
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ 
สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ 

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ 
ณ  ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ผู้มาประชุม 
๑. นายอนันต์  ลิลา  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ ประธานที่ประชุม 
๒. นายวิชิตร  ช่วยพิทักษ์  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง  
๓. นายสุวิทย์  อาจนาวัง  เกษตรจังหวัดจันทบุรี 
๔. นายไพโรจน์  สาระคง  เกษตรจังหวัดชลบุรี 
๕. นายจตุรงค์   ราชพิทักษ์ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  
๖. นายธรรมนูญ  บุญไกรสร เกษตรจังหวัดระยอง 
๗. นายพรชัย  วนิชนพรัตน ์ เกษตรจังหวัดนครนายก 
๘. นายประพาส  บุญสุข  เกษตรจังหวัดสระแก้ว   
๙. นายอัคนีวุธ  กลับน่วม  เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
๑๐. นายสมชัย ธีระวงศ์สกุล (แทน) เกษตรจังหวัดตราด  
๑๑. นายวิบูลย์  ไชยวรรณ (แทน) เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา  
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. นายอ านาจ  ธรรมวิชญ์ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
 จังหวัดชลบุรี  (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) 
๑๗. นายสุระเชษฐ์  นาโสม หัวหน้าศูนย์พัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผักผลไม้เพ่ือการส่งออกท่ี ๒ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  
๑๘. นายวิทยา  พลเยี่ยม นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ รักษาการ  

ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ   เลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายนุภาษ  สันตยานนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ  กรมส่งเสริมการเกษตร 
๒. นายรังสรรค์  บูรณมานัส ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  สสข.๓ รย. 
๓. นายมนตรี  กล้าขาย  ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการและฝึกอบรม  สสข.๓ รย. 
๔. นายชูสิทธิ์  นายอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สสข.๓ รย. 
๕. นางสาววาสนา  บ ารุงกิจ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    สสข.๓ รย. 
๖. นางสาวอิสรี  เก่งนอก  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สสข.๓ รย. 
๘. นางสาวภัทรลภา  สุวรรณราช เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์   สสข.๓ รย. 
๙. นายธีระ  กิจเจริญ  เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน   สสข.๓ รย. 
 
 



๒ 

 

  

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. นายอนันต์  ลิลา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ ประธาน
ที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ยินดีต้อนรับนายพรชัย วนิชนพรัตน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก 
เดินทางมารับต าแหน่งเกษตรจังหวัดนครนายก  
  ความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๓/๕๔ รอบที่ ๒ ภายใต้โครงการประกันรายได้
เกษตรกร ปี ๒๕๕๓/๕๔ เริ่มด าเนินการตั้งแต่ มกราคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ผลการด าเนินงานวัดจากการออก
ใบรับรอง ซึ่งพบว่าการออกใบรับรองมีจ านวนน้อยและค่อนข้างล่าช้าเมื่อเทียบกับผลการบันทึกข้อมูล ขอฝากให้เกษตร
จังหวัดช่วยเร่งรัดการขึ้นทะเบียนในส่วนของการประชาคมและออกใบรับรองให้เป็นไปตามแผน ทันก าหนดเวลา  
โดยให้ความส าคัญกับการตรวจสอบข้อมูล ซึ่งสามารถท าได้โดยใช้ฐานข้อมูลการผลิตจากปีที่แล้วเป็นตัวตรวจสอบ
เปรียบเทียบ อีกทั้งยังใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือป้องกันการสมยอมของเกษตรกรในเวทีประชาคม โดยเลือกพ้ืนที่น าร่อง 
ในการตรวจสอบ และขยายผลในพ้ืนที่อ่ืนได ้
  นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตรให้ความส าคัญกับการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง อธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้นโยบายสนับสนุนให้หน่วยงานจัดท าแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในบริเวณ
ส านักงาน เสริมสร้างการมีส่วนร่วม และกิจกรรมเรียนรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือสามารถขยายผลสู่เกษตรกรได ้

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง แจ้งเรื่องการประเมินความดี
ความชอบของเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ขอให้เร่งส่งหลักฐานประกอบการประเมินผลการเลื่อนขั้น
เงินเดือนรอบที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๔ ให้ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ จังหวัดระยอง หากมีข้อขัดข้อง/
สงสัยสามารถประสานงานมายังหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปได้โดยตรง และขอขอบคุณเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วน
ราชการ ผู้อ านวยการ/หัวหน้าฝ่ายทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ท าให้การแข่งขันกอล์ฟการกุศลของกรมส่งเสริม
การเกษตรเสร็จสิ้นและผ่านไปด้วยดี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ 
 ตามที่ได้มีการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ ๓ ครั้งที่  
๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมซิกมา รีสอร์ท คลับ ต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี นั้น ฝ่ายเลขาฯได้จัดท ารายงานการประชุม และได้ส่งให้ทุกท่านแล้ว รายละเอียดรายงานการประชุม 
ตามเอกสารหน้า ๓ ถึงหน้าที่ ๑๔ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 
 จากรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือน (รต.๐๑, รต.๐๒) ภาคตะวันออก ตัดยอดเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ 
มีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เลขาที่ประชุมได้ประสานงานผู้รับผิดชอบในระดับกรมฯ เพ่ือตรวจสอบ/แก้ไข
ระบบประมวลผล ความคืบหน้าการรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ สรุปได้ดังนี้ 
 - ข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือนของพืชอายุสั้น (รต.๐๑) การรายงานคิดเป็น ๘๓.๑๓ % ของอ าเภอที่จัดท า
บัญชีคุม จังหวัดที่รายงานครบ ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี นครนายก และตราด  
 -  ข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือนของพืชอายุยาว (รต.๐๒) การรายงานคิดเป็น ๘๔.๙๘ % ของอ าเภอ 
ที่จัดท าบัญชีคุม จังหวัดที่รายงานครบ ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี นครนายก และตราด 
 
 



๓ 

 

  

 
 การติดตามการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง จากการสัมมนาเรื่อง “เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังบทเรียนเพ่ือ
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศัตรูพืช” ในวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรมส่งเสริม
การเกษตรได้มอบหมายให้ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ติดตามรายงานการระบาดของ
เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังในเขตภาคตะวันออก พบว่าพ้ืนที่ๆมีการระบาดรุนแรง ได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี  
 ประธานที่ประชุม แจ้งว่าการด าเนินงานโครงการเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังได้มีการลงนามร่วมระหว่าง  
กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตร โดยมีหลักการเพ่ือแก้ปัญหาการระบาดของเพลี้ยแป้ง ซึ่ง มี
คณะกรรมการทั้งในระดับเขต และระดับจังหวัด ในสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของเพลี้ยแป้งมันปะหลังในพ้ืนที่ 
ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ก าหนดจัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต ในวันที่  
๘ เมษายน ๒๕๕๔ โดยมีผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง เป็นประธาน 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ท าหน้าที่เป็นเลขานุการ มีตัวแทนจากกรมวิชาการเกษตร เกษตรจังหวัด 
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุม 

มติที่ประชุม รับทราบความคืบหน้าการรายงานข้อมูลภาวการณ์ผลิตพืชรายเดือน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และความ
คืบหน้าการด าเนินงานโครงการเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อทราบ 

เรื่องท่ี ๔.๑ ผลการติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
ผลการติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ วันที่ ๒๑-๒๕ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๔ และ ๑-๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ติดตามงานจ านวน ๑๔ โครงการ ซึ่งได้สรุปผลการติดตามรายโครงการ โดยมี 
การติดตามใน ๒ ประเด็น คือ การรายงานทาง e – project ผลการติดตามคือ จังหวัดส่วนใหญ่ได้บันทึกแผนปฏิบัติ
การได้ครบถ้วนตามท่ีก าหนด ส่วนการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ อยู่ในช่วงการท าแผนการปฏิบัติงาน โดยมีการชี้แจงแผนงาน
โครงการให้อ าเภอทราบ รวมทั้งจัดสรรงบประมาณลงในพื้นที่ ในส่วนของอ าเภออยู่ในช่วงขออนุมัติหลักการด าเนินงาน 
โดยแต่ละโครงการจะมีรายละเอียดการด าเนินงานที่แตกต่างกัน ซึ่งได้สรุปไว้แล้วตามเอกสารแนบ  

การติดงานในศูนย์ปฏิบัติการ ได้ประสานงานผู้รับผิดชอบในระดับกรมเพ่ือขอรายละเอียดประเด็ น 
ในการติดตามแล้ว   

มติที่ประชุม รับทราบผลการติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

เรื่องท่ี ๔.๒ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
สืบเนื่องจากการประชุมระดมความคิด โครงการน าร่องแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในพ้ืนที่เขตตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เขต ๓ และเขต ๙ วัตถุประสงค์ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับโอกาสในการพัฒนา และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามเป้าหมายสูงสุดอันจะช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  จึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของ
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ตามพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ปี ๒๕๕๔ ด าเนินการในพ้ืนที่ ๕ จังหวัด ในโรงเรียนน าร่อง จ านวน ๒๒ โรงเรียน ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ๓ โรงเรียน 
สระแก้ว ๖ โรงเรียน นครนายก ๕ โรงเรียน จันทบุรี ๖ โรงเรียน และตราด จ านวน ๒ โรงเรียน รายชื่อแสดงเอกสาร 
ที่แนบแล้ว  

มติที่ประชุม รับทราบวัตถุประสงค์โครงการฯ และรายชื่อโรงเรียนที่ด าเนินการโครงการน าร่อง ปี ๒๕๕๔ 
 
 
 



๔ 

 

  

เรื่องท่ี ๔.๓ โครงการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก 
สถานการณ์การผลิตไม้ผลภาคตะวันออกปี ๒๕๕๔ ( ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ) ข้อมูล

เอกภาพ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ในปี ๒๕๕๔ ผลไม้ทั้ง ๔ ชนิด  ออกช้ากว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศ
แปรปรวน ในภาพรวมการผลิตไม้ผลทั้ง ๔ ชนิด มีดังนี้  

ทุเรียน ผลผลิตประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ ตัน เริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่ปลายเมษายนถึงพฤษภาคม สูงสุดในช่วงต้น
เดือนพฤษภาคม มังคุด ผลผลิตประมาณ ๑๑๑,๐๐๐ ตัน เริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เมษายนจนถึงกรกฎาคม สูงสุดในช่วง
ต้นถึงกลางมิถุนายน เงาะ ผลผลิตประมาณ ๒๓๗,๐๐๐ ตัน เริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่ปลายเมษายนถึงกรกฎาคม สูงสุด
ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน และลองกอง ผลผลิตประมาณ ๖๖,๐๐๐ ตัน เริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เมษายนถึงสิงหาคม 
สูงสุดในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม เนื่องจากปริมาณผลไม้ที่ออกสู่ตลาดสูงสุดในแต่ละชนิดมีความเลื่อมล้ า
กัน ในปี ๒๕๕๔ คาดการณ์ว่าปัญหาเรื่องผลไม้ล้นตลาดจนเป็นสาเหตุให้ผลผลิตราคาตกต่ าจึงแนวโน้มมีโอกาสเป็ น 
ไปได้น้อย ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต ๖ จังหวัดชลบุรีจะมีการปรับข้อมูลเอกภาพให้สอดคล้องกับสภาพ
อากาศที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งช่วยให้ค่าการประมาณการณ์แม่นย ามากขึ้น มีก าหนดช่วงเวลาในการเฝ้าระวังได้ชัดเจน 
โดยเฉพาะผลไม้ที่มักพบปัญหาในการระบายผลผลิต คือ เงาะ และมังคุด  

โครงการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๔ แบ่งออกเป็น ๒ มิติ มิติที่ ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิต มิติที่ ๒ การพัฒนาด้านการตลาด ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง จะขออนุมัติ
งบประมาณจ านวน ๓ % จากโครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี ๒๕๕๔ เพ่ือใช้จ่ายด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิต ในมิติ
ที่ ๑ โดยการเพ่ิมศักยภาพด้านงานส่งเสริม ให้ความรู้เจ้าหน้าที่เพ่ือขยายผล ในการติดตามถ่ายทอดเทคโนโลยีใน 
การผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ ในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ระยอง จันทบุรี และตราด เพ่ือแก้ปัญหาในช่วง
ที่ผลไม้ทั้ง ๔ ชนิดมีผลผลิตออกสู่ตลาดสูงสุด 

มติที่ประชุม รับทราบสถานการณ์การผลิตไม้ผลภาคตะวันออกปี ๒๕๕๔ และแนวทางการด าเนินงานโครงการบริหาร
จัดการผลไม้ปี ๒๕๕๔ 

เรื่องท่ี ๔.๔ โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี ๒๕๕๔ 
  โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานโดยมีเป้าหมายการด าเนินงาน
โครงการปี ๒๕๕๔ ใน ๙ จังหวัด ได้แก่ กิจกรรมอบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบการผลิตตามมาตรฐาน  GAP จ านวน 
๑๒,๗๕๙ ราย และการประเมินแปลงเบื้องต้น ๒,๑๒๕ ราย กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้ส านักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง รวบรวมแผนการด าเนินการประเมินแปลงเบื้องต้นปี ๒๕๕๔ ตามแบบฟอร์ม
รายงาน ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งในเบื้องต้นได้แจ้งขอความร่วมมือส านักงานเกษตรจังหวัด สรุปข้อมูลดังกล่าว
ทาง e-mail โดยส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง จะได้รวบรวมและส่งรายงานกรมฯ 
ภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔  
 

 การสนับสนุนการด าเนินโครงการฯ ของจังหวัด โดยส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัด
ระยอง  

๑. การประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ระดับเขต โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดทั้ง ๙ จังหวัดเข้าร่วม
สัมมนาเพ่ือวางแผนติดตามความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของจังหวัดต่างๆ ภายในเขตจ านวนไตรมาส 
ละ ๑ ครั้ง โดยเริ่มในไตรมาสที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และรายงานผลการสัมมนาดังกล่าวให้กรมฯ ทราบ
แล้ว  

๒. การอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ท่ีปรึกษา ให้กับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับอ าเภอของอ าเภอ
ที่มีเป้าหมายการด าเนินงานโครงการ อย่างน้อยอ าเภอละ ๑ คน โดยคัดเลือกจากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับ
อ าเภอที่ได้บรรจุใหม่หรือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่ยังไม่เคยได้รับความรู้เรื่องนี้มาก่อน หรือเคยได้รับแล้วแต่  
ยังไม่เข้าใจ ในวันที่ ๑๘-๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ ณ สวนนงนุช อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 



๕ 

 

  

 เนื่องจากโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน เป็นโครงการที่ส่งเข้าร่วมตรวจ
ราชการแบบบูรณาการในแผนการตรวจราชการ ประจ าปี ๒๕๕๔  โดยผู้ตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พ้ืนที่เขต ๓ และเขต ๙ นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล เพ่ือทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามโครงการฯ และ
ตรวจสอบผลการจัดการความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของหน่วยรับตรวจในพ้ืนที่ ประเภทของความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาลโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ได้แก่ ความเสี่ยงด้า นแนวทาง 
การด าเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน และความเสี่ยงด้านการสนองตอบความต้องการที่แท้จริงของประชาชน จาก 
การประเมินความเสี่ยงโดยหน่วยรับตรวจค่าเฉลี่ยของดัชนีความเสี่ยงโครงการอยู่ในระดับเฝ้าระวัง โดยมีแนวทาง  
การจัดการคือก าหนดแผนปฏิบัติงานร่วมกันและทันเวลาและการคัดเลือกเกษตรกรที่มีความต้องการ GAP และเข้าใจ
ผลลัพธ์ของ GAP ซึ่งส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการจะต้อง
ร่วมวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และติดตามการจัดการกับความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจให้อยู่ในระดับยอมรับได้ และ
รายงานความความก้าวหน้าของโครงการฯ จึงขอให้ส านักงานเกษตรจังหวัดรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ  
ที่ด าเนินการแล้ว (กิจกรรมอบรมเกษตรกรและประเมินแปลงเบื้องต้น)ตามระบบ ทั้ง E-project และ GAP-online  
ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากที่สุด และสรุปเป็นเอกสารให้เขตฯเพ่ือเตรียมความพร้อมในการประชุมภารกิจตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน  ปี ๒๕๕๔ ของ
ภาคตะวันออก และการรายงานผลการด าเนินงานฯ 

เรื่องท่ี ๔.๕ แผนการปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
๔.๕.๑ การฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างวิทยากรด้านการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล 

บุคคลเป้าหมาย ได้แก่หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและอ าเภอ จ านวน ๗๒ คน 
ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ชมวนารีสอร์ท อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

๔.๕.๒ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาตามโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้
มาตรฐาน บุคคลเป้าหมาย ได้แก่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับอ าเภอ จ านวน ๑๑๐ คน ช่วงเวลาเดือนเมษายน 
๒๕๕๔ ณ จังหวัดจันทบุรี 

๔.๕.๓ การสัมมนาเพ่ิมทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก บุคคลเป้าหมาย ได้แก่ 
เกษตรอ าเภอ จ านวน ๗๓ คน วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมระยองซิตี้ จังหวัดระยอง 

๔.๕.๔ การฝึกอบรมหลักสูตรการปลูกและขยายพันธุ์มันส าปะหลัง  บุคคลเป้าหมาย เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและอ าเภอ จ านวน ๗๖ คน ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่
ระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

๔.๕.๕ การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพงานส่งเสริมการเกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการเกษตร บุคคลเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด อ าเภอ เขต และส่วนกลาง จ านวน 
๘๔ คน ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ณ จังหวัดระยอง 

๔.๕.๖ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสายใยรักแห่งครอบครัว  บุคคลเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรระดับจังหวัด อ าเภอ และเขต จ านวน ๒๗ คน ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ จังหวัดนครนายก 

ในการนี้ ศูนย์ปฏิบัติการเสนอให้นักวิชาการของศูนย์ปฏิบัติการได้เข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการ 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของศูนย์ ๒ โครงการ คือ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาตามโครงการส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน และการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพงานส่งเสริมการเกษตร  
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการเกษตร 

มติที่ประชุม รับทราบแผนการปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ และเห็นชอบ
ให้ตัวแทนศูนย์ปฏิบัติการศูนย์ละ ๑ คน เข้าร่วมฝึกอบรม ใน ๒ โครงการ ได้แก่การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาตาม



๖ 

 

  

โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน และการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพงาน
ส่งเสริมการเกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการเกษตร 

เรื่องที่ ๔.๖ การพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรด้านการใช้ภาษาอังกฤษในงานส่งเสริม
การเกษตร โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ 

 นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม ได้ให้นโยบาย
การพัฒนาบุคลากร ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ โดยระบบออนไลน์ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรได้มีการพัฒนา
ความรู้ และทักษะจนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ทางการส่งเสริมการเกษตร การสอบแข่งขันรับทุนศึกษาต่อ การศึกษา
ดูงานต่างประเทศ การอ่านคู่มือ ต าราทางวิชาการ การประชุมสัมมนา ซึ่งได้แต่งตั้งคณะท างานการพัฒนาสมรรถนะ
เจ้าหน้าที่ ด้านการใช้ภาษาอังกฤษขึ้น เพ่ือก าหนดเนื้อหาหลักสูตร รูปแบบและวิธีการด าเนินการ จึงขอเชิญชวนให้
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรได้ใช้ประโยชน์กับการเรียนภาษาอังกฤษในระบบออนไลน์ ในโอกาสต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบแนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรด้านการใช้ภาษาอังกฤษในงานส่งเสริม
การเกษตร โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ 

  เรื่องท่ี ๔.๗ โครงการศูนย์เรียนรู้พันธุ์พืชอ าเภอ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือสนับสนับสนุนให้ชุมชนเป็นแหล่งรวบรวม ขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น เพ่ือ 

การอนุรักษ์ และพัฒนาใช้ประโยชน์ เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชน ด้านการคัดเลือกพันธุ์ การจัดการ
พันธุ์ และผลิตขยายพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ และส่งเสริมพืชพันธุ์ดีแก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวตาม
ศักยภาพของชุมชน เป้าหมาย เนื่องจากเป็นปีแรกที่ด าเนินงานโครงการ ความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการในการ
สนับสนุนพันธุ์พืชตามความต้องการของอ าเภอยังไม่เพียงพอ เนื่องจากการขยายพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้นเป็นงานที่ต้องใช้
เวลาในการด าเนินการช่วงเวลาหนึ่ง ศูนย์ปฏิบัติการจึงได้แจ้งรายละเอียดพันธุ์พืชที่มีศักยภาพในการสนับสนุน ไปยัง
ส านักงานเกษตรจังหวัดทราบเพ่ือคัดเลือกตามความต้องการ จังหวัดที่ยังไม่ได้คัดเลือกพันธุ์พืชแจ้งให้ศูนย์ทราบได้แก่ 
จันทบุรี ชลบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว และเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน ศูนย์ปฏิบัติการขอส่งพันธุ์พืช
ตามก าหนดเวลา ดังนี้ ระยอง นครนายก พฤษภาคม, จันทบุรี ชลบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา 
มิถุนายน และ ตราด สิงหาคม  

มติที่ประชุม รับทราบชนิดพันธุ์พืชที่ศูนย์ปฏิบัติการมีศักยภาพในการสนับสนุน และก าหนดส่งพันธุ์พืช 

เรื่องท่ี ๔.๘ มหกรรมสินค้า ๑๐๙ วิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก  
ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ด าเนินการจัดงาน “มหกรรมสินค้า ๑๐๙ 

วิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก” มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ เป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
แปรรูปของวิสาหกิจชุมชนในภาคตะวันออก เพ่ิมพูนความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตและการจัดการให้แก่สมาชิก
วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้า
เกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปให้แก่วิสาหกิจชุมชนในภาคตะวันออก บริเวณศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
และสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน “มา’ยอง OTOP” อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ ๙-๑๗ เมษายน ๒๕๕๔ 
โดยมีกิจกรรม  ๔ กิจกรรม คือ นิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์เด่นวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก เจรจาธุรกิจระหว่าง  
ผู้ส่งออกกับตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ าหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปวิสาหกิจชุมชนในภาคตะวันออก 
และการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  

การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นค่าใช้จ่าย
ในการประชาสัมพันธ์ จ านวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยองได้



๗ 

 

  

ประสานงานผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัดเพ่ือคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจน าผลิตภัณฑ์เข้าจ าหน่ายในงาน 
เป้าหมายจังหวัดระยอง จ านวน ๒๕ กลุ่ม จังหวัดอ่ืนๆ ๑๕ กลุ่ม และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมสัมมนา
เชื่อมโยงเครือข่ายฯ จ านวน ๓๐๐ คน ตามรายการที่ได้แจ้งจังหวัดทราบแล้วนั้น ขณะนี้ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน
ส่วนใหญ่ ยังไม่แจ้งข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่จ าน าผลิตภัณฑ์เข้าร่วมจ าหน่ายในงาน ขอให้เกษตรจังหวัดช่วยติดตาม
ก าชับผู้รับผิดชอบเพ่ือเร่งรัดด าเนินการดังกล่าว เพ่ือส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ได้ใช้
เป็นข้อมูลในการจัดสรรพื้นที่จ าหน่าย ต่อไป 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง เรียนเชิญอธิบดี รองอธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรจังหวัดร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ “ศูนย์แสดงสินค้า
มา’ยอง OTOP” อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ เดินทางมาเป็น
ประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งในการนี้จะท าให้งานประชาสัมพันธ์แพร่หลายเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น จากคณะ
สื่อมวลชนที่เดินทางมาท าข่าวกิจกรรมของนายกรัฐมนตรี 

มติที่ประชุม รับทราบกิจกรรมมหกรรมสินค้า ๑๐๙ วิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก และเร่งรัดผู้รับผิดชอบด าเนินการ
ประสานงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสมาชิกกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม 

เรื่องท่ี ๔.๙ ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๔ 
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

เขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ตัดยอด ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งสิ้น 
๑๐๓,๖๒๕,๔๙๘ บาท ใช้ไป ๓๐,๖๙๗,๐๔๖.๒๘ บาท คิดเป็น ๒๙.๖ % งบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงานอ่ืน ทั้งสิ้น 
๖๑,๗๓๘,๗๖๙ บาท ใช้ไป ๘,๒๐๓,๐๔๔.๗๕ บาท คิดเป็น ๑๓.๒๙ % เนื่องจากภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณยัง
ไม่ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งส านักงบประมาณก าหนดให้ ไตรมาสที่ ๒ ยอดการเบิกจ่ายงบประมาณมากกว่า ๔๓ % ขอให้
แต่ละหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ครบตามเป้าหมายทันตามก าหนดเวลา   

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักส่งเสริมและพัฒนา 
การเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ตัดยอด ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้มากกว่า 
๔๓ % ในไตรมาสที่ ๒ (สิ้นมีนาคม ๒๕๕๔) 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๖  การติดตามประสานงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๖.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 

๖.๑.๑ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ( พืชสวน)   
สรุปผลการปฏิบัติงาน  ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๕๔ ใน ๕ กิจกรรม คือ 

๑.  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ 
๒. แผนการฝึกอบรมเกษตรกร  โครงการปรับระบบการผลิตสินค้าเกษตร และโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรเฉพาะด้าน 

๓.  ผลการฝึกอบรมเกษตรกร 
๔.  บริการศึกษาดูงาน 
๕.  โครงการ อบต. พบประชาชน  



๘ 

 

  

มติที่ประชุม รับทราบผลการปฏิบัติงาน ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๕๔ 

๖.๑.๒ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน)  

ผลการด าเนินงานประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ – เดือนมีนาคม ๒๕๕๔ จ านวน ๕ กิจกรรม ได้แก่  
๑. ร่วมงานนิทรรศการ “มหกรรมส่งเสริมสินค้าเกษตรไทย ก าไรสู่เกษตรกร”  
๒. ฝึกอบรมเกษตรกรชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร “การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า” จ านวน  

๒ ครั้ง รวม ๙๐ คน ต าบลดอนฉิมพลี อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา และ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน)   

๓. บรรยายสาธิตแก่เกษตรกรที่มาเยี่ยมชมศูนย์ฯ ๓ ครั้ง จ านวน ๖๑๒ คน      
๔. จัดท าป้ายเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และการจัด

งานวันรณรงค์ การใช้กับดักแมลงวันผลไม้ โดยใช้สารล่อ (ภูมิปัญญาชาวบ้าน) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว พระนางเจ้าพระบรมราชินินาถ  

๕. จัดนิทรรศการการปลูกผักไม่ใช้ดินโดยใช้ชุดไม้ไผ่ในงานจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
รวม ๓ ครั้ง รวม ๓,๐๐๐ ต้น 
     ผลการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้านปีงบประมาณ ๒๕๕๔  

โครงการปรับระบบการผลิตสินค้าเกษตร จ านวน ๓๐๗ ราย 
๑. การขยายพันธุ์ไม้ผล จ านวน  ๑  รุ่น  
๒. การปลูกผักไม่ใช้ดินโดยใช้ชุดไม้ไผ่ จ านวน ๒ รุ่น   
๓. การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า จ านวน ๒ รุ่น   
๔. การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์และการปลูกมะนาวบนต้นตอมะขวิด  จ านวน ๕ รุ่น 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน จ านวน ๒๐๒ ราย  
๖. การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์  จ านวน ๕ รุ่น  
๗. การปลูกมะนาวบนต้นตอมะขวิด จ านวน ๓ รุ่น  

โครงการศูนย์เรียนรู้พันธุ์พืชอ าเภอ จังหวัดฉะเชิงเทรา รับผิดชอบจ านวน 10 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง กรุงเทพฯ และนนทบุรี  พันธุ์ไม้ผล ๔ ชนิด ได้แก่ มะม่วง 
ชมพู่  ฝรั่ง มะขามเปรี้ยว จ านวน ๒๕,๐๐๐ ต้น 

มติที่ประชุมรับทราบ ผลการด าเนินงานประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ – เดือนมีนาคม ๒๕๕๔  

๖.๑.๓ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี 

ผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี  ในรอบระหว่างวันที่ ๑๒ มกราคม – ๑๘ มีนาคม 
๒๕๕๔ จ านวน ๖ กิจกรรม สรุปผลได้ดังนี้     

๑.  การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการศัตรูพืช จ านวน ๗ จังหวัด รวม ๑๒ เรื่อง จ านวน
เกษตรกร ๗๖๘ คน 

๒.  การผลิตขยายและสนับสนุนศัตรูธรรมชาติ จ านวน ๑๕ ชนิด 
๓.  การบริการ ได้แก่การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม (หลักสูตรต่างๆ) การฝึกงานนักศึกษา  และการตรวจ

วินิจฉัยศัตรูพืช๔.  การสนับสนุนแตนเบียนเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู (Anagyrus lopezi) แก่ จังหวัดชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว และกาญจนบุรี รวม ๗ จังหวัด จ านวน ๔๔๒,๑๖๙ ตัว   

๕.  การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน จ านวน ๔ หลักสูตร จ านวน ๑๒๗ ราย 



๙ 

 

  

๖.  โครงการควบคุมป้องกันและก าจัดศัตรูมะพร้าว (การผลิตแมลงด าหนามมะพร้าวส่งให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 
เป้าหมาย ๔๐,๐๐๐  มัมมี ่ส่งมอบแล้ว ๓ ครั้ง จ านวน  ๑๐,๒๐๐  มัมมี ่

การขอความร่วมมือการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
 ๑.  โครงการการบริหารจัดการเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง 

 ๑.๑  การรายงานการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง ขอให้รายงานพ้ืนที่การระบาดที่เป็นจริง 
โดยค านึงถึงมันส าปะหลังที่ยืนต้นอยู่ด้วย เมื่อได้รับรายงานจากผู้น าหมู่บ้านหรือตัวแทนเกษตรกร ขอให้เจ้าหน้าที่ออก
สุ่มส ารวจด้วย มีการสอบถามพ้ืนที่การระบาด และส่งส าเนารายงานตามแบบที่กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนดให้ศูนย์
บริหารศัตรูพืชจังหวัดชลบุรี ภายในทุกวันพุธ 
  ๑.๒  การปล่อยแตนเบียนเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง (Anagyrus lopezi) ก าหนดจุดปล่อยสมาชิกศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชน โดยแจ้งความต้องการแตนเบียนให้ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชลบุรี ทราบ มีการประชุมชี้แจงให้
เกษตรกรเข้าใจก่อนปล่อย อัตราการปล่อย เพลี้ยแป้งสีชมพูเบาบาง ๕๐-๑๐๐ คู่/ไร่ หนาแน่น ๑๐๐-๕๐๐ คู่/ไร่ให้
เกษตรกรท าการสุมยอดโดยเก็บยอดมันส าปะหลังที่มีเพลี้ยแป้งจากแปลงปล่อยแตนเบียนแล้ว ๒๕-๓๐ วัน  ใส่กรงที่กรุ
ด้วยผ้าตาถี่ (ผ้าใยแก้ว) แล้วดูดแตนเบียนไปปล่อยในแหล่งอื่นเพ่ือช่วยการกระจายพันธุ์แตนเบียน และห้ามพ่นสารเคมี
ในบริเวณท่ีปล่อยแตนเบียน 
 ๒.  การขอรับการสนับสนุนวิทยากร 
  ๒.๑  ขอให้วิทยากรหลักของจังหวัดมีบทบาทการเป็นวิทยากร 
  ๒.๒  โครงการงบจังหวัด/อปท.  ศูนย์ฯ  ขอสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าท่ีพัก  และค่าพาหนะเดินทาง 
  ๒.๓  ให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่เข้าเรียนรู้ระหว่างวิทยากรถ่ายทอดความรู้  
ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
 ๑.  ยานพาหนะของศูนย์บริหารศัตรูพืชเก่า 
 ๒.  คนงานผลิตขยายศัตรูธรรมชาติลาออกบ่อย  ควรพิจารณาปรับเป็นการจ้างประจ า  เนื่องจากเป็นแรงงาน
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
 ๓.  ควรพิจารณาปรับโครงสร้างอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจและพ้ืนที่รับผิดชอบ 

มติที่ประชุมรับทราบ ผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี รอบระหว่างวันที่ ๑๒ มกราคม – ๑๘
มีนาคม ๒๕๕๔ 

๖.๑.๔ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ( ผึ้ง) 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี(ผึ้ง) ได้ด าเนินการกิจกรรมดังนี้ 

๑. กิจกรรมการเลี้ยงชันโรงเพื่อการเกษตร จ านวน ๔ ครั้ง 
๒. กิจกรรมการเลี้ยงจิ้งหรีด จ านวน ๕ ครั้ง 
๓. กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้ง  
๔. ท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีคณะเข้าเยี่ยมชม/ดูงาน จ านวน ๕ คณะ รวมทั้งสิ้น ๓๐๔ คน 

มติที่ประชุมรับทราบ การด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี(ผึ้ง)                        
๖.๑.๕ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) 

ผลการปฏิบัติงาน 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน  เป้าหมายเกษตรกร ๔๐๐ ราย 
- โครงการปรับระบบการผลิตสินค้าเกษตร  เป้าหมายเกษตรกร ๘๐๐ ราย 
- โครงการปรับระบบการผลิตสินค้าเกษตร(เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง) 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานส่งเสริมการเกษตร (ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
- โครงการศูนย์เรียนรู้พันธุ์พืชอ าเภอ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 



๑๐ 

 

  

- โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีพบประชาชน  
- โครงการมหกรรมส่งเสริมการเกษตรไทยรายได้สู่เกษตร  

มติที่ประชุม รับทราบผลการด าเนินงาน 
ประธานที่ประชุม เสนอแนะการแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากค่าตอบแทนไม่จูงใจ ให้ส านักส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง แจ้งเรื่องปัญหาอุปสรรคในภาพรวมของเขต ไปยังกรมส่งเสริมการเกษตร 
โดยท่านจะช่วยก ากับดูแลอีกทางหนึ่ง 

๖.๑.๖ ศูนย์พัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผัก ผลไม้ เพื่อการส่งออกที่ 2 จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

ไม่มี 

๖.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

๖.๒.๑ ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
การด าเนินงานของส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี งบประมาณจากจังหวัด ในมาตรการ

จัดการปัญหาทุเรียนอ่อนและด้อยคุณภาพ โดยการอบรมชุดปฏิบัติการจัดการงานทุเรียนอ่อน และงานทุเรียนโลก 
วันที่ ๕-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

๖.๒.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ไม่มี 

๖.๒.๓ ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี 

ผลการจัดงานพฤกษาตะวันออก ครั้งที่ ๕ เมื่อมกราคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมาประสบความส าเร็จ
เป็นอย่างดี ขอขอบคุณผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง และท่านเกษตรจังหวัด
ที่ร่วมเป็นเกียรติในงาน และนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีในการด าเนินงาน โครงการเพลี้ยแป้งของ 
มันส าปะหลัง   

๖.๒.๔ ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด 
ไม่มี  

๖.๒.๕ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก  

ไม่มี 

๖.๒.๖ ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  

ไม่มี 

๖.๒.๗ ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 

ไม่มี 

๖.๒.๘ ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 

ไม่มี 

๖.๒.๙ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 

ไม่มี 



๑๑ 

 

  

 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืน ๆ  
ประชุมครั้งที่ต่อไป ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 

 
 
 

(นางสาวอิสรี  เกง่นอก)  
     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

 ผู้จดรายงานการประชุม 

                      (นายวิทยา  พลเยี่ยม) 
             นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


