
 
ระเบียบวาระการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการ 

สังกัดกรมสงเสริมการเกษตร เขตที่ ๓ คร้ังที่ ๑/๒๕๕๖ 
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 

ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
************************  

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 

 เรื่องเพ่ือทราบ  

๑. การประชุมสัมมนาเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน  

๒. การอบรมวิทยากรปาลมนํ้ามัน ภาคตะวันออก ป ๒๕๕๖ 

๓. โครงการสงเสริมสินคาเกษตรปลอดภัย กิจกรรมพัฒนาความรูเจาหนาที่ เรื่องการผลิต

สินคาเกษตรปลอดภัย 

๔. แผนการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ ๒๕๕๖ กลุมสงเสริมและพัฒนา

เกษตรกร 

๕. การจัดงานแสดงนิทรรศการและสินคากลุมแมบานเกษตรกรระดับเขต ป ๒๕๕๖ 

๖. แผนการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ ๒๕๕๖ กลุมวิชาการและฝกอบรม 

๗. ความกาวหนาการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบลและบูรณาการกับแผนทองถ่ิน 

๘. ความกาวหนาการใชจายงบประมาณ ป ๒๕๕๖ 

ระเบียบวาระที่ ๕  การติดตามประสานงานและปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๕.๑ ศูนยปฏิบัติการ 

๕.๒ สํานักงานเกษตรจังหวัด 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 

 

หมายเหตุ : เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
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รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร เขตที่ ๓  
คร้ังที่ ๑/๒๕๕๖ 

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 
ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

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

ผูมาประชุม 
๑. นายวิทยา  อธิปอนันต   รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ฝายวิชาการ  
๒. นายวิชิตร  ชวยพิทักษ   ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓  

จังหวัดระยอง       ประธานที่ประชุม 
๓. นายชูเกียรติ  ประดิษฐศิลปกุล เกษตรจังหวัดจันทบุรี  
๔. นายมานะ  บุญระมี   เกษตรจังหวัดตราด  
๕. นางสมจิตร  ธีระบุญชัย  เกษตรจังหวัดสระแกว  
๖. นายสุรสิงห  พูนเพ่ิมสุขสมบัติ เกษตรจังหวัดนครนายก  
๗. นายวิจิตร  กมลวารินทร  เกษตรจังหวัดชลบุรี 
๘. นายสมพร  เจียรประวัติ  เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  
๙. นายจารุรงค  ราชพิทักษ  เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 
๑๐. นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ   เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา   
๑๑. นายสามารถ  ชื่นวงศา  เกษตรจังหวัดระยอง  
๑๒. นายทิวา  แซมเพชร  ผูอํานวยการศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี  
๑๓. นายคะนึง  กลับกลาย  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  

จังหวัดฉะเชิงเทรา  (พืชสวน) 
๑๔. นายพงษศักดิ์  เอมดวง  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
  จังหวัดระยอง (พืชสวน)  
๑๕. นายตอศักดิ์  โพธิ์กราน รักษาการ ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดชลบุรี  (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 
๑๖. นายนริศร  คงสมบุญ รักษาการ ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเกษตร จังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) 
๑๗. นายสุระเชษฐ  นาโสม รักษาการ หัวหนาศูนยพัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผัก

ผลไมเพ่ือการสงออกที่ ๒ จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
๑๘. นายนภศักดิ์  ทองชาติ ทําหนาที่แทน  ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 
       เลขานุการ  

ผูเขารวมประชุม 
๑. นายรังสรรค  บูรณมานัส  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนา การผลิต สสข.๓ รย.  
๒. นายปราโมทย  เข็มขาว  นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ กรมสงเสริมการเกษตร 
๓. นางชุติกาญจน  เพียรธรรม  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  สสข.๓ รย. 
๔. นางวาสนา  บํารุงกิจ หัวหนาฝายบริหารทั่วไป    สสข.๓ รย. 
๕. นางสาวอิสรี  เกงนอก  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สสข.๓ รย. 
๖. นางสาววันทิตา  วุฒิพนมศักดิ์ เจาหนาที่ระบบคอมพิวเตอร  สสข.๓ รย. 
๘. นายศักดิ์ชัย  ศรีสุวรรณ  หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ สนง.กษจ.ฉช.  
๙. นางศุภลักษณ  พลเยี่ยม  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  สสข.๓ รย. 
๑๐. นางวิภาพร  สงวนดี   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  สสข.๓ รย. 
๑๑. นางสาวสุนันท  สมสวัสดิ์  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน สนง.กษจ.ฉช.  
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๑๒. นางสาวนิภาดา  เจริญธนกิจกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สนง.กษจ.ฉช.  
๑๓. นางสาวรุจิรัตน  จําปาเฟอง หัวหนากลุมอารักขาพืช   สนง.กษจ.ฉช.  
๑๔. นางอรัญญา  พันธุมจินดา  หัวหนาฝายบริหารทั่วไป   สนง.กษจ.ฉช.  
๑๕. นางมาลี  เรืองสวัสดิ์  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน สนง.กษจ.ฉช.   
 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิชิตร  ชวยพิทักษ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขตที ่๓  จงัหวดัระยอง ประธานการประชุม กลาวตอนรับ  นายวิทยา  อธิปอนันต รองอธบิดี        
กรมสงเสริมการเกษตร ฝายวิชาการ  เกษตรจังหวัด  หัวหนาสวนราชการ และ ผูเขาประชุมทุกทาน พรอมทั้ง
กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
  ขอแสดงความยินดีกับเกษตรจังหวัดคนใหม ไดแก นายสามารถ  ชื่นวงศา เกษตรจังหวัด
ระยอง นายสุรสิงห  พูน เพ่ิม สุขสมบัติ เกษตรจังหวัดนครนายก นายสมพร  เจียรประวัติ เกษตรจังหวัด
สมุทรปราการ และนายสมจิตร  ธีระบุญชัยกุล เกษตรจังหวัดสระแกว และแสดงความยินดีกับเกษตรจังหวัดที่
ไดรับการเลื่อนระดับทุกทาน ไดแก นายชูเกียรติ  ประดิษฐศิลปกุล เกษตรจังหวัดจันทบุรี และยินดีตอนรับนาย
วิจิตร  กมลวารินทร เกษตรจังหวัดชลบุรี ทั้งน้ีมีเกษตรจังหวัดที่ไดยายไปดํารงตําแหนงในภาคอ่ืนๆ ไดแก นาย
ธรรมนูญ  บุญไกสร เปนเกษตรจังหวัดสกลนคร นายพรชัย  วนิชนพรัตน เปนเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ นาย
สุรสิทธ สิงหพรพงศ เปนเกษตรจังหวัดศีรษะเกษ และนายสมนึก เหมมณี เปนเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ในการน้ีนายวิทยา  อธิปอนันต รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ฝายวิชาการ ไดแสดงความ

ยินดีกับเกษตรจังหวัด กลาวตอนรับเกษตรจังหวัดที่ยายมาดํารงตําแหนงในภาคตะวันออก พรอมทั้งมอบหลักใน

การบริหารงานบุคคลที่ประสบความสําเร็จ ๒ ประการ คือ Care & Share  care คือการเอาใจใสดูแลทุกขสุข

ของผูใตบังคับบัญชา Share คือการมีสวนรวมกับผูใตบังคับบัญชา และมอบนโยบายในที่ประชุม ดังน้ี 

๑. การประชุมผูบริหารระดับเขตทุกครั้งมอบให ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตเปน

ประธาน โดยรองอธิบดีจะเปนเพียงผูกํากับดูแลงานเชิงนโยบาย  

๒. การสรางความเขาใจแกเกษตรกร ในโครงการรับจํานําขาว ขณะนี้กรมสงเสริมการเกษตรยังไม

สามารถออกใบรับรองใหแกเกษตรกรที่จะทําการเก็บเกี่ยวขาวนาปรัง (ชวงเวลาเพาะปลูกตั้งแต ๑ พย. ๒๕๕๕- 

๓๐ เมย. ๒๕๕๖) เพ่ือเขารวมโครงการฯได เน่ืองจาก คาเฉลี่ยผลผลิตรายจังหวัดยังไมผานมติคณะรัฐมนตรี  

ทั้งน้ีใหชี้แจงตามขอเท็จจริง ประเด็นอํานาจหนาที่ของกรมสงเสริมการเกษตรคือการออกใบรับรอง ซ่ึงจะทําได

เม่ือคาเฉลี่ยผลผลิตรายจังหวัดไดผานการรับรองจากคณะรัฐมนตรีแลวเทาน้ัน และขอใหเกษตรจังหวัดแจง

เจาหนาที่ผูปฏิบัติเพ่ิมความระมัดระวัง ตรวจสอบขอมูลกอนการบันทึก เพ่ือปองกันขอผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น ซ่ึง

สวนใหญคือเรื่อง พันธุขาว โดยประเด็นอ่ืน เชน พ้ืนที่เพาะปลูก ในสวนของวันปลูก วันเก็บเกี่ยว เลขประจําตัว 

และการยกเลิกแปลง มีผิดพลาดแตไมมากนัก ขอใหกํากับเรงรัดการประชาคมใหสอดคลองกับการขึ้นทะเบียน 

๓. โครงการประกันราคาปาลมนํ้ามัน ป ๒๕๕๖ ระยะที่ ๑ จากปญหาโรงงานฯในจังหวัดชลบุรีตองการ

ตรวจสอบเกษตรที่มีสิทธิเขารวมโครงการ โดยสงรายชื่อเกษตรกรที่นําผลผลิตมาขายใหเกษตรจังหวัดชลบุรีเปน

ผูรับรอง น้ัน จังหวัดชลบุรีไมสามารถรับรองไดทั้งหมด เน่ืองจากมีเพียงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรในจังหวัด 

สวนเกษตรนอกพ้ืนที่ไดแกปญหาโดยสงขอมูลใหกรมสงเสริมการเกษตรตรวจรับรอง  สวนโครงการฯ ในระยะที่ 

๒ เกษตรกรที่มีสิทธิ์เขารวมโครงการตองเปนเกษตรกรผูปลูกปาลมนํ้ามันรายยอย มีพ้ืนที่ไมเกิน ๕๐ ไร และขึ้น

ทะเบียนไวกับกรมสงเสริมการเกษตรเทาน้ัน 
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๔. การจัดทําสมุดทะเบียนเกษตรกรรายแปลง เพ่ือเปนฐานขอมูลสําหรับใชในการชวยเหลือและแกไข

ปญหาตางๆ ของเกษตรกรตามนโยบายและมาตรการของรัฐ ตลอดจนเปนขอมูลที่ใชในการวางแผนเพ่ือพัฒนา

ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกเกษตรกร โดยจะเริ่มทุกจังหวัดประมาณ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ น้ี 

๕. การเฝาระวังการระบาดศัตรูพืช ในระยะนี้ยังไมพบการระบาดรุนแรง แตมีแนวโนมการระบาดจะ

สูงขึ้นในฤดูแลง การดําเนินการปองกันกําจัดขอใหใชแบบชีววิธีควบคูกับการใชสารเคมี วิธีการสํารวจใชการสุม

ตัวอยางการประมาณการทางสถิติ  มีการรายงานที่สมํ่าเสมอ โดยแบงพ้ืนที่เปาหมาย เปนพ้ืนที่ระบาดซํ้าซาก 

และพ้ืนที่ติดตอ และพ้ืนที่ยังไมระบาด เพ่ืองายตอการเฝาระวัง 

๖. โครงการบริหารจัดการผลไมภาคตะวันออก ป ๒๕๕๖ คาดการณวาผลผลิตมังคุดจะเพ่ิมขึ้น ๒๑% 

ลองกอง ๑๑% ชวงผลผลิตออกสูตลาดสูงสุด (peak) ในเดอืนพฤษภาคม-มิถุนายน 

๗. การดูแลความเปนอยูของขาราชการในภาคตะวันออก ใหสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 

สํารวจความเสียหายของจังหวัด ศูนยปฏิบัติการ เพ่ือขออนุมัติงบประมาณในการซอมแซม บานพักราชการ 

รถยนตราชการ ตามลําดับความจําเปนเรงดวน 

มติที่ประชุม รับทราบนโยบาย ๗ ขอ รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ฝายวิชาการ นายวิทยา  อธิปอนันต 
และการเปลี่ยนแปลงผูบริหารในภาคตะวันออก 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ 
  ตามที่ไดมีการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร   
เขตที่ ๓  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เม่ือวันที่ ๒๒ กนัยายน ๒๕๕๕ ณ หองเกษรา ๓ โรงแรมสตาร อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง น้ัน ฝายเลขาฯไดจัดทํารายงานการประชุม และไดสงใหทุกทานแลว รายละเอียดรายงานการ
ประชุมตามเอกสารหนา ๓ ถึงหนาที่ ๘ 

มติที่ประชุม แกไข หนา ๔ นายจาตุรงค ลําดับที่ ๙. นายจตุรงค และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/
๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๕๕ 

   ไมมี  

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพ่ือทราบและพิจารณา 

เร่ืองเพ่ือทราบ  

เร่ืองที่ ๑. การประชุมสัมมนาเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน  

การประชุมสัมมนาเจาหนาที่โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จะดําเนินการระหวางวันที่ ๖ - 
๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมสตาร อําเภอเมือง จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงคเพ่ือ สรางความรูความเขาใจใน
การดําเนินงานโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน และเปนเวทีแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ หรือประเด็นที่
เปนปญหาการดําเนินงานในพ้ืนที่ ผูเขาสัมมนาประกอบดวย เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการเกษตรเพ่ืออาหาร
กลางวัน ในระดับอําเภอ จังหวัด สังกัดสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง จํานวน ๓๒ 
คน สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท จํานวน ๑๔ คน สํานักสงเสรมิและพัฒนาการ
เกษตรเขตที ่๒ จังหวัดราชบุรี จํานวน ๒๔ คน รวมทั้งส้ิน ๗๐ คน 

มติที่ประชุม  รับทราบขอบเขตการประชุมสัมมนาเจาหนาที่โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เขต ๑-๓ ป 
๒๕๕๖ 

 

 



๕ 
 

  

เร่ืองที่ ๒. การอบรมวิทยากรปาลมนํ้ามัน ภาคตะวันออก ป ๒๕๕๖ 

สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ไดกําหนดจัดการอบรมหลักสูตร 
“วิทยากรปาลมนํ้ามันภาคตะวันออกป ๒๕๕๖ ” แกเจาหนาที่จากสํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ จาก ๗ 
จังหวัด ไดแก จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยองและสระแกว ระหวางวันที่ ๕-๘ มีนาคม 
๒๕๕๖  ณ โรงแรมบานปู รีสอรท จังหวัดตราด โดยเน้ือหาประกอบดวยการบรรยายความรูและศึกษาดูงานใน
เรื่องการสรางสวนปาลมนํ้ามัน และการปฏิบัติดูแลรักษาสวนปาลมนํ้ามัน ทั้งน้ี เพ่ือใหเจาหนาที่มีความพรอมที่
จะเปนวิทยากรในการอบรมเกษตรกรตอไป   

มติที่ประชุม รับทราบขอบเขตการอบรมหลักสูตร “วิทยากรปาลมนํ้ามันภาคตะวันออก ป ๒๕๕๖”   

เร่ืองที่ ๓. โครงการสงเสริมสินคาเกษตรปลอดภัย กิจกรรมพัฒนาความรูเจาหนาที่ เร่ืองการ
ผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย 
  สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ดําเนินกิจกรรมพัฒนาความรู
เจาหนาที่เรื่องการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย โดยการจัดอบรม เรื่อง การผลิตสินคาเกษตร (พืชผัก) ที่
ปลอดภัยจากสารเคมีและการปนเปอนของจุลินทรีย แก เจาหนาที่ระดับอําเภอผูรับผิดชอบโครงการสงเสริม
สินคาเกษตรปลอดภัย เปาหมาย ๗๖ คน วันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ณ โรงแรม วิลลาราวดี รีสอรท 
แอนด สปา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีเน้ือหาเรื่องการเทคโนโลยีการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ 
และแนวทางการดําเนินงานโครงการฯ เพ่ือใหเจาหนาที่สามารถนําความรู ที่ไดรับจากการอบรมไปดําเนินงาน
โครงการฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มติที่ประชุม รับทราบขอบเขตการดําเนินกิจกรรมพัฒนาความรูเจาหนาที่เรื่องการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย 

เร่ืองที่ ๔. แผนการดาํเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ ๒๕๕๖  กลุมสงเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร 

  แผนการดําเนินงานโครงการ  ปงบประมาณ ๒๕๕๖  กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร  สํานัก
สงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จงัหวดัระยอง จาํนวน ๖ กิจกรรม ไดแก การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสภา
ยุวเกษตรกร การอบรมเชิงปฏิบัติการเครือขายยุวเกษตรกรรุนใหม การจัดงานชุมนุมแมบานเกษตรกรระดับเขต 
การจัดงานแสดงนิทรรศการและสินคากลุมแมบานเกษตรกรระดับเขต การประชุมคณะกรรมการประสานงาน
วิสาหกิจชุมชน และการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขต ซ่ึงรายละเอียดตามกิจกรรมไดแสดงตามเอกสาร
ที่ไดแนบแลว 

มติที่ประชุม  รับทราบแผนการดําเนินงานโครงการกิจกรรม ปงบประมาณ ๒๕๕๖  กลุมสงเสริมและพัฒนา
เกษตรกร สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง 

เร่ืองที่ ๕. การจัดงานแสดงนิทรรศการและสินคากลุมแมบานเกษตรกรระดับเขต ป ๒๕๕๖ 

การจั ดงานแสดงนิทรรศการและสินคากลุมแมบานเกษตรกรระดับเขต   ป ๒๕๕๖  มี
วัตถุประสงคใหสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกร ภาคตะวันออก มีการแสดงและจําหนายสินคาของ กลุมแมบาน มี
การเชื่อมโยงสินคา แปรรูปอาหาร พรอมทั้งประชาสัมพันธผลงานของกลุมแมบานเกษตรกร ในวันที่ ๒๓ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๖ – ๓ มีนาคม ๒๕๕๖ รวม ๙ วัน ณ ลานจอดรถ หางสรรพสินคา   โฮมโปร อําเภอเมือง 
จงัหวดัระยอง 

มติที่ประชุม รับทราบรูปแบบการจัดงานแสดงนิทรรศการและสินคากลุมแมบานเกษตรกรระดับเขต  ป ๒๕๕๖ 

 

 



๖ 
 

  

เร่ืองที่ ๖. แผนการดาํเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ ๒๕๕๖  กลุมวิชาการและ
ฝกอบรม 

  โครงการฝกอบรม ป ๒๕๕๖ สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง  
จาํนวน ๕ หลักสูตร ไดแก 

๑. ก ารฝกอบรมหลักสูตร “การพัฒนางานเชิงระบบโดยกระบวนการวิจัยในงานประจํา ( R2R) 

เปาหมาย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ระดับอําเภอและจังหวัดๆ ละ ๒ คน รวม ๒๐ คน ครั้งที่ ๑ เมษายน 

๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ มิถนุายน ๒๕๕๖ 

 ๒. การฝกอบรมเจาหนาที่ธุรการหลักสูตร การเงินและบัญชี เปาหมาย เจาหนาที่ธุรการระดับอําเภอทุก
คน ระหวางวันที่ ๒๖ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ 
 ๓ . การฝกอบรมหลักสูตร การเสริมสรางสมรรถนะและทักษะนักวิชาการสงเสริมการเกษตรประจําศูนย
ปฏิบัติการ เปาหมาย นักวิชาการสงเสริมการเกษตรประจําศูนยปฏิบัติการ ๕ ศูนยๆ ละ ๕ คน รวม ๒๕ คน 
วันที่ ๑๘ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖  
 ๔ . การฝกอบรมหลักสูตร ประชาคมอาเซียนและความเชื่อมโยงตองานสงเสริมการเกษตร  เปาหมาย
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ระดับจังหวัด, ระดับอําเภอ และเกษตรอําเภอของภาคตะวันออกทุกคน รวม 
๒๖๔ คน เดอืนเมษายน ๒๕๕๖ (๑ วัน)  
 ๕ . การฝกอบรมหลักสูตร การเสริมสรางสมรรถนะและทักษะนักวิชาการสงเสริมการเกษตรบรรจุใหม 
รุนที่ ๒ เปาหมาย นักวิชาการสงเสริมการเกษตรบรรจุใหมที่ไมผานการฝกอบรมจากจังหวัด/อําเภอ และศูนย
ปฏิบัติการ ประมาณ ๓๐ – ๔๐ คน มิถนุายน ๒๕๕๖  

มติที่ประชุม หลักสูตรโครงการฝกอบรม ๕ หลักสูตร ป ๒๕๕๖ สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ 
จังหวัดระยอง 

เร่ืองที่ ๗. ความกาวหนาการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบลและบูรณาการกับแผน
ทองถ่ิน 

ความกาวหนาการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบลและบูรณาการกับแผนทองถิ่น  ขอมูล 
ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ จาํนวนแผนทีข่อรบัการสนับสนุนงบประมาณจากอปท. ๒,๐๒๗ โครงการ ไดรับ
การสนับสนุน ๓๓๖ โครงการ งบประมาณ ๒๔,๗๗๕,๙๒๒ บาท 

มติที่ประชุม รับทราบความกาวหนาการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบลและบูรณาการกับแผนทองถ่ิน  
ขอมูล ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 

เร่ืองที่ ๘. ความกาวหนาการใชจายงบประมาณ ป ๒๕๕๖ 

การใชจายงบประมาณ ของหนวยงานภายใตสังกัดสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ 
จังหวัดระยอง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖  งบประมาณที่ไดรับ จากกรมสงเสริมการเกษตร  ๘๐,๔๐๐,๖๐๕  
บาท (แปดสิบลานส่ีแสนหกรอยหาบาท) ใชไป ๒๖,๔๐๑,๐๕๙.๑๐  บาท (ยี่สิบหกลานส่ีแสนหน่ึงพันหาสิบเกา
บาทสิบสตางค) คงเหลอื ๕๓,๙๙๙,๕๔๕.๙๐ บาท (หาสิบสามลานเกาแสนเกาหม่ืนเกาพันหารอยส่ีสิบหาบาท
เกาสิบสตางค) คิดเปนรอยละ ๖๗.๑๓ งบประมาณที่ไดรับจากหนวยงานอ่ืน ๑๔,๔๗๖,๙๑๕  บาท (สิบส่ีลานส่ี
แสนเจ็ดหม่ืนเกาพันสามรอยแปดสิบเกาบาท) ใชไป ๕,๖๗๙,๓๘๙  บาท คงเหลือ ๘,๗๙๕,๖๒๖  บาท (แปด
ลานเจ็ดแสนเกาหม่ืนหาพันหกรอยยี่สิบหกบาท) คิดเปนรอยละ ๖๐.๗๕  

มติที่ประชุม  รับทราบ ความกาวหนาการใชจายงบประมาณของหนวยงานภายใตสังกัดสํานักสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ 

 

 



๗ 
 

  

 ระเบียบวาระที่ ๕  การติดตามประสานงานและปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๕.๑ ศูนยปฏิบัติการ 

๕.๑.๑ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ( พืชสวน)  
การปฏิบัติงาน  ประจําเดือน  ตุลาคม  -  ธันวาคม   ๒๕๕๕ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดระยอง  (พืชสวน) ใน ๓ กิจกรรม คือ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห  
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามบรมราชกุมาร  โครงการศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําร ิ
และบริการศึกษาดูงาน 

มติที่ประชุม  การปฏิบัติงานประจําเดือน  ตุลาคม  -  ธันวาคม ๒๕๕๕ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดระยอง  (พืชสวน) 

๕.๑.๒ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ( พืชสวน) 

ผลการดําเนินงานศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน)  เดอืน 
ตุลาคม ๒๕๕๕ – กุมภาพันธ ๒๕๕๖  ใน ๗ กิจกรรม คือ วนัสถาปนากรมสงเสรมิการเกษตรงานสืบสาน
ประเพณีทําขวัญขาว  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “พัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือปองกันปญหานํ้าทวม ”กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ” โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ ในพระราชานุ
เคราะห การประชุมรวมกับสาธารณสุขและภาคเอกชนเพื่อวิเคราะหและคัดเลือกสมุนไพรขาดแคลน  และดาน
การบริการอาคารฝกอบรมและหอพัก 
  รายละเอียดการโครงการฝกอาชีพทางการเกษตร ป ๒๕๕๖ 
๑. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ป ๒๕๕๖ การปลูกมะนาวในวงบอซีเมนต จํานวน ๕ รุนๆละ 
๔๐ คน ดําเนินการในเดือน กุมภาพันธ 
๒. หลักสูตรการฝกอาชีพเฉพาะดาน  ป ๒๕๕๖ จาํนวน ๖ หลักสูตร ไดแก การปลูกมะนาวในวงบอซีเมนต  
การปลูกบัวประดับ การปลูกบอนสี การปลูกผักไมใชดิน การตอนกิ่งและการทาบกิ่ง การผลิตมะมวงเพื่อการ
สงออก  

มติที่ประชุม  การดําเนินงานศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน)  เดอืน 
ตุลาคม ๒๕๕๕ – กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 

  ๕.๑.๓ ศูนยบริหารศัตรูพืชจังหวัดชลบุรี 

ศูนยบริหารศัตรูพืชจังหวัดชลบุรี  ดําเนินงานตามภารกิจ ในรอบระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – 
๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ดังน้ี  กิจกรรม การศึกษาวิจัย การสงเสริมและถายทอดความรูดานการบริหารจัดการ
ศัตรูพืช การผลิตขยายและสนับสนุนศัตรูธรรมชาติ ดานการบริการตางๆ ไดแก การฝกอบรม การตรวจวินิจฉัย
ศัตรูพืช และการใหบริการจัดนิทรรศการ  

ความกาวหนาการปฏิบัติงานโครงการ โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช  
กิจกรรมปลอย แตนเบียนเพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพูและแมลงชางปกใส  โครงการสงเสริมและฝกอาชีพ
การเกษตรเฉพาะดาน  กิจกรรมฝกอาชีพการเกษตรใหแกเกษตรกร กิจกรรมผลิตปจจัยทางการเกษตร
ประกอบการฝกอาชีพ กิจกรรมพัฒนาแปลงเรียนรู/จุดเรียนรู และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุ
เคราะห  
  การฝกอบรมฯ ในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ไดจัดฝกอบรมเสร็จเรียบรอยแลว จาํนวน ๓ 
หลักสูตร ไดแก หลักสูตรการผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรีย หลักสูตรการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอรมา และ
หลักสูตรการผลิตขยายแตนเบียนหนอนหัวดํามะพราว   



๘ 
 

  

มติที่ประชุม รับทราบการปฏิบัติงานของศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี  ในรอบระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
– ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖    

๕.๑.๔ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ( ผึ้ง) 

การปฏิบัติงานของ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี(ผึ้ง) ระหวางวันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ประกอบดวย ๓ กิจกรรมหลัก คือ การจัดนิทรรศการ การฝกอบรม
ถายทอดความรู และการศึกษาดูงาน 

มติที่ประชุม รับทราบการปฏิบัติงานของ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี(ผึ้ง) ระหวาง
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 

๕.๑.๕ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 

การปฏิบัติงานของ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด ชลบุรี(พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 
ประกอบดวย ๓ กิจกรรมหลัก คือ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ ในพระราชานุเคราะห  โครงการพืชขยาย
โอกาส และอบจ.เคลื่อนที่ 

มติที่ประชุม  รับทราบ การปฏิบัติงานของ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด ชลบุรี (พันธุพืช
เพาะเลีย้ง) 

ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอ่ืน ๆ 

  ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการฯ ครั้งที่  ๒/๒๕๕๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖         
ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดสระแกว อ.เมือง จ. สระแกว โดยจะพิจารณาวัน เวลา ตามความเหมาะสม 

  รูปแบบการนําเสนอ และเอกสารการประชุมควรจัดทําใหกระสั้น กระชับ โดยรายละเอียดตางๆ
ใหอยูในสวนของภาคผนวก 

 
 

(นางสาวอิสรี  เกงนอก)  
     นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

 ผูจดรายงานการประชุม 

                      (นายนภศักดิ์  ทองชาติ) 
             นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
     ทําหนาที่แทน ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 
                    ผูตรวจรายงานการประชุม                   
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