
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการ สังกดักรมสงเสรมิการเกษตร เขตที่ 3  
คร้ังท่ี  1/2553  วันท่ี  20  พฤศจิกายน  2552 

ณ  หองประชมุศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวดัชลบุรี อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

ผูเขาประชุม 
 1.  นางปาริชาติ   ศรีวิพัฒน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนา        ประธานที่ประชุม 
     การเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง 
 2.  นางเริงจิตร  พรหมสถิต เกษตรจังหวดัจันทบุรี 

3.  นายปญญา  ศิลปะ  เกษตรจังหวดัฉะเชงิเทรา 
4.  นายวสนัต    บุญหอ  เกษตรจังหวดัตราด 
5. นายกรินทร  ไลนฤทธิสิงห  เกษตรจังหวดันครนายก 
6.  นายเลิศพงศ ต. ไชยสุวรรณ (แทน) เกษตรจังหวดัชลบุรี  
7.  นายอนันต  แกวมณ ี  (แทน) เกษตรจังหวดัปราจีนบุรี 

 8. นายสิทธิพงษ  ขําเดช  (แทน) เกษตรจังหวดัสระแกว 
9.  นายธีระวฒัน  วงศวิชิต (แทน) เกษตรจังหวดัสมุทรปราการ 
10. นายคนึง  กลับกลาย  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

     จังหวดัฉะเชิงเทรา  (พืชสวน) 
11. นายพงษศกัดิ์  เอมดวง ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
 จังหวดัระยอง  (พืชสวน) 
12. นายทิวา    แซมเพชร  ผูอํานวยการศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี 
13. นายอํานาจ  ธรรมวิชญ ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
 จังหวดัชลบุรี  (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 
14. นายสุระเชษฐ  นาโสม หัวหนาศูนยพฒันาการผลิตและควบคุมศตัรูผักผลไมเพื่อการสงออก

ที่ 2 จังหวดัฉะเชิงเทรา 
 15. นายรังสรรค  บูรณมานัส ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ทําหนาที่ในตําแหนง 

ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ   เลขานุการที่ประชุม 
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ผูเขารวมประชุม 
1.  นายมนตรี     กลาขาย ผูอํานวยการกลุมวิชาการและฝกอบรม ทําหนาที่ในตําแหนง 

ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต  
2.  นางสาววาสนา  บํารุงกิจ หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 
3.  นายชูสิทธิ์  นายอง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
4. นางศุภลักษณ  พลเยีย่ม นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
5.  นางสาวอิสรี เกงนอก นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

 
ผูไมเขาประชมุ 
 1. นายสมคิด  อธิพงษอาภรณ เกษตรจังหวดัระยอง  ติดราชการ 

2. นายรุงโรจน  เจริญโพธ์ิ ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
  จังหวดัจันทบรีุ  (ผ้ึง)  ติดราชการ 
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เร่ิมประชุมเวลา 9.30 น. นายทิวา แซมเพชร ผูอํานวยการศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี 
แนะนําบทบาทหนาที่ภารกิจของศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี  และกลาวตอนรับผูเขารวมประชุมทุกทาน  

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ขอแสดงความยินดีกับรองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 2 ทานคือ นายอภิชัย จึงประภาและ 
นายโอฬาร  พิทักษ ที่ไดรับแตงตั้งเปนผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  สวนในภาคตะวันออก 
มีคําสั่งแตงตั้งและโยกยายเกษตรจังหวัด 4 ทาน ไดแก นายสมคิด อธิพงษอาภรณ เกษตรจังหวัดระยอง ยายไป
ดํารงตําแหนงเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสังคม ประเสริฐเตชาโต เกษตรจังหวัดชลบุรี ยายไป 
ดํารงตําแหนงเกษตรจังหวัดระยอง นายไพโรจน  สาระคง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ  
กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ยายมาดํารงตําแหนงเกษตรจังหวัดชลบุรี
และนายวรทัศน  ปฐมภูมิพันธุ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ กลุมสงเสริมและพัฒนา
เกษตรกร  สํานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ยายมาดํารงตําแหนงเกษตรจังหวัดสระแกว 

 สาระสําคัญจากการมอบนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณในโอกาส
วันคลายวันสถาปนากรมสงเสริมการเกษตร ครบรอบ 42 ป เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552 ณ หองประชุม 
กรมสงเสริมการเกษตร ใหบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตรนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานและชีวิตประจําวัน ความสําคัญในการดําเนินงานตามภารกิจเรงดวนของรัฐบาล 
ไดแกการปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ไดแก ขาว ขาวโพด
เล้ียงสัตว และมันสําปะหลัง การพัฒนาเกษตรกรรุนใหม / ยุวเกษตรกร  การพัฒนาองคกรและวิสาหกิจชุมชน 
และการควบคุม/ปองกันการระบาดของศัตรูพืช  

 นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน ขอความรวมมือจากเกษตรจังหวัดและผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการ
ทุกทานเขารวมประชุมดวนตนเองทุกครั้ง หากมีภารกิจสําคัญไมสามารถเขาประชุมดวยตนเอง กรุณาสง
หัวหนากลุมเขารวมประชุมแทน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 6/2552 วันท่ี 24 กันยายน 2552 

การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร  เขตที่ 3 
คร้ังที่  6/2552  เมื่อวันที่  24  กันยายน 2552  ณ  โรงแรมพี เอ็ม วาย บีช รีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  

มติท่ีประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังท่ีแลว 
   - ไมม-ี 
ระเบียบวาระที่ 4    เร่ืองเพื่อทราบและพิจารณา 
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4.1 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 
4.1.1 แผนการประชุมเกษตรจังหวัด ปงบประมาณ 2553 
 

แผนการประชมุเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการสงักัดกรมสงเสริมการเกษตร เขตท่ี 3 
ประจําปงบประมาณ 2553 

 
คร้ังท่ี วัน/เดือน/ป สถานที่ประชมุ 

1 20 พฤศจิกายน 2552 ศูนยบริหารศตัรูพืช จังหวัดชลบุรี 
2 15 มกราคม 2552 สํานักงานเกษตรจังหวดัสระแกว 
3 12 มีนาคม 2553 สํานักงานเกษตรจังหวดัฉะเชิงเทรา 
4 14 พฤษภาคม 2553 สํานักงานเกษตรจังหวดัตราด 
5 16 กรกฎาคม 2553 สํานักงานเกษตรจังหวดันครนายก 
6 17 กันยายน 2553 สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
 

4.1.2 ผลการปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ 
หลัก 3 ชนิด (ขาว มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว) และโครงการประกันรายไดเกษตรกร 

 โครงการการปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร  

  ภาคตะวันออกสามารถดําเนินการปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร ไดเกินเปาหมายที่ 
กรมสงเสริมการเกษตรกําหนดไว จาก 311,295 ครัวเรือน ได 314,414 ครัวเรือน คิดเปน 101 % และบันทึกใน
โปรแกรม ได 302,830 ครัวเรือน คิดเปน 96.32 % เปนลําดับที่ 1 ของประเทศ โดยภายในภาคตะวันออกจังหวัด
ฉะเชิงเทราบันทึกไดมากที่สุด 103.49 % รองลงมาไดแกระยอง สมุทรปราการ ปราจีนบุรี และตราดตามลําดับ 
สวนจังหวัดที่บันทึกไดนอยที่สุด คือสระแกวบันทึกได 80.65 % 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกจิหลัก 3 ชนิด (ขาว มันสาํปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว)  

ขาว มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 85,615 ราย พื้นที่ปลูก 2,291,307 ไร ปริมาณผลผลิต 
1,320,277.74 ตัน มีเกษตรกรที่การผานประชาคม 81,562 ราย พื้นที่ 2,220,401 ไร ผลผลิต 1,278,671.33 ตัน คิด
เปน 95.27 % โดยจังหวัดสระแกวมี % การผานประชาคมสูงสุดครบ 100 % โดยการผานประชาคมมากกวา  
90 % ในทุกจังหวัดเขตภาคตะวันออก ยกเวนฉะเชิงเทรา และระยองที่มี % การผานประชาคม 89.33 และ 75.22 
% ตามลําดับ 
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มันสําปะหลัง มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 44,667 ราย พื้นที่ 1,341,259 ไร ปริมาณผลผลิต 
4,945,157.42 ตัน มีเกษตรกรที่การผานประชาคม 4,3659 ราย พื้นที่ 1,314,465 ไร ปริมาณผลผลิต 4,839,456.87 
ตัน คิดเปน 97.74 %  โดยจังหวัดสระแกวมีพื้นที่ปลูกสูงสุด 508,593 ไร และมีเกษตรผานประชาคมครบ 100 % 
และ%เกษตรกรผานประชาคมมากกวา 90 % ทั้งสิ้น 5 จังหวัดไดแก จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา 
และปราจีนบุรี สวนจังหวัดตราดมี % การผานประชาคมนอยที่สุด คือ 83.87 % ซ่ึงใกลเคียงกับจังหวัด
นครนายก ที่ 84.62 % 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว  มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด 11,744 ราย พื้นที่ 13,458 ไร ปริมาณ
ผลผลิต 213,066.24  ตัน มีเกษตรกรที่การผานประชาคม 11,513 ราย พื้นที่ 230,912 ไร ปริมาณผลผลิต 
208,968.06 ตัน คิดเปน 98.03 %  จังหวัดที่ผานประชาคมครบ 100 % ไดแก นครนายก และระยอง จังหวัด
สระแกวมีพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวสูงสุด 160,918 ไร มีผลผลิต 148,696.17 ตัน  มีเกษตรกรผานประชาคม
ทั้งสิ้น 98.18 % 
 โครงการประกันรายไดเกษตรกร ปการผลิต 2552/53 ซ่ึงตามเอกสารการประชุมไดช้ีแจง
คุณสมบัติของผูเขารวมโครงการ และรายละเอียดตางๆของการประกันราคาไวแลว ทั้งราคา ปริมาณผลผลิตที่
รับประกัน/ครัวเรือน ขั้นตอนการเขารวมโครงการ เกณฑกลางอางอิงราคา รวมทั้งการรับเงินชดเชยสวนตาง
ราคา 
 นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน  กําชับใหทุกจังหวัดเรงรัดออกใบรับรองใหเกษตรกร เพื่อเกษตรกร
สามารถทําสัญญากับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรไดทันเวลา 

ขอเสนอแนะจากที่ประชุม 

จังหวัดตราด - จังหวัดนําเสนอปญหาโครงการประกันรายไดเกษตรแกผูตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ เกี่ยวกับการชี้แจงผานสื่อของผูรับผิดชอบโครงการในระดับตางๆใหขอมูลไมชัดเจนและไมมี
หนังสือส่ังการเปนลายลักษณอักษรตามที่เปนขาว 

 - กรมสงเสริมถูกตําหนิจากหนวยงานตางๆวาออกใบรับรองใหเกษตรกรไดลาชา 

จังหวัดสระแกว      -  การบันทึกขอมูลผิดพลาด เชน คํานําหนา ตัวสะกด การันต ทําใหเกษตรกรตองนํา
ใบรับรองกลับมาแกไข 

 - การออกในรับรองของจังหวัดฯคอนขางลาชา เนื่องจากตองการตรวจสอบความถูกตอง
กอน เพื่อใหเกิดความผิดพลาดนอยลง 

 - ขอมูลมีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากเจาหนาที่บันทึกขาวหอมจังหวัดเปนขาวหอมมะลิ ซ่ึง
ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรสระแกวรับวาจะปรับแกใหเอง 

 - การประสานงานกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจาก War room ของกรมสงเสริมการเกษตร
ไดรับขอมูลที่แตกตางกันในเจาหนาที่แตละคน บางครั้งไมสามารถตอบปญหาได 
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 - การเปดระบบใหแกไขขอมูลควรแบงแยกชนิดพืช และมีระยะเวลาที่นานพอ เนื่องจาก
เจาหนาที่จังหวัดมีนอยทํางานไมทัน 

 - ผูรับผิดชอบในระดับกรมฯควรมีการวางแผนในการสั่งการจัดเก็บขอมูลแตละชนิดพืช  
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและไมซํ้าซอน 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  - ใบรับรองฐานขอมูลเลขที่ลําดับ( Ref. )ของกรมฯกับธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตรไมตรงกัน ทําใหตองพิมพใหม 

  - เกษตรกรไดใบรับรองจากกรมฯแลว แตไมมีฐานขอมูลในระบบของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร 

  - การเปดระบบใหแกไขขอมูล ควรแยกชวงเวลาแตละชนิดพืช และขยายเวลาใหนาน
ขึ้น เนื่องจากบางจังหวัดมีพืชที่ตองแกไขหลายชนิด ทําใหไมทันเวลา 

  - การเก็บขอมูลเจาหนาที่ไมมีความรอบคอบพอ มีปญหาเรื่องพันธุขาว ระยะเวลาปลูก 
เวลาเก็บเกี่ยว 

จังหวัดนครนายก  - เกษตรกรติงในเรื่องการแยกชนิดระหวางขาวหอมจังหวัด/ขาวหอมมะลิ และการ
กําหนดราคาประกันแตละชนิดพืชต่ําเกินไป 

  - จังหวัดนครนายกไดบันทึกเสนออธิบดีถึง ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน เพื่อให
กรมสงเสริมการเกษตรไดแกไขขอบกพรองของระบบ 

จังหวัดจันทบุรี  - พบปญหาวาเกษตรกรบางรายที่เขารวมโครงการไมสามารถทําสัญญากับธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรได กรมสงเสริมการเกษตรแจงเรื่องไปที่ธนาคารฯโดยตรง แตไมได
ประสานงานใหทางจังหวัดฯทราบ 

  - เกษตรกรในพื้นที่ไมเขาใจเงื่อนไขในการแบงแยกขาวหอมจังหวัด กับขาวหอมมะลิ 

จังหวัดชลบุรี  - การใชประโยชนจากทะเบียนเกษตรกร ฝากใหกรมฯแกไขวิธีใชโปรแกรมในการ
เขาไปประมวลผลขอมูล และนําขอมูลมาใชประโยชน 

  นายรังสรรค  บูรณมานัส   ช้ีแจงวาการขอแกไขขอมูลใหจังหวัดทําบันทึกลงนาม 
โดยเกษตรจังหวัดถึงอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรขอเปดระบบเพื่อแกไขขอมูล และขอใหจังหวัดชะลอการ
ประมวลผลโดยใหขอมูลในระบบเสถียรกอน สวนคุณสมบัติของขาวหอมมะลิและ ขาวหอมจังหวัดนั้น 
กรมการขาวไดประกาศรับรองขาวหอมมะลิในพื้นที่ปลูก 22 จังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 3 จังหวัด
ภาคเหนือ) เนื่องจากแหลงปลูกดังกลาวทําใหไดคุณสมบัติทางชีวเคมี (เฉพาะตัวของขาวหอมมะลิ) แตกตางจาก
แหลงปลูกในพื้นที่อ่ืนของประเทศ 
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นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน ส่ังการใหทุกหวัดรายงานปญหา/อุปสรรคในการขึ้นทะเบียน 
และการออกใบรับรอง สงมาที่สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยองในวันที่  
23 พฤศจิกายน 2552 เพื่อรวบรวมสงกรมสงเสริมการเกษตร  ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552   ตอไป 

4.1.3 เปาหมายการใชจายงบประมาณ ป 2553 
 สรุปรายงานผลการใชจายงบประมาณป 2553 ของสํานักงานเกษตรจังหวัดและศูนยสงเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตร ในภาคตะวันออก  สังกัดสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
ตัดยอดเดือน  ตุลาคม 2552 

งบประมาณจากกรมสงเสริมการเกษตร ไดรับ 5,586,692 บาท ใชไป 1,787,802 บาท คิดเปน 
32.00% คงเหลือ 52,404 บาท คิดเปน 69.11%  

งบประมาณจากหนวยงานอื่น  ไดรับ  3,388,000 บาท  ใชไป  2,952,913 คิดเปน  87.16% 
คงเหลือ  435,087 บาท คิดเปน 12.84 % 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

  4.2 กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 
4.2.1 การจัดทําขอมูลทางวชิาการพืชเศรษฐกิจสําคัญในภาคตะวันออก 
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง จะทําการจัดเก็บขอมูล

ผลไม 6 ชนิด ไดแกทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง แกวมังกร และกลวยไข เพื่อรวบรวมองคความรูที่มีใน 
ภาคตะวันออก ทั้งขอมูล วิทยาการและเทคโนโลยีการผลิต สําหรับใชเปนคูมือใหกับเจาหนาที่และเกษตรกร 
โดยมีที่มาของขอมูลจากเกษตรกรผูชํานาญในพืชแตละชนิด และแหลงวิชาการตางๆ มีเนื้อหาในดานวิทยาการ
และเทคโนโลยีการผลิต  ปฏิทินการผลิต  และการตลาด  ขอความรวมมือทุกจังหวัดใหสงเจาหนาที่ 
ที่มีความสามารถเฉพาะ สมัครเปนทีมงานวิชาการรวมกับทีมงานของเขตฯ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
4.2.2 การบริหารจัดการผลไมภาคตะวันออก ป 2553 
แนวทางจะดําเนินการใน 3 กิจกรรม คือการจัดทําขอมูลเอกภาพ การจัดทําแผนการ

บริหารจัดการผลไมและการบริหารจัดการผลไม ในสวนของการจัดทําขอมูลเอกภาพของผลไม 4 ชนิดได 
แก ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง จะเริ่มประชุมคณะทํางานครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2552 ซ่ึง กรมสงเสริม
การเกษตร  มีงบประมาณดําเนินการใหประมาณ 30,000 บาท 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
 
 



 - 8 - 

4.2.3 การบริหารจัดการสับปะรดภาคตะวันออก 
เนื่องจากสถานการณดานราคา ของสับปะรดในชวงปลายเดือนตุลาคม – ตนเดือน

พฤศจิกายน 2552  ลดลงจนใกลเคียงกับราคาตนทุน  และมีแนวโนมวาจะลดลงอยางตอเนื่องจนถึงพฤษภาคม – 
มิถุนายน 2553  ซ่ึงเปนชวงเวลาที่ผลผลิตสับปะรดออกมากที่สุด อาจทําใหราคาสับปะรดต่ํากวาตนทุนการผลิต 
ซ่ึงภาครัฐ จะตองเตรียมการปองกันและแกไขปญหาไวลวงหนา 

 สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ไดจัดประชุมหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของเพื่อรวมวิเคราะหสถานการณผลผลิต ชวงเก็บเกี่ยวป 2553 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2553) แลว
กําหนดแนวทางบริหารจัดการอยางเปนระบบ โดยใชขอมูลพื้นฐานที่มีการสํารวจไวแลวมาเปนกรอบ 
การดําเนินงาน เปนการบูรณาการ ระหวางสํานักงานเกษตรจังหวัด 5 จังหวัด คือระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด 
และฉะเชิงเทรา โรงงานอุตสาหกรรม  เกษตรกร และหนวยงานในระดับจังหวัด การดําเนินการจะนํารูปแบบ
ของจังหวัดระยองไปจัดเก็บขอมูลสับปะรด ป 2553 เพื่อนําขอมูลมาวางแผนบริหารจัดการ มีการแตงตั้ง
คณะทํางานในระดับพื้นที่ คาดวาจะไดขอมูลพื้นฐานปริมาณผลผลิตสับปะรดในชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน 
2553  ซ่ึงอาจมีปญหาลนตลาด  เพื่อกําหนดแผนบริหารจัดการไดทันสถานการณ 

ขอเสนอแนะจากที่ประชุม 
จังหวัดชลบุรี -  ปญหาราคาสับปะรดตกต่ําเปนปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจํา ในปที่ราคาดีโรงงานจะขอความ
รวมมือในการสํารวจขอมูลที่เปนประโยชน สวนเกษตรกรจะไมเขามาเกี่ยวของ สวนปที่ราคาตกต่ําเกษตรกร
เสียประโยชนก็จะเขามารองเรียน สวนโรงงานก็จะหายไป กรมฯควรกําหนดบทบาทของตนเองใหชัดเจน เนน
ในเรื่องวิชาการและงานสงเสริมการเกษตร เร่ืองการตลาดควรใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบไป 

4.3 กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
4.3.1 งานราชพฤกษ รวมใจภักดิ์ รักพอหลวง 
กรมสงเสริมการเกษตรกําหนดจัดงาน”ราชพฤกษ รวมใจภักดิ์ รักพอหลวง”  ระหวาง

วันที่ 30 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2552 บริเวณลานจอดรถ P1 หนาสวนเฉลิมพระเกียรติฯราชพฤกษ  ตําบล
แมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยกลุมวิสาหกิจชุมชนจากภาคตะวันออก รวมออกรานจําหนายสินคา
จํานวน 14 กลุม กรมสงเสริมการเกษตร ขอความรวมมือกลุมวิสาหกิจชุมชนที่นําสินคาไปจําหนายในงาน 
คัดเลือกสินคาที่มีคุณภาพ จํานายในราคาที่เหมาะสม และสามารถอยูรวมงานจนครบกําหนด 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.3.2 โครงการนํารองการบูรณาการหนวยงานภาคีในการสนับสนุนการดําเนินงาน
สงเสริมวิสาหกิจชุมชน ป 2553 

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมสงเสริมการเกษตร 
ไดประสานกับสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เลือกจุดนํารอง 2 จุด คือ วิสาหกิจ
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ชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรผีขุดสัมพันธ อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบาน
เกษตรกรบุหยอง อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

กรมสงเสริมการเกษตรรวมกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรม สนับสนุนการพัฒนาตอยอด
วิสาหกิจชุมชน โดยมีหนังสือแจงใหแตละจังหวัดคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 3 กลุม เรียงตามลําดับสงให
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรรวมกับกรมสงเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2552  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
   4.3.3 โครงการสายใยรักแหงครอบครัว 
   การจัดงานครบรอบ 4 ป สายใยรกัแหงครอบครัว ระหวางวันที่ 8-13 ธันวาคม 2552  
ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี รายละเอียดในการจัดงานกรมสงเสริมการเกษตรจะแจงในภายหลัง 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.4 กลุมวิชาการและฝกอบรม 
4.4.1 โครงการขยายผลการพฒันาบุคลากรดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส 
แบบออนไลน  

 รายละเอียดโครงการตามเอกสารที่แจกใหผูเขารวมประชุมทุกทานแลว สามารถ
สมัครเขารวมโครงการดวยตนเอง โดยดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ SSNET ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 
ผูเขารวมโครงการฯจะตองเรียนรูดวยตนเองผานการถายทอดสดทางระบบอินเตอรเน็ตที่http://steam.doae.go.th 
และ VDO Conference ระหวางวันที่ 1-4 ธันวาคม 2552 และที่ http://www.ocsc.go.th ในวันที่ 14 ธันวาคม 
2552 – 14 มีนาคม 2553 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
4.4.2 การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเดนระดับเขตประจํา 

ป 2553  
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยองไดกําหนดการคัดเลือก

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเดนระดับเขตประจําป 2553  เพื่อเขารับรางวัลในงานพระราชพิธีจรดพระ
นังคัลแรกนาขวัญป 2553 ทั้งหมด 10 กิจกรรม แบงเปนกิจกรรมที่คัดเลือกตามนโยบายกรมสงเสริมการเกษตร 
7 กิจกรรมไดแก กลุมแมบานเกษตรกร , กลุมยุวเกษตรกร, สมาชิกกลุมยุวเกษตรกร, ที่ปรึกษา 
กลุมยุวเกษตรกร, เกษตรกรสาขาอาชีพทําสวน, เกษตรกรสาขาอาชีพทําไร และ เกษตรกรสาขาอาชีพไรนาสวน
ผสมและกิจกรรมที่คัดเลือกตามนโยบายกรมการขาวมี 3 กิจกรรมไดแก เกษตรกรสาขาอาชีพทํานา,  
ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชน ประเภทขาวหอมมะลิ และศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชน ประเภท
ขาวอื่น ๆ  
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 วิธีการคัดเลือก พิจารณาคัดเลือกจากเอกสารสรุปผลงานระดับจังหวัด โดยคัดเลือกใหเหลือ
กิจกรรมละ 2-3 ราย และออกตรวจพิจารณาผลงานในระดับพื้นที่ คัดเลือกผูชนะเลิศระดับเขตเพียง 1 ราย ทั้งนี้
ใหจังหวัดจัดสงเอกสารสรุปผลงานดีเดนระดับจังหวัด ใหสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัด
ระยอง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552  คัดเลือกรอบแรก ในวันที่ 4 ธันวาคม 2552 และ ออกตรวจพิจารณา
ผลงานในพื้นที่ฯ ระหวางวันที่ 14-18 และ 21-25 ธันวาคม 2552 โดยกําหนดการที่แนนอน เขตฯจะแจงใหทราบ 
หลังการคัดเลือกรอบแรกเรียบรอยแลว  ขอความนุเคราะหทางจังหวัดใชรถยนตของทางจังหวัด 3 คัน ใน 
การออกตรวจพิจารณาผลงานในพื้นที่ โดยเขตใชรถยนตตูเดินทางไปที่จังหวัด 2 คัน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  5 การติดตามประสานงานและปญหาอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน 

 5.1 สํานักงานเกษตรจังหวัด 

5.1.1  สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
ขอเสนอแนะ  - การแตงตั้งเลื่อนระดับขาราชการแทนตําแหนงที่วางอยูขอใหพิจารณาคนในสํานักงานกอน
เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหแกคนที่มีความมุงมั่นในการทํางาน  

  5.1.2  สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ฝากขาวประชาสัมพันธ เดือนมกราคม 2553 จะมีการเซ็นสัญญาซื้อขายมะมวง

ลวงหนาที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เชิญชวนเกษตรกรชาวสวนมะมวงที่มีความพรอมเขาทําสัญญา หรือรวม
สังเกตการณเพื่อเตรียมความพรอม 

  5.1.3 สํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี  

     ไมมี 
5.1.4 สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด  

ขอเสนอแนะ  -การแตงตั้ง/เล่ือนระดับขาราชการอยากให พิจารณาคนดีในองคกร 

5.1.5  สํานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก  
ไมมี 

5.1.6 สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  
ขอเสนอแนะ  - การแตงตั้งเกษตรจังหวัดในรอบที่ผานมาถือวากรมสงเสริมการเกษตรยังมีความยุตธิรรม 
เพราะมีบุคคลากรที่มีคุณภาพเหมาะสมไดรับการแตงตั้งในครั้งนี ้

5.1.7 สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง 
ไมมี   

5.1.8  สํานักงานเกษตรจังหวดัสมุทรปราการ 
ไมมี 



 - 11 - 

5.1.9 สํานักงานเกษตรจังหวดัสระแกว 
ขอเสนอแนะ  - ในการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อเขาอบรมหลักสูตรนักสงเสริมการเกษตรระดับ
อําเภอ (นสอ.)  ขอเสนอใหมีการสอบ 50 % และคัดเลือก 50 % เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติระดับพื้นผูมีอาวุโส 
เพื่อใหทั้งคนเกง และคนดี ไดมีโอกาสเขารับการอบรมดังกลาว 

นางปริชาติ ศรีวิพัฒน   ส่ังการใหหัวหนาฝายบริหาร สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 
ที่ 3 จังหวัดระยอง   บันทึกถึงอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เร่ืองการสรางขวัญและกําลังใจกรณีการพิจารณา
เล่ือนระดับที่สูงขึ้นของบุคคลกรในแตละองคกรดวย 

5.2 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร  
5.2.1 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุพชืเพาะเลี้ยง) 

การดําเนินงานของศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุพชืเพาะเลี้ยง)  
 ผลิตตนไมเพื่อสนับสนุนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหฯ จํานวน 
30,000 ตน 

5.2.2 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ( ผึง้) 
   ไมม ี

5.2.3 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดระยอง ( พืชสวน) 
การดําเนินงานของศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ( พชืสวน) 
 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ( พืชสวน) ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากบริษัท อีสวอเตอร จํากัด (มหาชน) ในการอบรมหลักสูตร การขยายพันธุพืชและการผลิตเห็ดแก
เยาวชนชมรมกาขาวจิตอาสาวัดเวียงคํา (กาขาว) อําเภอแมฟาหลวง จํานวน 40 คน และหลักสูตรการอนุรักษ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม การเกษตรอินทรีย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แกผูนําเยาวชนในจังหวัด
ระยอง จํานวน 4 รุนๆ  ละ 100 คน 

5.2.4 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดฉะเชงิเทรา  (พืชสวน) 
การดําเนินงานของศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน) 
  กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพ อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย จํานวน
206 คน และฝกอบรมตนกลาอาชีพ 27 คน ในหลักสูตรการขยายพันธุบอนสี การปลูกบัวประดับ การขยายพันธุ
ไมผล และการปลูกผักไมใชดิน 
  กิจกรรมแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร การใชบริการหองประชุมและหอพัก มีผูสนใจเขาเยี่ยม
ศูนยฯ และใชประชุม รวมทั้งสิน 490 คน สงเงินรายไดเขาศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จํานวน 4,500 บาท  
  กิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานอื่นๆ สนับสนุนพันธุกลาไมแกหนวยงาน
ราชการ และรวมจดันิทรรศการเรื่อง “มะรุมพืชมหัศจรรย” ณ สวนสัตวเปดเขาเขียว อําเภอศรีราชา ชลบุรี 
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  แผนการดําเนินงานปงบประมาณ 2553 ศูนยฯไดรับงบประมาณจากสํานักงานสํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) เพื่อดําเนินการใน 3 สวนคือ 
งานบริการและปรับปรุงสถานที่ งานสาธิตและทดสอบ และงานขยายผล เปนเงินทั้งสิ้น 407,720 บาท 

5.2.5 ศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี  
การดําเนินงานของศูนยบรหิารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี  

งานสนับสนุนกิจกรรมงานสงเสริมการเกษตรของสํานักงานเกษตรจังหวัดและหนวยงานอื่นๆ 
ไดแกการสนับสนุนวิทยากรหนวยงานตางๆ  งานหนวยเคลื่อนที่เร็วสํารวจการระบาดของโรคและแมลง การ
ประชุม / สัมมนา สนับสนุนศัตรูธรรมชาติในหนวยงานของรัฐและเอกชน ศูนยฯ  จัดเตรียมเลี้ยงพอ – แมพันธุ 
แตนเบียนหนอนแมลงดําหนามมะพราว  เพื่อทําการผลิตขยายพันธุเพื่อสนับสนุนเกษตรกร 
  ศูนยฯยังไดกําหนดหลักสูตรการฝกอบรมฯใหแกนักวิชาการสงเสริมการเกษตรทั้งในและนอก
สถานที่ จํานวน 11 หลักสูตร สอบถามรายละเอียดไดที่ศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี 038-3231271 หรือที่ 
http://pmc03.doae.go.th 
สถานการณศัตรูพืชท่ีตองติดตามในภาคตะวันออก 
  ศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี  ไดแจงขาวเตือนการระบาดของศัตรูพืช  ไดแกเพล้ียกระโดด 
สีน้ําตาล และหนูนา    
   การรายงานการระบาดของศัตรูพืช  ขอใหผูรับผิดชอบเปนคณะทํางานบริหารจัดการศัตรูพืช 
ภาคตะวันออก  รายงานการระบาด  ตามแบบและสงใหศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี  ทราบทุกเดือน  เพื่อจะได
รวบรวมเปนขอมูลและรวมวางแผนปองกันและกําจัด  ตอไป 
  ปญหาอุปสรรคการดําเนินงาน 
 -  การประสานงานขอรับการสนับสนุน  วิทยากร  ศัตรูธรรมชาติ  ขอใหผานทางสํานักงานเกษตร
จังหวัด  เนื่องจากปจจุบันทางอําเภอจะติดตอกับศูนยฯโดยตรงทําใหจังหวัดไมไดรับทราบขอมูล 
 -   การรายงานการระบาดศัตรูพืชยังมีความซ้ําซอนและการรายงานไมตอเนื่อง 

5.2.6 ศูนยพัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผัก ผลไม เพื่อการสงออกท่ี 2 จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
การดําเนินงานของศูนยพัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผัก ผลไม เพื่อการสงออกท่ี 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา11.11
  สํารวจติดตามสถานการณศัตรูมะมวงพื้นที่ 7 อําเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา และประสานงาน
การซื้อ- ขาย ผลผลิตมะมวง สหกรณชมรมชาวสวนมะมวงจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด และกลุมวิสาหกิจชุมชน
ผูผลิตมะมวงสงออกจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งการสงออก และบริโภคในประเทศ ราคามะมวงน้ําดอกไมสีทอง
เกรด A กิโลกรัมละ 60-70 บาท ตกเกรด 30 บาท 

 

ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอ่ืน ๆ  (ถามี) 
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 ประชุมเกษตรจังหวดัและหวัหนาสวนราชการสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร เขตที่ 3  
คร้ังที่  2/2553  วันที่ 15 มกราคม 2553   ณ  สํานักงานเกษตรจังหวดัสระแกว 
 
 
 
 
 
 
 

เลิกประชุม เวลา 13.00 น. 
 
 
 
 
 
 

         (นางสาวอิสรี  เกงนอก)          (นายรังสรรค  บูรณมานัส) 
                     ผูจดรายงานการประชุม           ผูตรวจรายงานการประชุม 


