
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการ 
สังกัดกรมสงเสริมการเกษตร เขตท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ 

วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
ณ ศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

----------------------------------------------------------------- 

ผูมาประชุม 
๑. นายวิชิตร  ชวยพิทักษ   ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓  

จังหวัดระยอง       ประธานท่ีประชุม  
๒. นายชูเกียรติ  ประดิษฐศิลปกุล เกษตรจังหวัดจันทบุรี  
๓. นายมานะ  บุญระมี   เกษตรจังหวัดตราด  
๔. นายสมจิตร  ธีระบุญชัยกุล  เกษตรจังหวัดสระแกว  
๕. นายสุรสิงห  พูนเพ่ิมสุขสมบัติ เกษตรจังหวัดนครนายก  
๖. นายเลิศพงศ  ต ไชยสุวรรณ  (แทน) เกษตรจังหวัดชลบุรี  
๗. นายสมพร  เจียรประวัติ  เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  
๘. นายจตุรงค  ราชพิทักษ  เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 
๙. นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ   เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา   
๑๐. นายสามารถ  ชื่นวงศา  เกษตรจังหวัดระยอง  
๑๑. นายทิวา  แซมเพชร  ผูอํานวยการศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี  
๑๒. นายคนึง  กลับกลาย  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  

จังหวัดฉะเชงิเทรา  (พืชสวน) 
๑๔. นายพันธ  ยกทอง   (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
  จังหวัดระยอง (พืชสวน)  
๑๕. นายตอศักด์ิ  โพธ์ิกราน ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

ชลบุรี  (พันธุพืชเพาะเล้ียง) 
๑๖. นายชยุทกฤดิ  นนทแกว ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัด

จันทบุรี (ผ้ึง) 
๑๗. นายสุระเชษฐ  นาโสม รักษาการ หัวหนาศูนยพัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผัก

ผลไมเพ่ือการสงออกท่ี ๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๑๘. นายวิทยา  พลเยี่ยม ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ เลขานุการ 

 

ผูเขารวมประชุม 
๑. นายวิทยา  อธิปอนันต  รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ฝายวิชาการ กรมสงเสริมการเกษตร 
๒. นางสาวอุบล  โรจนรัชนีกร  ผูตรวจราชการกรม   สํานักงานสถิติแหงชาติ 
๓. นางนลินี  ทองสวาง  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  สํานักงานสถิติแหงชาติ 
๔. นางภัทรวดี  สิงคเสลิต  นักวิชาการสถิติชํานาญการ  สํานักงานสถิติแหงชาติ 
๕. นายวิชาญ  ชูรัตน  นักวิชาการสถิติชํานาญการ  สํานักงานสถิติแหงชาติ 
๖. นายปราโมทย  เข็มขาว นกัวิชาการเกษตรชาํนาญการพิเศษ กรมสงเสริมการเกษตร  
๗. นายประวิช  จรดํา  ผูอํานวยการ กลุมงานพัฒนากลุมเกษตรกร สํานกัพัฒนาเกษตรกร 
๘. นายสรรพสิทธ์ิ  สิงหป  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักพัฒนาเกษตรกร 
๙. นายมนตรี  กลาขาย  ผูอํานวยการกลุมวิชาการและฝกอบรม  สสข.๓ รย. 
๑๐. นางสาววรนุช  สีแดง นักวิชา การเกษตรชาํนาญการ   สสข.๓ รย. 
๑๑. นายนิพนธ  แรมวิโรจน นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ   สสข.๓ รย. 
๑๒. นายสราวุธ  จันทรา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   สสข.๓ รย.  
๑๓. นางสาวอิสรี  เกงนอก นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สสข.๓ รย. 
 



๒ 
 

  

๑๔. นางสาววันทิตา  วุฒิพนมศักด์ิ เจาหนาท่ีระบบคอมพิวเตอร  สสข.๓ รย. 
๑๕. นายนิธิศ  บุญสง   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สนง.กษจ.ปจ . 
๑๖. นางลัดดาวัลย  โตสิงห  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ   สนง.กษจ.ตร. 
๑๗. นางสาวธนนันท  ศรีสุวะ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ   สนง.กษจ.ชบ. 
๑๘. นางสาวนุศรา  ห้ินเต้ียน  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   สนง.กษจ.สก . 
๑๙. นางสาวกรรณกิาร  สีแดง   นกัวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบตักิาร   สนง.กษจ.สป . 
๒๐. นางสาวผุสดี  จันทร   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   สนง.กษจ.นย . 
๒๑. นายพัฒนศักด์ิ  มวงสมบัติ   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ   สนง.กษจ.ฉช. 
๒๒. นายธวัชชัย  ระวัง   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ   สนง.กษจ.รย. 
๒๓. นายปยะ  ปกเกตุ   หัวหนาการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ สนง.กษจ.จบ. 
๒๔. นายสุเชาว  ออยอินทรนิล  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   สนง.กษจ.รย . 
๒๕. นายธีระ  กิจเจริญ   เจาพนักงานสงเสริมการเกษตรชํานาญงาน สสข.๓ รย. 

 
เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. นายทิวา  แซมเพชร ผูอํานวยการศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัด

ชลบุรี กลาวแนะนําบทบาทภารกิจของศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี พรอมท้ังกลาวตอนรับนายวิทยา   
อธิปอนันต รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ฝายวิชาการ นางสาวอุบล  โรจนรัชนีกร ผูตรวจราชการพ้ืนท่ีเขต 
๒ สํานักงานสถิติแหงชาติ เกษตรจังหวัด ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการ เจาหนาท่ีจากสํานักงานสถิติแหงชาติ 
กรมสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรจังหวัด และผูเขารวมประชุม จากนั้นนายวิชิตร  ชวยพิทักษ 
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓  จังหวัดระยอง ประธานการประชมุ กลาวเปดการ
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

โครงการสํามะโนเกษตรกร  ป ๒๕๕๖ มีวัตถุประสงคเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลโครงสรางพ้ืนฐาน
ทางการเกษตร เพ่ือแสดงจํานวนเกษตร กรและรายละเอียดทางการเกษตร ณ วันท่ีสํามะโน ท้ังนี้เพ่ือใหมีขอมูล
สถิติเก่ียวกับโครงสรางพ้ืนฐานทางการเกษตร เพ่ือใชประโยชนในการวางแผนดานการเกษตรของประเทศ และ
สามารถนําไปใชในการกําหนดนโยบาย ติดตาม และประเมินผลโครงการพัฒนาทางการเกษตรอยางตอเนื่อง 
โดยจัดทําทุก ๑๐ ป การรวบรวมขอมูลดําเนินการทุกจังหวัดพรอมกันท่ัวประเทศ ประกอบดวยเจาหนาท่ีแจงนับ
อาสาสมัครเกษตรหมูบาน  (อกม.) และเจาหนาท่ีวิชาการ (นกัวิชาการสงเสริมการเกษตร) ออกสัมภาษณผูถือ
ครองทําการเกษตร/หัวหนาครัวเรือนทุกครัวเรือน ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

มติท่ีประชุม รับทราบความเปนมาโครงการสํามะโนเกษตรกร ป ๒๕๕๖ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๖ 

  ตามท่ีไดมีการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร   
เขตท่ี ๓  คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา นั้น ฝายเลขาฯไดจัดทํารายงานการประชุม และไดสงใหทุกทานแลว 
รายละเอียดรายงานการประชมุตามเอกสารหนา ๓ ถึงหนาท่ี ๙ 

มติท่ีประชุม แกไขหนาท่ี ๓ ลําดับท่ี ๕. นางสมจิตร  ธีระบุญชัย เปนนายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล ลําดับท่ี ๙. 
นายจารุรงค เปน นายจตุรงค ลําดับท่ี ๑๓. นายคะนึง เปน นายคนึง และผูมาประชุม ลําดับท่ี ๑ . นายวิทยา 
อธิปอนันต เปน ผูเขารวมประชุม และรับรองการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๖ 

 



๓ 
 

  

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ 

   ไมมี  

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 

เรื่องเพ่ือทราบ  

เรื่องท่ี ๑. แนวทางการบริหารงานโครงการสํามะโนการเกษตร และความกาวหนาการดําเนินงาน
โครงการสํามะโนการเกษตร ภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๕๖  

จากความกาวหนาการดําเนนิงานโครงการสํามะโนการเกษตร ภาคตะวันออก ป ๒๕๕๖  ณ วันท่ี 
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖  จังหวัดในภาคตะวันออกท่ีมีผลการดําเนินงานใน ๓ อันดับแรก ไดแก นครนายก 
ปราจีนบุรี และตราด มาตรการท่ีไดดําเนินการ มีดังนี้ 

๑. จังหวัดต้ังคณะทํางานในการติดตาม เรงรัด กํากับ ดูแล การทํางานในแตละพ้ืนท่ีอยาง

ตอเนื่อง 

๒. มีการประสานงาน แกไขปญหารวมกันระหวางสํานักงานสถิติจังหวัด และสํานักงานเกษตร

จังหวัด  

๓. ในพ้ืนท่ีๆอกม.ลาออก ใชเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรลงไปเก็บขอมูลแทน เพ่ือใหการ

ดําเนินงานเกิดความตอเนื่อง  

๔. เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรเปนพ่ีเล้ียงดูแลกํากับอกม.อยางใกลชิด  

๕. อกม.ท่ีขาดทักษะในการใช Tablet นําบุตรหลานไปชวยในการบันทึก 

สวนจังหวัดท่ีมีผลการดําเนินงานใน ๓ อันดับทาย ไดแก ชลบุรี จันทบุรี และสมุทรปราการ  
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการสํามะโนการเกษตร ป ๒๕๕๖ สามารถสรุปได ดังนี้ 

ปญหาดานพ้ืนท่ี 
- พ้ืนท่ีมีท้ังสวนท่ีเปนชุมชนเมือง สมาชิกทํางานในเวลากลางวัน ไมพบผูอยูอาศัย อกม.ตองเขา

ไปสํารวจหลายคร้ัง หรือตองเขาไปในพ้ืนท่ีเวลาเลิกงาน  

- บางพ้ืนท่ีอยูหางไกล เกษตรกรอยูอยางกระจัดกระจาย เดินทางลําบาก ไมมีความปลอดภัย  

- บางพ้ืนท่ีตองเดินทางโดยทางเรือ คาเชาเหมาเรือหางยาว วันละ ๑,๘๐๐ บาท ซึง่อกม.มี

คาตอบแทนเพียงวันละ ๓๐๐ บาท เทานั้น 

ปญหาดานบุคลากร 
- อกม.บางสวนลาออก เนื่องจากทอแทท่ีไมสามารถทํางานตามเปาหมายได  

- อกม.บางคนไมสามารถใช Tablet ได 

- ผูนําชุมชน เกษตรกรบางสวนไมใหความรวมมือ  เนื่องจากเกรงวาจะมีผลตอภาษีเงินได

ยอนหลัง 

- ระยะเวลาดําเนินการอยูในชวงการเก็บเก่ียวผลผลิตผลไม อกม.ตองปฏิบัติงานในสวนของ

ตัวเอง 

ปญหาดานเทคนิค 
- เคร่ือง Tablet เคร่ืองรอน เคร่ืองเสีย หนวยความจํานอย ประมวลผลชา  

- ระบบลม ไมพบเครือขายอินเตอรเน็ตในพ้ืนท่ีหางไกล 

- รัฐบาลขาดการประชาสัมพันธท่ีตอเนื่อง ทําใหเกษตรกรบางสวน เห็นความสําคัญ ไมใหความ

รวมมือในการแจงขอมูล 



๔ 
 

  

มาตรการแกปญหา 
๑. หาคนมาทํางานแทนอกม.ท่ีลาออก หรือใชเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรลงไปเก็บขอมูลแทน  

๒. เกษตรจังหวัดพูดคุยทําความเขาใจ ชี้แจงความสําคัญของงานฯ พรอมท้ังขอความรวมมือในการทํางาน

จากเจาหนาท่ีทกุระดับ  

๓. มีการประชุมพูดคุยในคณะทํางานฯ เพ่ือรายงานความกาวหนา ติดตาม เรงรัด และแกไขปญหาอยาง

สมํ่าเสมอ 

๔. นักวิชาการสงเสริมการเกษตรลงพ้ืนท่ีเปนพ่ีเล้ียงใหความชวยเหลืออกม.อยางใกลชิด  

๕. มีการประสานงานรวมกันระหวางสํานักงานสถิติแหงชาติและกรมสงเสริมการเกษตร โดยกรมสงเสริม

การเกษตรแจงปญหาทางเทคนิค ปญหาทางวิชาการ เพ่ือสํานักงานเศรษฐกิจแหงชาติไดรวมรับทราบ

และแกไขปญหา 

๖. ในกรณีท่ีไมมีสัญญาณอินเตอรเน็ต ใหบันทึกขอมูลลงในโปรแกรม off line แลวสงขอมูลภายหลังเม่ือมี

สัญญาณ มีการเตรียมความพรอมของเคร่ืองมือกอนใชงาน เชนชารจแบตเตอร่ีใหเต็ม 

๗. การอบรมซอมเจาหนาท่ีแจงนับท่ีรับใหมทดแทนตําแหนงวางและยังไมไดรับการอบรม จังหวัดสามารถ
ประสานไปยังสํานักงานสถิติจังหวัดไดเลย 

๘. ตําบลท่ีเก็บขอมูลแลวเสร็จ ตองการไปชวยพ้ืนท่ีอ่ืน สามารถแจงสํานักงานสถิติจังหวัดเพ่ือทําการปลด 

ลอค Tablet 

นางสาวอุบล  โรจนรัชนีกร  ผูตรวจราชการกรม  สํานักงานสถิติแหงชาติ  และตัวแทนจาก
สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดใหขอชี้แนะวา การรายงานตามระบบการติดตาม online จะแสดงเปนกราฟ โดย
เรียงลําดับเพ่ือแสดงรายงานในหนาหลักรายเปนจังหวัด ลําดับจากจังหวัดท่ีมีผลการดําเนินงานสูงสุดถึงตํ่าสุด 
ซึ่งแสดงคา F4 และ F 11 โดยคา F4 แสดงครัวเรือนท้ังหมด และ F11 จํานวนผูถือครองทําการเกษตร เพ่ือ
งายในการติดตามการทํางานของพนักงานแจงนับในพ้ืนท่ี ซึ่งปญหาท่ีสําคัญในปจจุบันไดแก พนักงานแจงนับ
ขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน และสวนหนึ่งลาออก ซึ่งทําใหการดําเนินงานขาดความตอเนื่อง ซึ่ง
สํานักงานสถิติแหงชาติไดใหความสําคัญกับการสํามะโนการเกษตร ป ๒๕๕๖ โดยกรมฯส่ังการใหชะลองาน 
ทุกประเภท เพ่ือเรงดําเนินการสํามะโนการเกษตรใหแลวเสร็จทันตามกําหนด และต้ังรางวัลสําหรับพนักงาน
แจงนับดีเดน ๒๐ อันดับแรกของประเทศ ในสวนการเบิกจาย มีข้ันตอนลําดับการทํางาน ดังนี้ พนักงานแจง
นับสงขอมูลใหนักวิชาการสงเสริมการเกษตรตรวจสอบ จากนั้น นักวิชาการสงเสริมการเกษตร สงใหสํานักงาน
สถิติจังหวัดตรวจสอบ และดําเนินการเบิกจายคาตอบแทน เพ่ือใหไดรับคาตอบแทนการทํางาน ท่ีรวดเร็ว   
ทุกสวนตองทํางานใหสอดรับประสานกัน หากมีปญหาดานวิชาการ/เทคนิค สามารถติดตอสํานักงานสถิติ
จังหวัดเพ่ือขอรับความชวยเหลือไดทันที 

นายวิทยา  อธิปอนันต รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ฝายวิชาการ ไดใหขอเสนอแนะใหเพ่ิม
การประชาสัมพันธ ทางหอกระจายขาวหมูบาน โครงการเสียงตามสาย วิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวีทองถ่ิน หรือ
แมกระท่ังศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน และองคการบริการสวนตําบล โดยฝากผูบริหารทุกระดับกํากับ ติดตาม 
ดูแล ระดับเขตดูรายงานความเคล่ือนไหวถึงระดับอําเภอ สวนจังหวัดติดตามถึงระดับตําบล เพ่ือทราบความ
เคล่ือนไหวในระดับพ้ืนท่ี เพ่ือเรงรัดในพ้ืนท่ีๆมีความลาชา การต้ังคณะทํางานเพ่ือกํากับดูแล ติดตามการ
ดําเนินงานอยางใกลชิด และการกําหนดแผนการทํางาน ควรมีระยะเพ่ือการทบทวนขอมูลประมาณ ๕ วัน 

นายวิชิตร  ชวยพิทักษ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง 
เนนใหจังหวัดเตรียมความพรอมของเจาหนาท่ีเปนสําคัญ เปนปจจัยหลักท่ีทํางานใหงานดําเนินไปได 

มติท่ีประชุม  รับทราบปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขการดําเนนิงานโครงการสํามะโน
เกษตร ป ๒๕๕๖ และเรงรัดการดําเนินงาน 

 



๕ 
 

  

เรื่องท่ี ๒. ความกาวหนาการปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรรายแปลง ภาคตะวันออก ป ๒๕๕๖ 
  ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณไดมอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตรดําเนินการรับข้ึน
ทะเบียนเกษตรกร เพ่ือจัดทําฐานขอมูลเกษตรกรเปนรายครัวเรือน สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายและ
มาตรการตางๆ ของภาครัฐ ตลอดจนเปนฐานขอมูลสําหรับตรวจสอบการใหความชวยเหลือเกษตรกรในกรณีเกิด
ภัยพิบัติ  ซึ่งตองเปนเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนดานพืชกับหนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ กอนเกิดภัยพิบัติแลวเทานั้น  โดยเร่ิมดําเนินการรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรมาต้ังแตป ๒๕๕๒ และ
ปรับปรุงขอมูลตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน นั้น 

   เปาหมายในการจัดทําทะเบยีนเกษตรกรจําแนกกิจกรรมการเกษตรรายแปลงของเกษตรกรท้ัง

ประเทศ  ประกอบดวย กลุมเปาหมายท่ี ๑ กลุมเกษตรกรท่ีเคยข้ึนทะเบียนเกษตรกรไวแลว ๗.๒ ลานครัวเรือน

และกลุมเปาหมายท่ี ๒ กลุมเกษตรกรท่ียังไมข้ึนทะเบียนเกษตรกร กรมสงเสริมการเกษตรไดประชาสัมพันธให

เกษตรกรมาข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจําแนกกิจกรรมการเกษตรรายแปลง  ในชวงเดือน

มีนาคม – กรกฎาคม ๒๕๕๖ หลังจากชวงดังกลาวหากเกษตรกรมีการเปล่ียนแปลงขอมูลพ้ืนฐาน หรือกิจกรรม

การเกษตรรายแปลง สามารถติดตอสํานกังานเกษตรอําเภอดังกลาวขางตนไดในวันและเวลาราชการ  

ความกาวหนาการปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรรายแปลง ภาคตะวันออก  ป ๒๕๕๖       
ณ วันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ภาคตะวันออกมีเกษตรกรท่ีไดรับการจัดเก็บประมาณ ๑๑ % จากเกษตรกร
เปาหมาย ๓๖๕,๖๘๕ ราย โดยภาพรวมของการจัดเก็บท้ังประเทศ ประมาณ ๑๒% จากเกษตรกรเปาหมาย
ท้ังส้ิน ๗,๒๗๓,๘๒๗ ราย 

มติท่ีประชุม รับทราบความเปนมาของการปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรรายแปลง และความกาวหนาการ
ปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรรายแปลง ภาคตะวันออก ป ๒๕๕๖ ณ วันที ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

เรื่องท่ี ๓. สถานการณการระบาดศัตรูพืชภาคตะวันออก 
  โครงการจัดการเพล้ียแปงมันสําปะหลัง กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดทําโครงการลดความเส่ียง
เกษตรกรจากการระบาดศตัรูพชื ป ๒๕๕๖ ซึ่งประกอบดวย ๓ กิจกรรม หลักคือ การจัดกระบวนการเรียนรู 
การจัดทําแปลงติดตามสถานการณการระบาดศัตรูพืช และกิจกรรมปองกันการระบาดเพล้ียแปงมันสําปะหลัง 

มีข้ันตอนการดําเนินงาน ๓ ข้ันตอน ดังรายละเอียดตามเอกสารโครงการ โดยผูรับผิดชอบตอง

ดําเนินการใหทันตามเวลาท่ีกําหนด โดยการจัดสรรสารเคมีแชทอนพันธุมันสําปะหลัง (ไทอะมีโทแซม ๒๕% 

WG ) แกสํานักงานเกษตรอําเภอใหแลวเสร็จภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ รายงานกรมสงเสริมทราบ 

พรอมสําเนาบัญชีเบิกจายพัสดุ ภายในวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยสํานักงานเกษตรอําเภอจายสารเคมีแช

ทอนพันธุ ใหคณะกรรมการศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนหรืออกม. ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

แจงจังหวัดทราบ พรอมสําเนาบัญชีเบิกจายพัสดุ ภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และจายสารเคมีแชทอน

พันธุแกเกษตรกรตามรายชื่อผูมีสิทธ์ิใหแลวเสร็จภายในวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แจงจังหวัดทราบ พรอม

สําเนาบัญชีเบิกจายพัสดุ ภายในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

ในภาคตะวันออกมีรายงานการระบาดของเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลคอนขางนอย ชวงเวลาท่ีคาด

วาจะมีการระบาดสูงสุดเดือนพฤษภาคมของทุกป นายวิทยา  อธิปอนันต รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 

ฝายวิชาการ กําชับใหทุกหนวยงานมีการรายงานการระบาดอยางสมํ่าเสมอเพ่ือทราบความเคล่ือนไหวและ

แนวโนมการระบาด 

มติท่ีประชุม  รับทราบสถานการณการระบาดศตัรูพชืภาคตะวันออก  และกําชับการดําเนินงานใหทันตาม
กําหนดเวลา 

 



๖ 
 

  

เรื่องท่ี ๔. สถานการณการใชงาน GPS ของภาคตะวันออก 

  จากการสํารวจขอมูลเบื้องตนการใชงานเคร่ืองอานพิกัดภูมิศาสตร (GPS) ในภาคตะวันออก
สรุป ไดวา แตละจังหวัดมีเคร่ือง GPS มากกวา ๑๕ เคร่ือง บุคลากรในแตละสํานักงานเกษตรอําเภอ มีทักษะใน
การใชเคร่ือง GPS มากกวา ๑ คน โดยใชงานไดในระดับพ้ืนฐาน  ในงานตางๆ เชน  ทะเบียนพืชเศรษฐกิจ การ
ระบาดศัตรูพืช งานภัยธรรมชาติ พิกัดสถานท่ีสําคัญในพ้ืนท่ี และขอมูลองคกรเกษตรกรตางๆ ความถ่ีในการใช
งาน ตามภารกิจของงาน 
  ขอเสนอแนะและ ความตองการความชวยเหลือจากกรมสงเสริมการเกษตร มี การฝกอบรมการใช
งานและเทคนิคการประยุกตใชงานเคร่ือง GPS กับระบบสารสนเทศอ่ืนๆ  และการนําไปใชจริงในงานสงเสริม
การเกษตร และทบทวนการใชงานอยางนอยปละ ๑ คร้ัง นายวิทยา อธิปอนันต รองอธิบดีกรมสงเสริม
การเกษตร ฝายวิชาการ ส่ังการใหเขตฯ สํารวจความตองการของเจาหนาท่ีในระดับพ้ืนท่ี เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการ
ฝกอบรมการใชเคร่ือง GPS เพ่ือเจาหนาท่ีสามารถใชงานในภารกิจตางๆได 

มติท่ีประชุม สถานการณการใชงาน GPS ของภาคตะวันออก  และสํารวจความตองการการฝกอบรมเพ่ือ
เพ่ิมพูนทักษะการใชเคร่ือง GPS ของเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ี 

เรื่องท่ี ๕. การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมในพ้ืนท่ี (Zoning)  

ตามท่ีรฐัมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายยุคล  ล้ิมแหลมทอง) ไดชี้แจงและมอบ
นโยบาย “การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมในพ้ืนท่ี ( Zoning)” โดยส่ังการใหจังหวัดแตงต้ังคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการใชประโยชนดานเกษตรกรรม โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน ประกอบดวย ๓ กิจกรรมหลัก 
คือ การตรวจสอบพ้ืนท่ีเกษตรกรรม การแกปญหาปริมาณพืชผลการเกษตรในจังหวัด และการรับรองการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใน ๒ กิจกรรม ไดแก กิจกรรมสนับสนุนการผลิตของเกษตรท่ีเปนผลผลิตสีเขียว 
(Green Economy) ไมมีของเสีย (Zero Waste) และกิจกรรมสนับสนุนการสราง Smart Farmer และ Smart 
Officer กระทรวงเกษตรและสหกรณไดประกาศพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช  ปศุสัตว และประมง  
เพ่ือใหเกษตรกรสามารถผลิตสินคาเกษตรท่ีเหมาะสมกับคุณภาพดิน น้ํา อากาศ  อุณหภูมิ เร่ืองแสง และ
ปริมาณน้ําฝนในแตละพ้ืนท่ี  โดยไดประกาศพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชแลว ๖  ชนิด คือ ขาว ขาวโพด 
มันสําปะหลัง ออย ยางพารา และปาลมน้ํามัน เพ่ิม ๒ ชนิดพืช ไดแก สับปะรด ลําไย  
  การเตรียมความพรอมของเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรเพ่ือใหสอดรับ “การบริหารจัดการพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมในพ้ืนท่ี ( Zoning)” หากพบวาเกษตรกรท่ีอยูในพ้ืนท่ีปลูกพืชท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีอยูแลว S1 
(เหมาะสมสูง/เหมาะสมสูงท่ีสุด ) หรือ S2 (เหมาะสมปานกลาง /เหมาะสมสูง ) เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรให
คําแนะนําเร่ืองการเพ่ิมคุณภาพผลผลิต เพ่ิมผลผลิตตอพ้ืนท่ี  ในพ้ืนท่ี S3 (เหมาะสมนอย/เหมาะสมปานกลาง ) 
เจาหนาท่ีควรใหความรู เพ่ิมพืชทางเลือกท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี มีขอเสนอแนะ และสรางแรงจูงใจสําหรับพืช
ชนิดอ่ืน ในการนีห้ากการประกาศพ้ืนท่ี Zoning ขัดแยงกับขอมูลเพาะปลูกในความเปนจริงตามขอมูลจาก ทบก. 
และทบศ. เจาหนาท่ีของกรมสงเสริมการเกษตรสามารทักทวงได 

มติท่ีประชุม  รับทราบการเตรียมความพรอมเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรตอ การบริหารจัดการพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมในพ้ืนท่ี(Zoning) 

เรื่องท่ี ๖. Smart Farmer และ Smart Officer 

นโยบายและแนวทางการปฏิบตังิานกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เกษตรกรไทยเปน Smart 
Farmer โดยมี Smart Officer เปนเพ่ือนคูคิด 

Smart Farmer คือ เกษตรกรเปาหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนผลผลิตท่ีทุ ก
หนวยงานในกระทรวงฯจะตองพัฒนางานตามภารกิจ  โดย Smart Farmer ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้  มีความรูใน
เร่ืองท่ีทําอยู มีขอมูลประกอบการตัดสินใจ  มีความตระหนักถึงคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบริโภค  มี
ความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม/สังคม  มีความภูมิใจในความเปนเกษตรกร  Smart Farmer มีท้ังมาจาก



๗ 
 

  

เกษตรกรท่ีเปน Smart Farmer อยูแลว เชน ปราชญ, อสปก. และเกษตรกรเปาหมายท่ีจะพัฒนาเปน  Smart 
Farmer เชน เกษตรกรรุนใหม อกม. และเกษตรกรตนแบบในสาขาตางๆ 

Smart Officer คือ เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานของทุกหนวยงานซึ่งหนวยงานจะตองมีการพัฒนาให
เปน Smart Officer ท่ีจะชวยขับเคล่ือน Smart Farmer ในพ้ืนท่ี คุณสมบัติของ Smart Officer มีดังนี้ มีความ
รักเกษตรกรเหมอืนญาติ มีความรอบรูทางวิชาการและนโยบาย ใชเทคโนโลยีมาชวยเหลือเกษตรกร สรางความ
เขมแข็งแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกร และมีความภาคภูมิใจในองคกรและความเปนขาราชการ 
Smart Officer มาจากเจาหนาท่ีท่ีเปน Smart Officer อยูแลว และเจาหนาท่ีท่ีจะพัฒนาเปน Smart Officer 
เชน เกษตรอําเภอ เกษตรตําบลดีเดน 

มติท่ีประชุม รับทราบการเตรียมความพรอมเจาหนาท่ี กรมสงเสริมการเกษตรตอนโยบายกระทรงเกษตรและ
สหกรณ Smart Farmer และ Smart Officer 

เรื่องท่ี ๗. โครงการสงเสริมมาตรฐานสินคาเกษตร GAP 
   การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานรวมมือระหวางกรมวิชาการเกษตรกับกรมสงเสริม
การเกษตรในการรับรองแหลงผลิตพืช ตามระบบการจัดการคณุภาพการปฏิบตัทิางการเกษตรท่ีดสีาํหรับพืช 
(GAP พืช) คณะท่ี ๓ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖  ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัด
ระยอง สรุปแผนปฏิบัติงานรวมกันดังนี้  กําหนดระยะเวลาในการสงแปลงท่ีผานการประเมินเบื้องตนจาก
สํานักงานเกษตรจังหวัดให สวพ.๖ กรมวิชาการเกษตร ควรเรงดําเนินการใหเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 
๒๕๕๖ เพ่ือให สวพ.๖ ตรวจรับรองใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ  แผนการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เดิม
กรมสงเสริมการเกษตรไดกําหนดใหมีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ระดับเขต ปละ ๒ คร้ัง  มติท่ีประชุมให
เพ่ิมการประชุมเปน ๓ คร้ัง เพ่ือใหการดําเนินงานตามความรวมมือของคณะอนุกรรมการฯ เปนไปอยางตอเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ โดยแผนการประชุมคร้ังท่ี ๒ กําหนดในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ณ สหกรณชมรมชาวสวน
มะมวงจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และคร้ังท่ี ๓ ณ ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรจังหวัดปทุมธาน ี 
  การทบทวนและปรับปรุงมาตรฐาน GAP พืชอาหารของไทยใหสอดคลองและเทียบเทากับ
มาตรฐาน ASEAN GAP เปนมาตรฐานการผลิตสําหรับผัก ผลไมสดในภูมิภาคอาเซียน ท่ีประกาศเปน
มาตรฐานสมัครใจ เม่ือป ๒๕๔๙ โดยพัฒนามาจากมาตรฐาน GAP ของประเทศสมาชิก ไดแก มาเลเซีย 
ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย ขอบขายครอบคลุมข้ันตอนการผลิต การเก็บเก่ียว การปฏิบัติการหลังเก็บเก่ียว ใน
ระดับฟารมหรือสถานท่ีสําหรับจัดการหลังการเก็บเก่ียว ซึ่งมีการบรรจุผลิตผลเพ่ือจําหนาย แตไมรวมผลิตภัณฑ
ท่ีมีความเส่ียงสูง เชน ผักตนออน  ผลิตผลสดตัดแตง เนื้อหาแบงเปน ๔ หมวด  ไดแก ความปลอดภัยอาหาร 
การจัดการส่ิงแวดลอม สุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผูปฏิบัติงาน และคุณภาพของผลิตผล  

มติท่ีประชุม รับทราบแผนปฏิบัติงานการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานรวมมือระหวางกรมวิชาการเกษตร
กับกรมสงเสริมการเกษตร คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๖ วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ 

เรื่องที ๘. แผนการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขต ป ๒๕๕๖  
แผนการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขต ป ๒๕๕๖  กําหนดไว ๓ ชวงเวลา คือ ๒๗-๒๙ 

พ.ค. 56  จังหวัดชลบุรี สมุทรปราการ และนครนายก  ๕-๗ มิ.ย. 56  ปราจีนบุรี สระแกว และฉะเชิงเทรา 
๑๙-๒๑ มิ.ย. 56  ระยอง ตราด และ จันทบุรี โดยวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ สรุปผลการประกวดคัดเลือก
วิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขต ณ สํานักงานเกษตรอําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  คณะกรรมการเดินทางถึงกลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมวิสาหกิจชุมชนนําเสนอผลงาน/
บรรยายสรุป คณะกรรมการ ตอบขอซกัถาม/ตรวจเอกสาร/สรุป ใหขอเสนอแนะ 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. คณะกรรมการเยี่ยมชมกิจกรรมกลุมวิสาหกิจชุมชน 

มติท่ีประชุม รับทราบแผนการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขต ป ๒๕๕๖  



๘ 
 

  

เรื่องท่ี ๙. โครงการเพิ่มทักษะภาษากัมพูชา กลุมแมบานเกษตรกรเพื่อเตรียมความพรอมการเขารวม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน  

  วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหใหสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกร ไดมีการฝกการใช
ภาษากัมพูชาในการส่ือสารงานกลุมแมบานเกษตรกร และพัฒนาใหความรูแกสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรนํา
รอง ใหมีความรูดานการใชภาษากัมพูชาและสามารถเปนวิทยากรแหลงเรียนรูของแมบาน จํานวน ๒ รุนๆละ 
๒๕-๓๐ คน เปดรับสมัครเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ชวงเวลาในการอบรม มิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

มติท่ีประชุม รับทราบโครงการเพ่ิมทักษะภาษากัมพูชา กลุมแมบานเกษตรกรเพ่ือเตรียมความพรอมการเขารวม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน 

เรื่องท่ี ๑๐. ความกาวหนาการใชจายงบประมาณ ป ๒๕๕๖ โดย กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

ความกาวหนาการใชจายงบประมาณ ของหนวยงานภายใตสังกัดสํานักสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง ณ วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖  งบประมาณจากกรมสงเสริมการเกษตร
งบประมาณท่ีไดรับ  ๑๑๙,๕๐๖,๗๑๔ บาท ใชไป ๖๐,๙๐๒,๘๕๐.๑๘  บาท คิดเปนรอยละ  ๕๑ เปาหมายการใช
จายงบประมาณ กําหนดโดยสํานักงบประมาณ ไตรมาสท่ี ๓ (ส้ินมิถุนายน) มากกวา ๖๐% 

มติท่ีประชุม  รับทราบความกาวหนาการใชจายงบประมาณ  ของหนวยงานภายใตสังกัดสํานักสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง ณ วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖  

ระเบียบวาระที่ ๕  การติดตามประสานงานและปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๕.๑ ศูนยปฏิบัติการ  

๕.๑.๑ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ( พืชสวน)  
การปฏิบัติงานประจําเดือน มกราคม -พฤษภาคม ๒๕๕๖ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดระยอง  (พืชสวน) ใน ๓ กิจกรรม คือ 
งานตามยุทธศาสตร ไดแก ฝกอบรมเกษตรกรโครงการฝกอาชพีการเกษตรเฉพาะดาน  

เปาหมาย  500 ราย โครงการพระราชดําริ  เปาหมาย 150 ราย และโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีใน
พระราชานเุคราะห สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร   

งานตามภารกิจ ไดแก การฝกอบรม ท่ีไมไดใชงบประมาณของกรมสงเสริมการเกษตร บริการ
ศกึษาดูงาน และการใหบริการตางๆ และประชาสัมพันธ  

งานท่ีไดรับมอบหมาย  เร่ือง ติดตามการดําเนินงานศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงตาม
พระราชดําริ จังหวัดระยอง  วันท่ี 9 พฤษภาคม 2556 นายโกวิทย เพงวาณิชย รองเลขาธิการคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานกังาน กปร.) ประชุมรวมกับคณะทํางาน เพ่ือ
ติดตามผลการดําเนินงาน และเดินทางติดตามงานขยายผล ศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ  

มติท่ีประชุม รับทราบการปฏิบัติงานประจําเดือน มกราคม -พฤษภาคม ๒๕๕๖ ของศูนยสงเสริมและพัฒนา
อาชพีการเกษตรจังหวัดระยอง  (พืชสวน) 

๕.๑.๒ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ( พืชสวน) 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน)  ไดดาํเนนิการโครงการ
สงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะดาน เสร็จส้ิน โดยอบรมเกษตรกรในหลักสูตร การปลูกมะนาวใน    
วงบอซีเมนตและการปลูกผักไมใชดิน รวมท้ังส้ิน ๓๔ รุน เกษตรกร ๑,๒๔๓ ราย   

มติท่ีประชุม  รับทราบการดําเนินงานศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน)  
เดือน มีนาคม – เมษายน ๒๕๕๖ 



๙ 
 

  

  ๕.๑.๓ ศูนยบริหารศัตรูพืชจังหวัดชลบุรี 

ศูนยบริหารศัตรูพืชจังหวัดชลบุรี  ดําเนินงานตามภารกิจ ในรอบระหวางวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ – ๘
พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ดังนี้ กิจกรรม การศึกษาวิจัย  การสงเสริมและถายทอดความรูดานการบริหารจัดการ
ศัตรูพืช การผลิตขยายและสนับสนุนศัตรูธรรมชาติ ดานการบริการตางๆ ไดแก การฝกอบรม การตรวจวินิจฉัย
ศัตรูพืช และการใหบริการจัดนทิรรศการ  

ความกาวหนาการปฏิบตังิานโครงการ  โครงการลดความเส่ียงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพชื  
กิจกรรมปลอย แตนเบียนเพล้ียแปงมันสําปะหลังสีชมพูและแมลงชางปกใส  โครงการสงเสริมและฝกอาชีพ
การเกษตรเฉพาะดาน โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันและโครงการ คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุ
เคราะห  

มติท่ีประชุม รับทราบการปฏิบตังิานของศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี  ในรอบระหวางวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ – 
๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

๕.๑.๔ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ( ผึ้ง) 

การปฏิบัติงานของศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี(ผ้ึง)  งบประมาณจาก
กรมสงเสริมการเกษตร คาดวาจะแลวเสร็จทุกโครงการเดือนมิถุนายน สวนงบประมาณจากจังหวัดและ
งบประมาณจากกปร. มีแผนการดําเนินแลว 

มติท่ีประชุม รับทราบการปฏิบัติงานของ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี(ผ้ึง)  

๕.๑.๕ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด ชลบุรี(พันธุพืชเพาะเล้ียง) ไดกาํหนดแผนการ
ทํางานโครงการตางๆตามงบประมาณของกรมสงเสริมการเกษตร กําหนดแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 
๒๕๕๖  

มติท่ีประชุม  รับทราบแผนงานโครงการของ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  จังหวัดชลบุรี(พันธุพืช
เพาะเล้ียง) 

๕.๒ สํานักงานเกษตรจังหวัด 

  ๕.๒.๑ สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี  

  เชิญชวนรวมรับเสด็จ วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖  สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงเยี่ยมและติดตามความคืบหนาโครงการพระราชดําริ ท่ีศูนยศึกษา
การพัฒนาอาวคุงกระเบน และในวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม เวลา ๐๘.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ท่ีโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน บานน้ําแดง ตําบลบางชัน 
อําเภอ ขลุง ทรงเยี่ยมและติดตามความคืบหนาโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 

  ประชาสัมพันธ ขอเชิญเท่ียว "งานสุดยอดของดีเมืองจันท มหัศจรรยทุเรียนโลก ประจําป 
๒๕๕๖" วันท่ี ๑-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณสวนสาธารณะทุงนาเชย และสนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี 

  ๕.๒.๒ สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด 

  เชิญชวนรวมรับเสด็จ วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดําเนินตรวจเยี่ยมผลการดําเนินงานโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบาน เขาฉลาด ต.เทพนิมิตร อ.เขาสมงิ จ.ตราด 

 



๑๐ 
 

  

๕.๒.๓ สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ขอเชิญรวมงาน คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระบรม  ราชูปถัมภ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช   
ในวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ  วัดหนองแหน หมูท่ี ๑๒ ตําบลหนองแหน อําเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 

๕.๒.๔ สํานักงานเกษตรจังหวัดสระแกว 
ประชาสัมพันธ การสัมมนาการสรางเกษตรกรรุนใหม หลักสูตร การเพ่ิมประสิทธิภาพและการ

สรางเครือขายเกษตรกรรุนใหม  ณ โรงแรมวังประภา  รีสอรท อําเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแกว วันท่ี    
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดย นายวิทยา อธิปอนันต รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร  เปนประธานเปดการ

สัมมนาฯ ตอจากนั้นเปนประธานเปดงานวันรณรงคการปองกันและกําจัดเพล้ียแปงมันสําปะหลัง  ณ เทศบาล
ตําบลตาพระยา อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว และมอบนโยบายใหแกเจาหนาท่ี  สํานักงานเกษตรจังหวัด
สระแกว ในวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ     

ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการฯ คร้ังท่ี  ๓/๒๕๕๖  เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖            
ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดสระแกว อ.เมือง จ. สระแกว 

   

 
 

(นางสาวอิสรี  เกงนอก)  
     นกัวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบตักิาร 

 ผูจดรายงานการประชุม 

                      (นายวิทยา  พลเยี่ยม) 
             ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 
                     ผูตรวจรายงานการประชุม                   
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