
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ 
สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี (ผ้ึง) อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

************************ 

ผู้มาประชุม 
๑. นายอนันต์  ลิลา  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝุายวิชาการ ประธานที่ประชุม 
๒. นายวิชิตร   ช่วยพิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง  
๓. นางเริงจิตร  พรหมสถิต เกษตรจังหวัดจันทบุรี 
๔. นายไพโรจน์  สาระคง  เกษตรจังหวัดชลบุรี 
๕. นายปัญญา   ศิลปะ  เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา  
๖. นายจตุรงค์   ราชพิทักษ์ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  
๗. นายสังคม  ประเสริฐเตชาโต เกษตรจังหวัดระยอง 
๘. นายวสันต์   บุญห่อ  เกษตรจังหวัดตราด 
๙. นายวีเซนต์   ตั้งพิสิฐโยธิน รักษาการ เกษตรจังหวัดสระแก้ว   
๑๐. นายวรวุฒิ  ขอดจันทึก (แทน) เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
๑๑. นายวิชัย   วงษ์บัวงาม (แทน) เกษตรจังหวัดนครนายก 
๑๒. นายคนึง   กลับกลาย ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  (พืชสวน) 
๑๓. นายพงษ์ศักดิ์  เอมดวง ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
 จังหวัดระยอง (พืชสวน) 
๑๔. นายทิวา      แซมเพชร ผู้อ านวยการศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี 
๑๕. นายรุ่งโรจน์  เจริญโพธิ์ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) 
๑๖. นายมงคล    ด่านปาน (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
 จังหวัดชลบุรี  (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) 
๑๗. นายสุระเชษฐ์  นาโสม หัวหน้าศูนย์พัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผักผลไม้เพ่ือการส่งออกที่ ๒ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  
๑๘. นายรังสรรค์  บูรณมานัส ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ท าหน้าที่ในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ   เลขานุการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางมัลลิกา  เขียวหวาน ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพชุมชนเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 
๒. นายสามารถ  ชื่นวงศา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ  สสข.๓ รย. 
๓. นางศุภลักษณ์  พลเยี่ยม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    สสข.๓ รย. 
๔. นางสาววรนุช  สีแดง นักวิชาการเกษตรช านาญการ    สสข.๓ รย. 
๕. นางสาววาสนา  บ ารุงกิจ หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป     สสข.๓ รย. 
๖. นายสะท้าน  บรรดา  นายช่างไฟฟูาช านาญงาน     สสข.๓ รย. 
๗. นายนริศร์  คงสมบุญ   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   ศสพ.จบ.(ผึ้ง) 
๘. นายบวรศักดิ์  ค ามูล  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    สสข.๓ รย. 
๙. นางสาวอิสรี  เก่งนอก  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   สสข.๓ รย. 
๑๐. นางสาวภัทรลภา  สุวรรณราช เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์   สสข.๓ รย. 
๑๑. นายสุเมศร์  แก่นจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. นายรุ่งโรจน์  เจริญโพธิ์ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมและน าเสนอบทบาทภารกิจของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) โดยสังเขป จากนั้นนายอนันต์  ลิลา  ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ขอแสดงความยินดีกับเกษตรจังหวัด ๓ ท่าน ที่ได้รับค าสั่งเลื่อนระดับ โดยนางเริงจิตร  พรหมสถิต 

เกษตรจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้อ านวยการส านักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร นายสังคม  ประเสริฐเตชาโต 
เกษตรจังหวัดระยอง เป็นเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายวสันต์  บุญห่อ เกษตรจังหวัดตราด เป็นเกษตรจังหวัด
ยโสธร และยินดีต้อนรับนายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ จากเกษตรจังหวัดยโสธร มารับต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง  

กองแผนงาน ขอเชิญผู้แทนส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ และ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ รวมศูนย์ละ ๒ ท่าน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวางแผนการฝึกอบรมเพ่ือปรับระบบการผลิต
สินค้าเกษตร  ระหว่างวันที่  ๒๓ – ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ 
การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการทุกศูนย์มีการวางแผนการฝึกอบรมให้กับเกษตรกรได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมเป็น  
ไปตามเปูาหมาย/ตัวชี้วัด และวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ในโครงการส่งเสริมการเกษตร  

ขอขอบคุณเกษตรจังหวัดทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการท างานต่างๆตามภารกิจ  ใน 
ปี ๒๕๕๓ ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งการทะเบียนเกษตรกร โครงการบริหารจัดการผลไม้  และแสดงความยินดีกับ 
ภาคตะวันออกมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศหลายรางวัล ทั้งรางวัลส านักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น
ระดับประเทศ ได้แก่ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี รางวัลที่ ๒  ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการดีเด่น ศูนย์บริหารศัตรูพืชชลบุรี 
เกษตรอ าเภอดีเด่น เกษตรต าบลดีเด่น เคหกิจเกษตรดีเด่น ในการนี้ประธานที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานโครงการประกันรายได้ ในกรณีที่พ้ืนที่ เพาะปลูกที่เพ่ิมมากขึ้น  เช่น มันส าปะหลังที่เพ่ิมขึ้นทั้งประเทศ  
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กว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ ซึ่งขัดแย้งกับการคาดการณ์ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอให้จังหวัดได้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ถึงสาเหตุของพ้ืนที่ๆเพ่ิมขึ้น จากราคามันส าปะหลังที่เพ่ิมสูงขึ้นท าให้เกิดปัญหาเรื่องคุณภาพ เนื่องจาก
เกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวมันส าปะหลังที่อายุไม่ครบก าหนดไปจ าหน่ายยังลานมันส าปะหลัง และเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกซึ่งอาจจะ
ท าให้ท่อนพันธุ์ขาดแคลน เป็นสาเหตุการระบาดของเพลี้ยแปูงมันส าปะหลังจากท่อนพันธุ์ได้  นอกจากมันส าปะหลัง  
ยังมีข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ต้องติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง 

ผลไม้ภาคตะวันออก จากการพยากรณ์ว่าปีนี้จะมีอากาศหนาวต่อเนื่องยาวนาน สถานการณ์ดังกล่าว
มีผลท าให้ปริมาณผลไมใ้นฤดูกาลมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น จึงขอให้จังหวัดที่เก่ียวข้องวางแผนหาแนวทางในบริหารจัดการ
ควบคุมปริมาณ พัฒนาคุณภาพผลผลิต เพ่ือปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น การสอดส่องดูแลเพ่ือปูองกันการระบาดของ
เพลี้ยแปูงมันส าปะหลัง ส่วนโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตรในปี ๒๕๕๔ จะคล้ายคลึงกับปี ๒๕๕๓ เน้น 
การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก 

ในการนี้ นายวิชิตร  ช่วยพิทักษ์ นโยบายในการผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่ ๓ จังหวัดระยอง ได้เสนอแนวทางในการท างานของส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง 
ทั้งสิ้น ๕ ประเด็น ดังนี้ 

๑. ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง 
๒. วิสาหกิจชุมชน 
๓. โครงการบริหารจัดการผลไม้ 
๔. ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน น่าเชื่อถือ ใช้ประโยชน์ได้ 
๕. ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ 
ตามที่ได้มีการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ ๓  

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ ณ ห้องพี เอ็ม วาย ๓ โรงแรมพี เอ็ม วาย บีช รีสอร์ท อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง นั้น ฝุายเลขาฯได้จัดท ารายงานการประชุม และได้ส่งให้ทุกท่านแล้ว รายละเอียดรายงานการประชุม
ตามเอกสารหน้า ๔ ถึงหน้าที่ ๑๖ 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ 

 ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ 
เรื่องที่ ๓.๑ ความคืบหน้าเรื่องความชัดเจนการก าหนดระยะเวลาในการใช้งานของรถยนต์ราชการ 

กรมส่งเสริมการเกษตรมีค าสั่งเลขที่ ๘๔๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต เกษตรจังหวัด และผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ มีอ านาจในการอนุมัติจ าหน่ายพัสดุ
ที่ช ารุดเสื่อมสภาพ ยกเว้นรถยนต์ในโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา (A.I.D) เครื่องรับส่งวิทยุชนิด 
มือถือ เครื่องวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ และรวมถึงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว  
ในการปฏิบัติราชการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน 

 



๔ 
 

  

เรื่องที่ ๓.๒ การติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปี ๒๕๕๓ ผลการด าเนินงานใน e-project 
ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ พบว่า ๓ จังหวัด ได้แก่จันทบุรี ปราจีนบุรี และนครนายก ยังรายงานในระบบ  
e-project ไม่ครบถ้วน นั้น เนื่องจากแผนงานโครงการของจังหวัดเสร็จสิ้นในปลายเดือนสิงหาคม  ซึ่งขณะนี้ทั้ง ๓ 
จังหวัดได้ด าเนินการเสร็จสิ้น และรายงานตามระบบ e-project เรียบร้อยแล้ว 

เรื่องท่ี ๓.๓ การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร 
ปี ๒๕๕๓ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ซึ่งส านักส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง  
(พืชสวน) และส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ระบุว่าด าเนินการแล้ว แต่ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ แต่ยังมี
ตัวเลขคงเหลือยู่ในระบบรายงาน เขตฯได้ประสานกับกองแผนงานเพ่ือตรวจสอบข้อมูล ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ 
พบว่า หน่วยงานทั้ง ๒ ไม่มีตัวเลขคงเหลือในระบบแล้ว ในกรณี หน่วยงานที่มีผลการบันทึกต่ า เช่นส านักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ส านักส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา(พืชสวน) ส านัก
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) และส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว ทุกจังหวัดได้บันทึก
รายงานเข้าระบบทันตามก าหนดเวลา 

มติที่ประชุม รับทราบเรื่องที่ ๓.๑ - ๓.๓  

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ยกร่างแผนการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ ๓ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

ครั้งที ่ วันที่ สถานที ่

๑ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) 

๒ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 

๓ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 

๔ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 

๕ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 

๖ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง 

มติที่ประชุม เห็นชอบยกร่างสถานที่จัดประชุมตามแผนการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัด  
กรมส่งเสริมการเกษตร เขตท่ี ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

 

 

 



๕ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี ๕.๑ ผลการติดตามการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ปี ๒๕๕๓/๕๔  
ความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ปี ๒๕๕๓/๕๔ ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  
- ข้าว เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ปี ๒๕๕๒/๕๓ จ านวน ๘๖,๓๓๒ ราย ผลการบันทึก ๙๘,๕๕๒  

คิดเป็น ร้อยละ ๑๑๔.๑๕ ผ่านประชาคม ๗๙,๑๗๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๓๔ ของครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียน ผล
การออกใบรับรอง ๗๘,๙๐๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๕ ของการผ่านประชาคม  

- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ปี ๒๕๕๒/๕๓ จ านวน ๑๑,๖๓๙  ราย ผลการบันทึก 
๑๔,๕๕๗ คิดเป็น ร้อยละ ๑๒๕.๐๗ ผ่านประชาคม ๑๒,๙๘๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๒ ของครัวเรือนที่ขึ้น
ทะเบียน ผลการออกใบรับรอง ๑๒,๙๓๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๖ ของการผ่านประชาคม 

- มันส าปะหลัง เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ปี ๒๕๕๒/๕๓ จ านวน ๔๔,๓๑๕  ราย ผลการบันทึก 
๔๙,๒๗๗ คิดเป็น ร้อยละ ๑๑๑.๒๐ ผ่านประชาคม ๑๒,๙๘๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๒ ของครัวเรือนที่ขึ้น
ทะเบียน ผลการออกใบรับรอง ๑๒,๙๓๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๖ ของการผ่านประชาคม 

ผลการติดตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ๓ ชนิด ปี ๒๕๕๓/๕๔ ของจังหวัดในพ้ืนที่
ภาคตะวันออก ของคณะติดตามประกอบด้วยนักวิชาการจากส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  (สสจ.) และ
นักวิชาการจากส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  ๓  จังหวัดระยอง 

สาเหตุที่ท าให้พ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด  มีความแตกต่างของ ปี ๒๕๕๓/๕๔  มากกว่า 
ปี ๒๕๕๒/๕๓ 

๑.  ในปี ๒๕๕๒/๕๓  เกษตรกรไม่ได้มาข้ึนทะเบียน เนื่องจากยังไม่เชื่อมั่นในโครงการประกันรายได้
เกษตรกร และเมื่อเกษตรกร  เห็นผลที่ชัดเจนของโครงการฯ  ท าให้ในปี  ๒๕๕๓/๕๔  เกษตรกรมีความเชื่อมั่นและ 
หันมาขึ้นทะเบียนมากขึ้น 

๒.  ในปี ๒๕๕๒/๕๓  เกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปีไว้กินในครัวเรือน ไม่ได้มาขึ้นทะเบียน เนื่องจาก 
ไม่แน่ใจว่าสามารถขึ้นทะเบียนได้หรือไม่  จนเมื่อทราบว่าสามารถขึ้นทะเบียนได้  ดังนั้นในปี  ๒๕๕๓/๕๔  เกษตรกรที่
ปลูกไว้กินในครัวเรือนจึงหันมาขึ้นทะเบียนมากขึ้น   

๓.  เกษตรกรรับทราบข้อมูลจาก  ธกส.  และเกษตรกรด้วยกันว่า  ได้รับการชดเชยเป็นเงินสดโดย 
ไม่ยุ่งยากแต่อย่างใด  และสามารถแยกแปลงปลูก  แยกครอบครัว  ให้ได้รับการชดเชยเพ่ิมมากขึ้นก็ได้ 

๔.  ในพ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธิ์  แต่ไม่มีสัญญาเช่า  สามารถให้เกษตรกรแปลงข้างเคียง  ลงลายมือชื่อ  
ยืนยันทั้ง ๔ ด้าน  และให้ก านันผู้ใหญ่บ้านลงลายมือชื่อรับรอง  สามารถน ามาใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนได้ 

๕. ในปี  ๒๕๕๒/๕๓  เกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนแล้ว  แต่ขึ้นทะเบียนไม่ครบ   
ไม่เต็มพ้ืนที่แปลง  และในปี  ๒๕๕๓/๕๔  เกษตรกรจึงมาขึ้นทะเบียนเต็มพ้ืนที่แปลง 

ส าหรับข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี(ทพศ ๑)  ที่เพ่ิมข้ึนมากที่สุด  ในจ านวน  ๓  พืช  
โดยพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปีที่เพ่ิมขึ้น  ไม่เกินจากพ้ืนที่ท านาของแต่ละจังหวัด/อ าเภอ เมื่อตรวจสอบกับพื้นที่ถือครอง , ข้อมูล
ประจ าอ าเภอ , รอ. , รต.,ศ ๐๒  และ  ทบก. ๐๑  ซึ่งคณะติดตามฯ  ได้แนะน าให้ผู้รับผิดชอบข้อมูลทุกระดับได้ทราบ  



๖ 
 

  

โดยให้จัดท าข้อมูลให้สอดคล้องกัน  มีการตรวจสอบโดยยึดความเป็นจริง  และให้ด าเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ทั้ง  ๓  พืชเศรษฐกิจหลัก 

ข้อสังเกต 
๑.  จ านวนพ้ืนที่ปลูกข้าวของจังหวัดฉะเชิงเทรา  ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เช่า 

๒.  จังหวัดสระแก้ว มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินหลายชนิด   
๓.  บางพ้ืนที่ยังมีความเข้าใจไม่ตรงกันเกี่ยวกับพ้ืนที่ที่ทีเอกสารสิทธิ์และที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์   
๔. ฐานข้อมูลที่กรมน ามาเปรียบเทียบ ปี ๒๕๕๒/๕๓ (ข้อมูลการผ่านประชาคม/ข้อมูลการออก

ใบรับรอง) ไม่ใช่ข้อมูลจ านวนเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียน (ทพศ. ๑) แต่น ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลการขึ้นทะเบียน  
ปี ๒๕๕๓/๕๔ 

๕. ผลรวมตามระบบการบันทึกจะไม่เท่ากันกับการรวมแต่ละข้อมูล  เช่น  ผลรวมในระดับจังหวัดของ
ระบบ  จะน้อยกว่าผลรวมของแต่ละอ าเภอรวมกัน 

ประธานที่ประชุมให้แนวคิดในการตรวจสอบพื้นท่ีๆเพ่ิมขึ้นอย่างผิดปกติ โดยให้ตรวจสอบในจังหวัดที่
มีพ้ืนที่เพ่ิมข้ึนมากผิดปกติ มีหลักในการตรวจสอบ คือ ตรวจสอบเบื้องต้นจากข้อมูลในระบบ จังหวัดที่มีพ้ืนที่เพาะปลูก
เพ่ิมขึ้นจากเดิมอย่างผิดปกติ ให้อ าเภอตรวจสอบพ้ืนที่ของตนเองก่อน จังหวัดสุ่มตรวจสอบอ าเภอ โดยเขต/กรม 
ตรวจสอบเป็นล าดับสุดท้าย ในการนี้ประธานได้ตั้งข้อสังเกตในการลงตรวจสอบพื้นท่ี และการประชาคมว่า 

- ในกรณีขา้วได้ประชาคมเรื่องพันธุ์ข้าวด้วยหรือไม่ เนื่องจากอัตราการชดเชยไม่เท่ากัน เกษตรกรอาจแจ้ง
พันธุ์ที่ได้รับการชดเชยในอัตราท่ีสูงกว่า 

- ในการประชาคมมีการสุ่มตรวจสอบด้วยหรือไม่ การสุ่มตรวจสอบมีความจ าเป็นอย่างมาก เนื่องจากใน 
ปี ๒๕๕๓/๕๔ ทั้งประเทศมีการแจ้งพ้ืนที่เพาะปลูก ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ิมขึ้นจากเดิมมาก การสุ่มตรวจสอบ เป็น
การปูองกันการทุจริต อาจมีเกษตรกรบางรายแจ้งข้อมูลเป็นเท็จ เนื่องจากหวังผลประโยชน์จากค่าชดเชยโครงการ
ต่างๆของรัฐบาล ที่ชดเชยในอัตราค่อนข้างสูง กระบวนการตรวจสอบควรมีความเข้มข้นมากขึ้น  
มติที่ประชุม ทราบความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ปี ๒๕๕๓/๕๔ และผลการติดตาม
การข้ึนทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ปี ๒๕๕๓/๕๔  

เรื่องท่ี ๕.๒ ภาวะการผลิตพืชรายเดือน  

ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรสั่งการให้ส านักงานเกษตรอ าเภอและส านักงานเกษตรจังหวัด การด าเนินงานการ
จัดท าข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือน ระบบออนไลน์ ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นมานั้น สถานการณ์
รายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือน กรอบในการจัดเก็บตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กันยายน ๒๕๕๓ รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบผลการรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือน 

 

 

 



๗ 
 

  

เรื่องท่ี ๕.๓ การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๓ 
จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย  ปี ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น โดยเกษตรจังหวัด และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงาน
ภัยธรรมชาติ เข้าร่วมสัมมนาฯ มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๓ ทางด้านพืช ให้การช่วยเหลือร้อยละ ๕๕ 
ของต้นทุนการผลิตรวม(ค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ) ข้าว  ไร่ละ ๒,๐๙๘ บาท พืชไร่ ไร่ละ ๒,๙๒๑ บาท พืชสวนและอ่ืนๆ ไร่
ละ ๔,๙๐๘ บาท ในส่วนทางด้านการประมงและปศุสัตว์จะให้การช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อย  
ด้านการเกษตรผู้ประสบภัย พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ส่วนที่เกินจากการช่วยเหลือดังกล่าว จะช่วยเหลือครึ่งหนึ่ง
ของความเสียหายจากเกณฑ์ปกติ 

ในการนี้นายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้หลักในการปฏิบัติงาน ๔ ข้อดังนี้ 
๑. ถูกต้อง ใช้มติคณะรัฐมนตรีเป็นหลัก โดยใช้เวทีและมติของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

อ าเภอ/จังหวัด เป็นหลัก 
๒. ถูกคน ใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมประกอบการพิจารณา ให้เกษตรกรในพ้ืนที่แจ้งด้วยตนเองและมีผู้น า

ชุมชนรับรองตามแบบ กษ.01 โดยตรวจสอบข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกจาก ทบก./ทพศ. และปิดประกาศเป็นเวลา ๓ วัน 
๓. รวดเร็ว  มีประกาศแจ้งก าหนดเวลาที่เกษตรกรจะต้องมาแจ้งที่ชัดเจน ควรเร่ง/ทยอย ให้มีการประชุม

คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ โดยส่วนกลาง(กรมส่งเสริมการเกษตร) จะประสานกับส านักงานเพื่อ
โอนงบประมาณให้ ธกส. โดยตรงและส่งต่อให้ ธกส. ในพื้นที่ 

๔. เป็นธรรม เกษตรกรที่มาแจ้งความเสียหายจะเป็นผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ  มีมาตรการลดการทุจริต และ
ด าเนินการโดยสุจริต ระวังและแจ้งเตือนเกษตรกรในการทุจริต กรณีที่เกษตรกรแจ้งข้อมูลเท็จ 

ในกรณีประสบภัยหลังจากวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ แต่ได้รับการช่วยเหลือจากงบอ าเภอ/จังหวัด/ท้องถิ่น ในอัตรา
เดิมเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้จังหวัดรายงานการช่วยเหลือไปยังกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อกรมฯจะด าเนินการขอสนับสนุนงบกลาง
ในส่วนต่าง ช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ    ๑. มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๓ ทางด้านพืช 

 ๒. หลักในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๓  ๔ ข้อ 

เรื่องท่ี ๕.๔ โครงการสนับสนุนกิจกรรมการเกษตรและโภชนาการโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ 
๔ จังหวัดภาคตะวันออก (จันทบุรี ตราด สระแก้ว ฉะเชิงเทรา) 

มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย จัดกิจกรรมการฝึกอบรมกลุ่มเปูาหมายหลักของหลักการของโครงการหลักสูตร 
“การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา” จ านวน ๒ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๔-๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ และ  
๑๘-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี ในการสัมมนามีกิจกรรม การบรรยายพิเศษ ศึกษาดูงาน ปฏิบัติการจัดท าแผนกิจกรรม/โครงการฯ ของ
ศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนฯ เพ่ือขอรับงบประมาณจากโครงการฯ 

มติที่ประชุม รายละเอียดหลักสูตร “จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา” โครงการสนับสนุนกิจกรรม
การเกษตรและโภชนาการโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในพ้ืนที่ ๔ จังหวัดภาคตะวันออก 

 



๘ 
 

  

เรื่องท่ี ๕.๕ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสับปะรด 
๕.๕.๑ ผลการประชุมเรื่องยุทธศาสตร์สับปะรด ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ และเครือข่ายผู้ปลูกสับปะรด 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์สับปะรด ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ มอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
พาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม จัดท าโครงการเสนอของบประมาณ ซึ่งมีให้ด าเนินการ รวม ๑,๔๘๔.๑๓ ล้านบาท 
(ปี  ๒๕๕๔ เท่ากับ ๑๖๔.๖๐ ล้านบาท) ซึ่ งมีคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ  และ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สับปะรดจะช่วยควบคุมการบริหารระดับสูง ยุทธศาสตร์การด าเนินงานแบ่งเป็น 
๔ ด้าน คือยุทธศาสตร์ด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด และการบริหารจัดการ นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร
เกี่ยวกับสับปะรด ได้แก่ การจดทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด การท าเครือข่ายเกษตรกร การปูองกันและก าจัดโรค
เหี่ยว และการเพ่ิมผลผลิต คุณภาพ และลดต้นทุน ให้จังหวัดจัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาสับปะรด  
ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ เสนอของบประมาณจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.,อบจ.) และส่งรายละเอียดโครงการให้
ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร สรุปเพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สับปะรด พิจารณา
สนับสนุนงบประมาณ 

๕.๕.๒ ผลการประชุมเครือข่ายผู้ปลูกสับปะรด วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  
- การศึกษาด้านสับปะรด โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร  

จัดหลักสูตรเพื่อศึกษาต่อให้เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดได้เพ่ิมวุฒิปวช. และปวส. เกษตรศาสตร์(สับปะรด) เน้นการปฏิบัติ
ในแปลงและเรียนรู้ทฤษฎีพ้ืนฐาน วิทยากรจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี , โรงงาน, นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรระดับจังหวัด และปราชญ์ชาวบ้านด้านสับปะรด จัดน าร่องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดระยอง จะมี
การท า MOU ร่วมอย่างเป็นทางการ 

- สถานการณ์สับปะรดและแนวโน้มราคาสับปะรด ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๓ มีผลผลิตเข้าสู่
โรงงานมากขึ้น ประมาณ ๕,๐๐๐ – ๗,๐๐๐ ตัน/วัน (ทั้งประเทศ) ราคาอาจปรับลงบ้าง อยู่ในช่วง ๕.๐๐ - ๕.๕๐ บาท 
คาดว่าต้นปี ๒๕๕๔ ราคาจะปรับตัวลงอีก เพราะสับปะรดจะเข้าสู่โรงงาน ๘,๐๐๐ – ๙,๐๐๐ ตัน/วัน เพราะปัญหา 
การส่งออกและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากปัจจัยการผลิต 

- โครงการรับซื้อสับปะรดราคาเดียว ปี ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ บริษัทไซโก้จ ากัด น าร่องโครงการรับซื้อสับปะรด
ราคาเดียวที่ ๕.๑๐ บาท/กิโลกรัม ในจังหวัดระยอง จ านวน ๒๕,๐๐๐ ตัน 

- การตั้งเครือข่ายผู้ปลูกสับปะรดระดับจังหวัด/เขต เพ่ือร่วมกันด าเนินกิจกรรมการผลิตและพัฒนากิจกรรม
อ่ืนๆ และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด 

๕.๕.๓ โครงการศึกษาการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวสับปะรดเพ่ือส่งออกประเทศญี่ปุุน  เป็นความร่วมมือระหว่าง
กรมส่งเสริมการเกษตร กับบริษัทที แอนด์ เอฟ จ ากัด ด าเนินการในจังหวัดระยอง 

มติที่ประชุม รับทราบ ๑. ผลการประชุมเรื่องยุทธศาสตร์สับปะรด ปี ๒๕๕๓–๒๕๕๗  
 ๒. ผลการประชุมเครือข่ายผู้ปลูกสับปะรด 
 ๓. โครงการศึกษาการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวสับปะรดเพ่ือส่งออกประเทศญี่ปุุน   
 
 



๙ 
 

  

เรื่องท่ี ๕.๖ โครงการหมอหนี้ 
กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับธนาคารออมสินจัดท าโครงการหมอหนี้ เพ่ือสร้างอาสาสมัครที่ปรึกษา

ทางการเงินประจ าหมู่บ้าน (อส.งบ.) ซึ่งจะท าหน้าที่เป็นกลไกภาคประชาชนในการผลักการด าเนินงานตามนโยบายการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบของรัฐบาลให้เกิดผลส าเร็จอย่างยั่งยืน  โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ  เพ่ือสร้างและ
พัฒนาบุคลากรอาสาสมัคร  ในการท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ แนะน าให้ครัวเรือนของประชาชนในระบบเศรษฐกิจ
รากฐานให้มีความรู้  ความเข้าใจในการจัดการทางการเงินของครอบครัวได้อย่างเหมาะสม   เพ่ือสร้างและพัฒนา
บุคลากรอาสาสมัคร  ในการท าหน้าที่เป็นคนกลางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร  และเอ้ืออ านวยให้ประชาชนในระบบ
เศรษฐกิจรากฐาน และขยายผลจนสามารถเข้าถึงและใช้บริการของสถาบันการเงินในระบบ และเป็นกลไกในการฟ้ืนฟู
และเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านการออม  ซึ่งจะช่วยสร้างพ้ืนฐานที่แข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

ทั้งนี้ได้ก าหนดเปูาหมายอบรมหมอหนี้  ๕๐,๐๐๐ คน  ใน ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ  ในเบื้องต้นให้
อบรม  ๑๐,๐๐๐ คน  ใน ๗๖ จังหวัด ๆ ละ  ๓  อ าเภอ ๆ ละ ๕๐ คน (จังหวัดละ  ๑๕๐ คน) แล้วเสร็จภายในวันที่
๒๐ ธันวาคม  ๒๕๕๓  โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีบทบาทเป็นผู้ประสานงาน 

มติที่ประชุม รับทราบวัตถุประสงค์และการด าเนินการโครงการหมอหนี้  

เรื่องท่ี ๕.๗  โครงการฝึกงานผู้น าเยาวชนเกษตรไทยในครอบครัวเกษตรญี่ปุ่น  ประจ าปี  ๒๕๕๔ 
ขั้นตอนการคัดเลือกเยาวชนเกษตรกรโครงการฝึกงานผู้น าเยาวชนเกษตรไทยในครอบครัวเกษตร

ญี่ปุุน  ประจ าปี  ๒๕๕๔  
๑. รับสมัครสมัครเยาวชนเกษตรกรได้ทีส่ านักงานเกษตรอ าเภอ/จังหวัด ถึงวันที่ ๑๙  พ.ย. ๕๓ 
๒. ตรวจสอบใบสมัครหลักฐานคุณสมบัติ  ส่งส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัด

ระยอง  ภายในวันที่ ๓๐  พ.ย. ๕๓  
๓. ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง สอบสัมภาษณ์  คัดเลือกเยาวชน

เกษตรจ านวน  ๓  ราย  ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่  ๖ ธ.ค. ๕๓ 
๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วันที่  ๙  ธ.ค. ๕๓  ก าหนดสอบสัมภาษณ์และสอบ

ภาคปฏิบัติในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗  ธ.ค. ๕๓  ณ  ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี   
๕. แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ ๒๔  ธ.ค. ๕๓  เพ่ือเข้ารับอบรมพ้ืนฐานการเกษตรและ

ภาษาญี่ปุุน 
๖. อบรมพ้ืนฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุุน  ระหว่างวันที่ ๕ ม.ค. – ๑ เม.ย. ๕๔ ณ ศูนย์ส่งเสริม

เยาวชนเกษตร  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี   
๗. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คัดเลือกเยาวชนเกษตร ในเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ ณ ศูนย์ส่งเสริม

เยาวชนเกษตร  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี     
มติที่ประชุม รับทราบขั้นตอนการคัดเลือกเยาวชนเกษตรกรโครงการฝึกงานผู้น าเยาวชนเกษตรไทย

ในครอบครัวเกษตรญี่ปุุน ประจ าปี  ๒๕๕๔ 
 
 
 
 



๑๐ 
 

  

เรื่องท่ี ๕.๘ งานมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพ ครั้งที่ ๑ เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม 
งานมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพ  ครั้งที่ ๑ เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช  บริเวณสวนราชพฤกษ์  

อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๓  การแสดงความจ านงการเข้าร่วมจ าหน่าย
สินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการเขตภาคตะวันออก รวม ๑๓ กลุ่ม ได้แก่ ปราจีนบุรี ๕ กลุ่ม ฉะเชิงเทรา ๓ กลุ่ม 
นครนายก ๒ กลุ่ม ชลบุรี และจันทบุรี จังหวัดละ ๑ กลุ่ม 

มติที่ประชุม รับทราบจ านวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่แสดงความจ านงเข้าร่วมจ าหน่ายสินค้างานมหกรรมสินค้าเกษตร
คุณภาพฯ   

เรื่องท่ี ๕.๙ ตลาดนัดส่งเสริมเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินโครงการจัดตลาดนัดส่งเสริมเกษตร ณ บริเวณแยกต้นโพธิ์  ใกล้อาคาร

ส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ (อาคารกรมส่งเสริมการเกษตร ๒) ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการตลาดสร้างช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูปของกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
การเกษตร  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  กลุ่มยุวเกษตรกร  วิสาหกิจชุมชน  และเกษตรกรทั่วไป และพัฒนากลุ่มให้  
ผลิตสินค้ามีคุณภาพมาตรฐานตรงกับความต้องการของผู้บริโภค โดยก าหนดจัดตลาดนัดในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของ  
ทุกเดือน ครั้งละ  ๕ วัน  ซึ่งได้มีพิธีเปิดตลาดไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม  ๒๕๕๓ ซึ่งในเดือนพฤศจิกายนนี้ ก าหนดจัด
ตลาดนัดในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

มติที่ประชุม รับทราบการประชาสัมพันธ์งานตลาดนัดกรมส่งเสริมการเกษตร 

เรื่องท่ี ๕.๑๐ งานมหกรรม ๕ ปีสายใยรักแห่งครอบครัวฯ 
 งานมหกรรม  ๕  ปีสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ก าหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ ๗ – ๑๒  ธันวาคม  
๒๕๕๓  ณ  อาคาร ๗ – ๘  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์
ของการจัดงาน  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร,พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระ
วรชายา และพระองค์เจ้าทีปังกร  รัศมีโชติ แสดงผลงาน การติดตามงานโครงการสายใยรักแห่งครอบรัวฯของพระองค์
เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายา และเพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ มีรายได้เพ่ิม  

โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ก าหนดหลักเกณฑ์การน าสินค้าเข้าร่วมงานฯ คือต้องเป็นสินค้าที่ผลิต
โดยตรงจากสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ประเภทสินค้า แบ่งเป็น  ๕  หมวด  ได้แก่ หมวดอาหาร/
เครื่องดื่ม/ผลผลิตสด , หมวดเครื่องอุปโภค , หมวดผ้า/เครื่องแต่งกาย , หมวดหัตถกรรม/จักสาน/สิ่งประดิษฐ์ และ 
หมวดอาหารปรุงส าเร็จรูปของกลุ่มแม่บ้านโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว (เทคโฮม) และเป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน  ปริมาณเพียงพอจ าหน่ายตลอดงาน  และสินค้าทุกชิ้นต้องมีสัญลักษณ์สินค้าโครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัวฯ ที่ผ่านการรับรองและการใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ  

มติที่ประชุม รับทราบรายละเอียดงานมหกรรม  ๕  ปีสายใยรักแห่งครอบครัวฯ และหลักเกณฑ์การน าสินค้า 
เข้าร่วมงานฯ 

 
 



๑๑ 
 

  

เรื่องท่ี ๕.๑๑ การอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร “วิทยากรปาล์มน้ ามัน” ปี ๒๕๕๓ ภาคตะวันออก 
ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ก าหนดจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่

เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ หลักสูตร “วิทยากรปาล์มน้ ามัน” ตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ปาล์มน้ ามัน ปี ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการ เกษตรของส านักงานเกษตรจังหวัด  
และส านักงานเกษตรอ าเภอในภาคตะวันออก มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะเกี่ยวกับการปลูกสร้างสวนปาล์ม
น้ ามัน การปฏิบัติดูแลรักษาสวนปาล์มน้ ามัน สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
บุคคลเปูาหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด และอ าเภอ จ านวน ๗ จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว รวมทั้งสิ้น ๓๐ คน ด าเนินฝึกอบรมวันที่  ๒๓-๒๔  ธันวาคม ๒๕๕๓  
ณ  ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด  อ.เมืองฯ  จ.ตราด และศึกษาดูงาน ณ บริษัทสุขสมบูรณ์ปาล์มน้ ามัน และสวน
เกษตรกร อ.บ่อไร่ จ.ตราด 
มติที่ประชุม รับทราบรายละเอียดกิจกรรม ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร “วิทยากรปาล์มน้ ามัน” ตามโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามัน ปี ๒๕๕๓ 

เรื่องท่ี ๕.๑๒ การประกวดคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจ าปี ๒๕๕๔ 
กิจกรรมที่คัดเลือกตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน ๗ กิจกรรม ได้แก่ กลุ่มแม่บ้าน

เกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร เกษตรกรสาขาอาชีพ  ท าสวน
เกษตรกรสาขาอาชีพ  ท าไร่ และเกษตรกรสาขาอาชีพ  ไร่นาสวนผสม กิจกรรมที่คัดเลือกตามนโยบายกรมการข้าว 
จ านวน ๓ กิจกรรม ได้แก่ เกษตรกรสาขาอาชีพ  ท านา ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิ 
และศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวอ่ืน ๆ  

วิธีการคัดเลือก รอบแรกคณะกรรมการระดับเขตพิจารณาคัดเลือกจากเอกสารสรุปผลงานระดับ
จังหวัดแต่ละกิจกรรม โดยคัดเลือกจาก ๙ จังหวัด เหลือเพียงกิจกรรมละ ๒-๓ ราย/จังหวัด รอบที่ ๒ คณะกรรมการ
ระดับเขต ออกตรวจพิจารณาผลงานในระดับพ้ืนที่ ๒-๓ ราย/จังหวัด เพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจ คัดเลือกผู้
ชนะเลิศระดับเขตเพียง ๑ ราย ใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันกับ
หลักเกณฑ์ที่ส่วนพัฒนาองค์กรเกษตรกร ส านักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดส่งให้ทุกจังหวัดแล้ว โดย
ทาง  E-mail  เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ผู้ที่ได้รับการตัดสินเป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จะได้
เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจ าปี  

ทั้งนี้ต้องขอรับการสนับสนุนจากส านักงานเกษตรจังหวัดใช้รถยนต์ของส านักงานเกษตรจังหวัด 
จ านวน ๓ คัน ในการออกตรวจพิจารณาผลงานในพ้ืนที่  

มติที่ประชุม รับทราบกิจกรรม วิธีการคัดเลือก แผนการคัดเลือก หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจ าปี ๒๕๕๔  

 
 
 

 



๑๒ 
 

  

เรื่องท่ี ๕.๑๓ ความกา้วหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๔ 
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

เขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ตัดยอด ๓๑  ตุลาคม ๒๕๕๓ ได้มา ๗,๑๓๐,๐๘๖.๐๐ บาท ใช้ไป ๒,๒๓๒,๖๑๕.๐๐ บาท 
คงเหลือ ๔,๘๙๗,๔๗๑.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๖๙ 
มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ตัดยอด ๓๑  ตุลาคม ๒๕๕๓  

ระเบียบวาระท่ี ๖  การติดตามประสานงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๖.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 
๖.๑.๑ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ( พืชสวน)  

   ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ( พืชสวน) ก าลังด าเนินการสรุปผล
การปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ หากด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะได้จัดส่งกรมส่งเสริมการเกษตร และส านัก
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ทราบต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 

๖.๑.๒ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน)  
ผลการด าเนินงานประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ – เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ ใน ๓ กิจกรรม ได้แก่ 

๑. ร่วมงานนิทรรศการ “๔๓ ปีแห่งความมุ่งม่ันพัฒนาเกษตรกรไทย” ณ กรมส่งเสริมการเกษตร วันที่  ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๓ เรื่อง การปลูกผักแบบไม่ใช้ดินโดยใช้ชุดไม้ไผ่ บรรยายสาธิตการเสียบยอดมะนาวบนต้นตอมะขวิด การผลิต
มะม่วงแฟนซี และการปลูกผักแบบไม่ใช้ดินโดยใช้ชุดไม้ไผ่  พร้อมทั้งสนับสนุนพันธุ์ไม้ผล เช่น มะม่วง ฝรั่ง และชมพู่ 
จ านวน ๒,๐๐๐ ต้น 

๒. ฝึกอบรม เรื่องไม้ผลและการขยายพันธุ์พืช โรงเรียนกาญจนาภิเษก จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๓ จ านวน ๑๓๐ คน 

๓. บรรยายสาธิตแก่เกษตรกรที่มาเยี่ยมชมศูนย์ฯ เรื่องการเสียบยอดมะนาวบนต้นตอมะขวิด และการปลูกผัก
แบบไม่ใช้ดินโดยใช้ชุดไม้ไผ่ หลังจากจัดงานของกรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน ๓๐ คน 

ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ(กปร.) อนุมัติ
งบประมาณให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน) เพ่ือ ซ่อมแซมปรับปรุง
บ้านพักข้าราชการ ปรับปรุงและพัฒนาห้องประชุมอาคารฝึกอบรมและหอพัก จ้างเหมาทาสีอาคารฝึกอบรมหอพัก  
ซ่อมแซมปรับปรุงโรงเรือนบัว  พัฒนาและปรับปรุงแปลงเรียนรู้   ฝึกอบรมเยาวชนด้านการขยายพันธุ์พืชในโรงเรียน   
ส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์บอนสี รวมทั้งสิ้น ๘๑๖,๓๔๐ บาทถ้วน 

แผนการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้านปีงบประมาณ ๒๕๕๔
เปูาหมาย  ๒๐๐  ราย งบประมาณท่ีได้รับ ๔๐,๐๐๐ บาท  จ านวน ๕  หลักสูตรๆละ ๔๐ คน ได้แก่ การปลูกมะนาวใน
วงบ่อซีเมนต์ การปลูกมะนาวบนต้นตอมะขวิด การขยายพันธุ์ไม้ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การปลูกผักไม่ใช้ดินโดย
ใช้ชุดไม้ไผ่ และการผลิตมะม่วงแฟนซี ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่ มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๔  



๑๓ 
 

  

มติที่ประชุม รับทราบผลการด าเนินงานประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ – เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ แผนการฝึกอบรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้านปีงบประมาณ ๒๕๕๔ และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก
ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ(กปร.)  

๖.๑.๓ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี 
การปฏิบัติงานของศูนย์บริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี ระหว่าง ๒๒ ก.ย. – ๑๕ พ.ย. ๕๓ ด าเนินการ

ใน ๖ กิจกรรม ได้แก่ 
๑.  การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการศัตรูพืช จ านวน ๓ เรื่อง เกษตรกรจาก

จังหวัด ชลบุรี ตราด และฉะเชิงเทรา จ านวน ๔๒๔ ราย  
๒.  การผลิตขยายและสนับสนุนศัตรูธรรมชาติ ๑๓ ชนิด 
๓.  การบริการ 

- การศึกษาดูงาน (คณะดูงาน) จ านวน ๓ คณะ รวม ๓๐ คน 
 - การฝึกอบรม หลักสูตรต่างๆ จ านวน ๓ หลักสูตร ได้แก่การผลิตขยายเชื้อราเมตตาไรเซียม 

(ด้วงแรดมะพร้าว) การผลิตขยายแตนเบียนหนอนแมลงด าหนามมะพร้าว  การผลิตขยายหนอนนก   
- การตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชเกษตรกรเข้ารับการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช  จ านวน  ๙  คน 

๔.  การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
 - การจัดนิทรรศการงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 

ปีที่  ๔๓ 
- หน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ 

 - การท าเอกสารเผยแพร่ เอกสารแนะน าศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชลบุรี แผ่นพับแมลงช้าง
ปีกใส และแผ่นพับแตนเบียนเพลี้ยแปูงมันส าปะหลังสีชมพู  

๕.  การเตือนภัยการระบาดของศัตรูพืช ตั้งแต่ พ.ย. ๕๓ – ม.ค. ๕๔ จ านวน ๗ ชนิด ได้แก่ เพลี้ย
แปูงมันส าปะหลัง ไรแดงทุเรียน  และไรแดงมันส าปะหลัง หนอนหัวด ามะพร้าว แมลงด าหนามมะพร้าว เพลี้ยกระโดด
สีน้ าตาลในนาข้าว เพลี้ยจักจั่นมะม่วง และเพลี้ยไฟมะม่วง 

๖. โครงการการถ่ายทอดความรู้การควบคุมเพลี้ยแปูงมันส าปะหลัง  ระยะที่  ๒ การถ่ายทอดความรู้
ให้วิทยากรของส านักงานเกษตรจังหวัดที่ผ่านการอบรมแล้วเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ (อบรมที่ ศบพ.ชบ. และ ห้วย
บง) หากจังหวัดมีความต้องการให้ทางศูนย์ฯ  ไปเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้  ขอให้จัดสรรงบประมาณค่าเดินทาง
ให้กับศูนย์ฯ  ด้วย 

 มติที่ประชุม รับทราบผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี  ระหว่าง ๒๒ กันยายน -  
๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  

 

 

  



๑๔ 
 

  

๖.๑.๔ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ( ผ้ึง) 
การปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ( ผึ้ง)  ตั้งแต่ตุลาคม - 

พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
- จัดนิทรรศการงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบ ๔๓ ปี วันที่  ๑๙-๒๒  ตุลาคม 

๒๕๕๓ 
- จัดนิทรรศการงานเบิกฟูาวิชาการ A1 S14 ครั้งที่ ๒ “เด็กมะขามก้าวไกล ใฝุรู้ ใฝุดี” วันที่ ๑๗-๑๙  

พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
- ร่วมประชุมสัมมนากิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรและโภชนาการในโรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดนของมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย 
- ศูนย์ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้ง ให้แก่เจ้าหน้าศูนย์ผึ้งขอนแก่น  ชุมพร 

พิษณุโลก จ านวน  ๔ ราย  วันที่ ๘-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
แผนการด าเนินงาน เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ 
- ถ่ายทอดความรู้ในโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงชันโรงเพ่ือผสมเกสรดอกไม้ แก่เกษตรกร จังหวัด

สมุทรสงคราม จ านวน ๓๐ ราย  
- จัดนิทรรศการในงานพืชสวนก้าวหน้า ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 
- จัดนิทรรศการในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดสระแก้ว 
- จัดนิทรรศการในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดจันทบุรี 
มติที่ประชุม รับทราบผลการด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี 

( ผึ้ง)  ตั้งแต่ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และแผนการด าเนินงาน เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ 

๖.๑.๕ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) 
ผลการด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) 
๑. อบรมเตรียมความพร้อมการผลิตกล้วยไม้เพ่ือการค้าและส่งออก เกษตรกร ๒๐ ราย 
๒. น าเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ศึกษาดูงาน ณ ชมรมผู้ปลูกกล้วยไม้ส่งออก จังหวัดเชียงใหม่ และสวน

กล้วยไม้ตัดดอกเพ่ือการค้าและส่งออกจังหวัดเชียงราย โดยได้รับงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด 
๓. การอบรมฝึกอาชีพเกษตรกรโดยไม่ใช้งบประมาณ หลักสูตร หลักการ/เทคนิคการปลูกมะนาว 

และการท ามะนาวนอกฤดู เกษตรกรจ านวน ๒๐๐ ราย 
แผนปฏิบัติงาน 
๑. การผลิตแม่พันธุ์ปูเล่ จ านวน ๑,๐๐๐ กระถาง 
๒. ผลิตพันธุ์พืชเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ านวน ๖๐๐,๐๐๐ ต้น 

มติที่ประชุม รับทราบผล และแผนการด าเนินงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุ์พืช
เพาะเลี้ยง) 
 



๑๕ 
 

  

๖.๑.๖ ศูนย์พัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผัก ผลไม้ เพื่อการส่งออกที่ 2 จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 ไม่มี 

๖.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

๖.๒.๑ ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
ขอทราบรายละเอียดคง. ๓ และระยะเวลาที่กรมฯจัดชี้แจงแผนงานโครงการ เพ่ือที่จังหวัด

สามารถเริ่มการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ปี ๒๕๕๔ ได ้

๖.๒.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ไม่มี 

๖.๒.๓ ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี  

ไม่มี 
๖.๒.๔ ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด  

ไม่มี 

๖.๒.๕ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก  

ไม่มี 

๖.๒.๖ ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  

ไม่มี 

๖.๒.๗ ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 
ขอหารือแนวทางการด าเนินงานโครงการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๔ โดยผู้ว่า

ราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้เกษตรจังหวัดระยอง ประสานงานจันทบุรี และตราด เพ่ือร่วมก าหนดกรอบ  
แนวทางการด าเนินงานโครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี ๒๕๕๔ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จากการด าเนินงานที่ผ่าน
มามีปัญหาหลัก ที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข ๒ มาตรการ คือ 

๑. การประชาสัมพันธ์ ค่อนข้างล่าช้า 
๒. โครงการแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ ไม่เหมาะสมกับช่วงเวลาวิกฤต 
ผู้แทนกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง 

แจ้งว่า เขตฯ ก าหนดจัดประชุมหารือโครงการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ทบทวนมาตรการโครงการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๓ ยกร่างมาตรการฯ 
ปี ๒๕๕๔ รวมทั้งการคาดคะเนผลผลิต โดยเชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากส านักงานเกษตรจังหวัด เกษตรจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ใน ๓ จังหวัด คือระยอง จันทบุรี ตราด และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๖ ชลบุร ี



๑๖ 
 

  

มติที่ประชุม ใช้มติที่ประชุมของส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดระยองทราบ 

๖.๒.๘ ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 

ไม่มี 

๖.๒.๙ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 

ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืน ๆ  
ประชุมครั้งที่ต่อไปวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ 

 
เลิกประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

  
    
 

(นางสาวอิสรี  เก่งนอก)  
     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

 ผู้จดรายงานการประชุม 

                    (นายรังสรรค์  บูรณมานัส) 
             ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
 ท าหน้าที่ในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


