหมาย คือมากกวา 20 %ในไตรมาสแรกของ
ปงบประมาณซึ่งกรมสงเสริมการเกษตรไดกําหนดเปาหมายการใชจายในแตละไตรมาส ดังนี้ 

- ไตรมาสที่ 1 มากกวา 20% 
- ไตรมาสที่ 2 มากกวา 43% 
- ไตรมาสที่ 3 มากกวา 60% 
- ไตรมาสที่ 4 มากกวา 94% 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.2 กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 
4.2.1 โครงการบริหารจัดการผลไมภาคตะวนัออก ป 2553  

                 สถานการณและแนวโนมของทุเรียน เงาะ มังคดุ ลองกอง   ณ  วันที่ 19 มกราคม 2553 
                 ทุเรียน  ออกดอกแลวประมาณ 80 - 85 % ดอกสวนใหญอยูในระยะหัวกําไล-หางแย 
แนวโนมปริมาณผลผลิตลดลงเล็กนอย 
                            เงาะ  ออกดอกแลว 65-70%   แนวโนมปริมาณผลผลิต ใกลเคียงกับป 2552 หรือเพิ่มขึ้น
เล็กนอย 
                          มังคุด ออกดอกแลว  65-75%  สวนใหญดอกอยูในระยะปากนกแกวถึงดอกตูมพรอม
บานแนวโนมปริมาณผลผลิตใกลเคียงกับป 2552  หรือลดลงเล็กนอย 
                          ลองกอง ออกดอกแลว 30-40%  แนวโนมปริมาณผลผลิตใกลเคียงกับป 2552 

           ชวงผลผลิตกระจุกตัว  ประมาณ ชวงเดือนพฤษภาคม   
         กําหนดการสรุปและประกาศขอมูลเอกภาพ วนัที่ 26 กุมภาพนัธ  2553  
         แผนการบริหารจัดการผลไมฯ ป 2553 

                  จังหวัดจันทบุรี  ตราด และระยอง  จัดทําแผนของจังหวัดภายใตคณะทํางานปองกันและ
แกปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ําของจังหวัด  แลวเสร็จประมาณ 1- 5 มีนาคม 2553 โดยสํานักสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง  สรุปเปนภาพรวมของภาคตะวันออก ประมาณ วันที่ 10  มีนาคม 2553   
สวนแนวทางบริหารจัดการผลไมที่เพิ่มเติมจากป 2552 คือ การซื้อขายผลไมกับกรมราชทัณฑ และการกระจาย
ผลไมโดยบริษัทไปรษณียไทย 

มติท่ีประชุม รับทราบ   

 
 



 

4.2.2  การสํารวจขอมูลผลผลิตสับปะรดภาคตะวันออก ป 2553 
     จากการสํารวจขอมูลผลผลิตสับปะรด จาก 5 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี
และตราด  พบวามีเกษตรกรที่ผานการสํารวจ  จํานวน 5,140  ราย  พื้นที่ 142,468  ไร  คาดวาจะดําเนินการสํารวจ
ไดเสร็จทุกจังหวัดสิ้นเดือนกุมภาพันธ  2553   

มติท่ีประชุม รับทราบ   

4.2.3  โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
      กิจกรรมประชุมอนุกรรมการปฏิบัติงานรวมมือระหวางกรมวิชาการเกษตรและกรมสงเสริม
การเกษตร (MOU) จํานวน 3 คร้ัง สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ไดกําหนดแผน 
การดําเนินการ คร้ังที่ 1 กุมภาพันธ 2553 คร้ังที่ 2 พฤษภาคม 2553 และครั้งที่ 3 สิงหาคม 2553 

  การดําเนินงาน Pilot Project การรับรองคุณภาพพืช GAP แบบกลุม 

            ตามที่กรมสงเสริมการเกษตร ใหจัดทํากิจกรรมนํารองการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี (GAP) แบบกลุม โดยมีเปาหมายนํารองทั้งหมด 12 กลุม ใน 6 เขต สําหรับในภาคตะวันออก 

ดําเนินการที่กลุมเครือขายวิสาหกิจชุมชาวสวน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย อยูในขั้นตอน 
การชี้แจงเอกสาร เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553  สํานักมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ(มกอช.)และ 
สถาบันมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ไดเขามาชี้แจงคูมือการจัดการระบบควบคุมภายใน และแบบฟอรมที่ใช

ระบบควบคุมภายในทั้งหมด 8 แบบ โดยเริ่มบันทึกแบบฟอรมตางๆ ตั้งแต 8 มกราคม 2553 เปนตนไป    

        วันที่ 11-15 มกราคม 2553 ที่ผานมา มกอช. ไดจัดฝกอบรมหลักสูตรทางดานระบบคุณภาพ
และการจัดทําระบบควบคุมภายในแบบกลุมสําหรับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและมาตรฐาน 
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ณ โรงแรมรามาการเดนส  กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาวิทยากรหลักในสังกัดกรมสงเสริม
การเกษตรใหมีความรูดานระบบคุณภาพและการจัดทําระบบควบคุมภายในสําหรับการรับรองมาตรฐาน 
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) แบบกลุม  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.2.4  โครงการสงเสริมการผลิตปาลมน้ํามัน  
      กรมสงเสริมการเกษตรแจงวาจะโอนเงินใหเขตเปนคาใชจายการฝกอบรมเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตรระดับจังหวัด ระดับวิทยากร (TOT)  จํานวน  30  คน วงเงินงบประมาณ  120,000  บาท และการศึกษา
วิจัย การปฏิบัติของการเกษตรกร อีก  30,000  บาท  คาดวาประมาณเดือน เมษายน  จะโอนเงินใหเขตซึ่งจะได
ประสานจังหวัดจัดสงเจาหนาที่สงเสริมฯ รวมมืออบรมตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 



 

4.3 กลุมวิชาการและฝกอบรม 
4.3.1 โครงการขยายผลการพฒันาบุคลากรดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสแบบออนไลน   

   กรมสงเสริมการเกษตร ไดจัดทําโครงการขยายผลการพัฒนาบุคลากรดวยส่ืออิเล็กทรอนิกส
แบบออนไลน และดําเนินการตั้งแตตนเดือน ธันวาคม 2552 เปนตนมานั้น มีบุคลากรในจังหวัดภาคตะวันออก
และสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ใหความสนใจในการฝกอบรมโดยผาน 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส จํานวนทั้งสิ้น 121 คน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.3.2  ผลการประกวดคัดเลอืกบุคคล องคกร/สถาบันดีเดนระดับเขต ประจําป 2553 
    ผลการประกวดคัดเลือกบุคคล องคกร/สถาบันดีเดนระดับเขต ประจําป 2553 ทั้งหมด  

10 ประเภท ซ่ึงสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ไดแจงผลใหจังหวัดทราบแลวนั้น  
กลุมที่ไดรางวัลชนะเลิศระดับเขตจะเปนตัวแทนเขาแขงขันในระดับประเทศ โดยกรมสงเสริมการเกษตรจะออก
ตัดสินทุกประเภทใหแลวเสร็จภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ 2553 ซ่ึงจะแจงกรมฯกําหนดการดังกลาวใหจังหวัด
ทราบตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.4 กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
4.4.1 การรวมจํานายสินคาของกลุมวิสาหกิจชุมชนในเขตภาคตะวันออกในงานเกษตรภาคอีสาน

ประจําป 2553  

  งานวันเกษตรอีสาน ป 2553 ระหวางวันที่ 22 มกราคม - 31 มกราคม 2553  ณ  บริเวณอุทยาน
เทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  เพื่อสงเสริมและเผยแพรความรูดานการเกษตร  และจําหนายสินคา
ผลิตภัณฑชุมชนจากสถาบันองคกรเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และทั่วประเทศ  มีกลุมวิสาหกิจชุมชน 
ในเขตภาคตะวันออกนําสินคาเขารวมจําหนายทั้งหมด 10 กลุม จากจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก และ
สระแกว 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5    การติดตามประสานงานและปญหาอุปสรรคในการปฏบิัติงาน 

 5.1 สํานักงานเกษตรจังหวัด 

                       5.1.1  สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 

ขอเสนอแนะ   - การแตงตั้งเลื่อนระดับขาราชการแทนตําแหนงที่วาง ขอใหพิจารณาคนในสํานักกอนเพื่อเปน
ขวัญและกําลังใจใหแกคนที่มีความมุงมั่นในการทํางาน 

มติท่ีประชุม รับทราบ   



 

                        5.1.2  สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ปญหาอุปสรรค -  ตําแหนงเจาหนาที่ธุรการสํานักงานเกษตรอําเภออําเภอแปลงยาวถูกยุบโดยไมทราบสาเหตุ  
ซ่ึงทางสํานักงานฯตองใชนักวิชาการสงเสริมการเกษตรมาทํางานดังกลาว เพิ่มความรับผิดชอบจากงานใน 
สายงานซึ่งเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรตองรับผิดชอบงานหลายดานอยูแลว 

มติท่ีประชุม รับทราบ   

                        5.1.3 สํานกังานเกษตรจังหวัดชลบุรี  

ขาวประชาสัมพันธ – ขอเชิญรวมงานพฤกษาตะวันออก คร้ังที่ 4 วันที่ 22-26 มกราคม 2553 ณ สนามหนาศาลา
กลางจังหวัดชลบุรี 
ปญหาอุปสรรค - ตนกลาอาชีพลาออก 8 คน ทําใหไมมีผูรับผิดชอบในงานสวนดังกลาว 

มติท่ีประชุม รับทราบ   

                        5.1.4  สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด  
- ไมมี -  

                       5.1.5  สํานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก  
ปญหาอุปสรรค - กรมสงเสริมการเกษตรจะปดระบบทะเบียนเกษตรกร(ทบก. 01)วันที่ 31 มกราคม 2553 
เกษตรกรยังไมไดขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก. 01)ในเวลาดังกลาว และมีแผนจะปลูกขาวนาปรัง จะไมสามารถ
ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ (ทพศ.) ได 

  - ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตร ของสํานักงานเกษตรอําเภอองครักษหายไป 2 ตําแหนง 
จังหวัดตองใชพนักงานราชการทํางานแทนตําแหนงที่หายไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ   

5.1.6 สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  

ปญหาอุปสรรค - การไมเขารวมทําประชาคมของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ทพศ.ในพื้นที่อ่ืนนอกภูมิลําเนา  

ขอเสนอแนะ -  ควรกําหนดแนวทางเพื่อใหเกษตรกรเดินทางไปทําประชาคมในพื้นที่ปลูกใหครบถวน 

ปญหาอุปสรรค - ขอขัดของในการประสานงานระหวางจังหวัดกับ War room ของกรมสงเสริมการเกษตร 
ปญหาอุปสรรคในการทํางานของจังหวัดไมไดรับคําตอบจาก War room ของกรมฯ 

 ขอเสนอแนะ - ใหมี War room ในระดับเขต เพื่อเปนตัวกลางในการประสานงานในอีกระดับหนึ่ง  

มติท่ีประชุม รับทราบ   

 

 



 

5.1.7  สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง 
ปญหาอุปสรรค - ปญหาเงื่อนไขของการขึ้นทะเบียน กรณีเกษตรกรปลูกขาวหลายแปลงในชวงเวลาตางกัน 
สามารถขึ้นทะเบียนโดยแยกพื้นที่ในการประชาคมไดหรือไม 

มติท่ีประชุม รับทราบ   

5.1.8  สํานักงานเกษตรจังหวดัสมุทรปราการ 
ปญหาอุปสรรค  - ตนกลาอาชีพลาออก 1 คน จึงตองใชนกัวิชาการสงเสริมการเกษตรทํางานในสวนนี้แทน 

มติท่ีประชุม รับทราบ   

5.1.9 สํานกังานเกษตรจังหวดัสระแกว 
ปญหาอุปสรรค - ตนกลาอาชพีลาออก 1 คน และตามหลักเกณฑไมสามารถจางคนใหมมาทํางานแทนไดจึง
ตองใชนักวิชาการสงเสริมการเกษตรทํางานในสวนนี ้
ขอเสนอแนะ - ควรมีการยดืหยุนในระดับนโยบายเพื่อสามารถจางคนใหมมาทํางานแทนคนเดิมทีล่าออก 
เพื่อไมใหกระทบกับงานที่รับผิดชอบของนักวิชาการสงเสริมการเกษตรที่ตองมาทํางานแทนตําแหนงที่วาง 

มติท่ีประชุม รับทราบ   

5.2 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร  

                     5.2.1 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุพชืเพาะเลี้ยง) 
    ศูนยฯไดรับงบประมาณจากองคการบริหารสวนทองถ่ิน รวมทั้งสิ้นจํานวน 660,000 บาท โดย

งบประมาณดังกลาวใชในการผลิตพันธุพืช 14 ชนิด รวม 315,000 ตน 21,000 กระถาง เพื่อสนับสนุนแหลง
เงินทุนและ หนวยงานราชการสังกัดกรมสงเสริมการเกษตรในเขตภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ในโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหฯ และโครงการสายใยรักแหงครอบครัว ในการนี้ศูนยขอความ
รวมมือทุกจังหวัดชวยประสานงานของบประมาณจากองคการบริหารสวนทองถ่ินเพื่อจัดจางศูนยฯในการผลิต
พันธุพืชในโอกาสตางๆ เนื่องจากกรมสงเสริมการเกษตรไมไดจัดสรรงบประมาณในสวนนี้มาใหศูนยฯ 

มติท่ีประชุม รับทราบ   

5.2.2 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ( ผึง้) 
     ศูนยฯไดรับงบประมาณในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนจาก
โครงการไทยเขมแข็งจํานวน 480,000 บาท ขณะนี้กําลังอยูในระหวางการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 
     โครงการสงเสริมอาชีพการเกษตรเฉพาะดาน 

- อบรมหลักสูตรการเลี้ยงชันโรง/การตลาดน้าํผ้ึง 
- อบรมชันการเลี้ยงชันโรงในงานรักษเหลืองจันทร ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลจนัทบุรี 
- งานวันชันโรง ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.มะขาม จ.จันทบุรี งบประมาณ

65,000 บาท จากอบจ.จันทบุรี 



 

- อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑผ้ึง ณ กระทอมทิพยรีสอรท อ.วังมวง จ.สระบุรีงบประมาณ
จาก อบจ.สระบุรี 
ปญหาอุปสรรค - ตําแหนงนกัวิชาการสงเสริมการเกษตรทีไ่ปชวยราชกรมสงเสริมการเกษตรตั้งแตป 2550 
จนถึงปจจุบันยังไมมีการยายขาด ศูนยตองการตําแหนงดงักลาวเพื่อไปบรรจุขาราชการใหม 

มติท่ีประชุม รับทราบ   

5.2.3 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดระยอง ( พืชสวน) 

                               ปญหาและอุปสรรค 
             โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะดาน  มีคาใชจายในการฝกอบรม 

250 บาท/ราย แบงเปนคาวัสดุในการฝกอบรม 100 บาท คาอาหารและเครื่องดื่ม 50 บาท และคายานพาหนะ 100 
บาท แตโครงการปรับระบบการผลิตสินคาเกษตร มีคาใชจายในการดําเนินงานทั้งสิ้น 150 บาท/ราย ซ่ึงโครงการ
ทั้งสองมีผูรับผิดชอบในระดับกรมแตกตางกันคือ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร และผูอํานวยการ
กองแผนงาน ตามลําดับ 

                              ความแตกตางในทางปฏิบัติของการฝกอบรมทั้ง 2 โครงการทําใหเกษตรกรไมเขาใจ 
อาจจะเกิดการรองเรียน ทําใหเกิดความเสียหายแกผูจัดการฝกอบรมได 
ขอเสนอแนะ - คายานพาหนะในโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะดาน   สามารถ
ปรับเปลี่ยนเปนคาดําเนินงาน 250 บาท/ราย ไดหรือไม ถาไมไดศูนยฯ ขอคืนเงินในสวนของคายานพาหนะ 
จํานวน 100 บาท เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันทั้ง 2 โครงการ เปนการปองกันผูปฏิบัติจากการถูกรองเรียน 

มติท่ีประชุม รับทราบ   

5.2.4  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน) 
                 แผนการฝกอบรมโครงการป 2553  

-  อบรมเกษตรกรดานไมผลไมยืนตน    หลักสูตรการปลูกมะมวงและการผลิตมะมวง
นอกฤดู  

- อบรมเกษตรกรดานผักและสมุนไพรหลักสูตรการผลิตน้ําสมควันไม  
- อบรมเกษตรกรหลักสูตรฝกอาชีพเฉพาะดาน   
- พัฒนาแปลงเรยีนรูพืชพนัธุด ี 

มติท่ีประชุม รับทราบ   
5.2.4 ศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี  

        สถานการณศัตรูพืชเรงดวนในภาคตะวันออก 
             โครงการปองกันกําจัดเพลี้ยแปงในมันสําปะหลัง ดําเนินการในวันที่ 23 มกราคม 2553  
ใน 6 จังหวัด ภาคตะวันออก ยกเวน สมุทรปราการ นครนายก ตราด กรมสงเสริมการเกษตรไดแตงตั้งผูประสานงาน 
ในระดับกรม และเขตใหทุกจังหวัดแลว มีการบรรยายใหความรูโครงการปองกันกําจัดเพล้ียแปงในมันสําปะหลัง  



 

สาธิตการชุบทอนพันธุ  การฉีดพนสารเคมีอยางปลอดภัย ขอใหทุกจังหวัดทําแผนการรณรงคการปองกันกําจัดเพลี้ย
แปงในมันสําปะหลังใหศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรีทราบดวย โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 
2553  
         ศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการเพลี้ยแปง”  ในวันที่  
5 กุมภาพันธ 2553 ณ ศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี อ.บางละมุง จ.ชลบุรี บุคคลเปาหมายไดแก นักวิชาการจาก 
 6  จังหวัดในภาคตะวันออก(ยกเวน สมุทรปราการ นครนายก ตราด) จังหวัดละ 2 คน นักวิชาการจากอําเภอที่มี 
การระบาดของเพลี้ยแปง อําเภอละ 1 คน กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดสรรงบประมาณสําหรับคาเดินทาง คาอาหาร
และวัสดุฝกอบรมคนละ 1,000 บาท ในการนี้ ศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรีไดจัดทํา CD เผยแพรใหทุกทานที่ 
เขารับการอบรมสําหรับใชประโยชนในการถายทอดความรูตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ   

5.2.6 ศูนยพัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผัก ผลไม เพื่อการสงออกที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

    การลงนามสัญญาซื้อขายมะมวงลวงหนา (Contract Farming) สหกรณชาวสวนมะมวงจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จํากัด วนัที่ 24 ธันวาคม 2552 จํานวน 6 บริษัท ปริมาณ 700 ตัน 

มติท่ีประชุม รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 6    เร่ืองอ่ืน ๆ 
            ประชุมครั้งตอไป วันที่12 มีนาคม 2553 ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

มติท่ีประชุม รับทราบ   
 
เลิกประชุม เวลา 13.00 น. 

 
 
 

        (นางสาวอิสรี  เกงนอก)          (นายรังสรรค  บูรณมานัส) 
                    ผูจดรายงานการประชุม           ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


