
ระเบียบวาระการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ 
สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตท่ี ๓ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ 

วันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕  
ศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)  

ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 
************************ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 

 เรื่องเพื่อทราบ 
 ๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ  
๒. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ 
๓. การบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๕ 
๔. การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี ๒๕๕๕ 
๕. โครงการพัฒนาบุคลากรภาคตะวันออก 
๖. โครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ 
๗. ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระที่ ๕  การติดตามประสานงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๕.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 

๕.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ 

 

หมายเหตุ : เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

  

รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ 
สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตท่ี ๓ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ 

วันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕  
ศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)  

ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 
 

ผู้มาประชุม 
๑. นายวิชิตร  ช่วยพิทักษ์   ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓  

จังหวัดระยอง  ประธานท่ีประชุม 
๒. นายสังคม  ประเสริฐเตชาโต   เกษตรจังหวัดจันทบุรี 
๓. นายมานะ  บุญระม ี  เกษตรจังหวัดตราด 
๔. นายสุรสิงห์  สิงหพรพงศ์  เกษตรจังหวัดสระแก้ว 
๕. นายพรชัย  วนิชนพรัตน ์  เกษตรจังหวัดนครนายก  
๖. นายสมนึก  เหมมณี   เกษตรจังหวัดชลบุรี 
๗. นายชูเกียรติ  ประดิษฐ์ศิลปกุล  เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
๘. นายจตุรงค์  ราชพิทักษ์  เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 
๙. นายศักดิ์ชัย  ศรีสุวรรณ   (แทน) เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา   
๑๐. นายณัฏฐพล  เรืองอร่าม  (แทน) เกษตรจังหวัดระยอง 
๑๑. นายทิวา  แซมเพชร   ผู้อ านวยการศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี 
๑๒. นายคนึง  กลับกลาย   ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  (พืชสวน) 
๑๓. นายพงษ์ศักดิ์  เอมดวง  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
  จังหวัดระยอง (พืชสวน) 
๑๔. นายอ านาจ  ธรรมวิชญ์  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
  จังหวัดชลบุรี  (พันธุ์พืชเพาะเล้ียง) 
๑๕. นายรุ่งโรจน์  เจริญโพธิ ์  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  

จังหวัดจันทบุรี (ผ้ึง) 
๑๖. นายวิทยา  พลเย่ียม    ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  เลขานุการ 

 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายมนตรี  กล้าขาย  ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการและฝึกอบรม  สสข.๓ รย. 
๒. นายสามารถ  ช่ืนวงศา  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สสข.๓ รย. 
๓. นายสุรพงษ์  วงศ์ชาลี  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   สสข.๓ รย.  
๔. นายธีระ  กิจเจริญ เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน   สสข.๓ รย. 
๕. นายประสาน  ปานคง  เกษตรอ าเภอเกาะสีชัง    สนง.กษจ.ชบ 
๖. นางสาวกาญจนา  เรียงเล็กจ านงค์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  ศสพ.จบ. 
๘. นางสาวสุภาพร  พงษ์โพธิ์เจริญ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ศสพ.จบ. 
๙. นายมงคล  ด่านปาน   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ศสพ.จบ. 
๑๐. นายบัณฑิต  สายทอง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ศสพ.จบ. 



๓ 

 

  

๑๑. นางสาวอุริสา  มีมาก   เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี ศสพ.จบ. 
๑๒. นางสาวภัทรลภา  สุวรรณราช  เจ้าหน้าท่ีระบบคอมพิวเตอร์  สสข.๓ รย. 
๑๓. นางสาวอิสรี  เก่งนอก  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สสข.๓ รย. 
๑๔. นางสาววรนุช  สีแดง   นักวิชาการเกษตรช านาญการ  สสข.๓ รย. 
๑๕. นายสะท้าน  บรรดา   นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน   สสข.๓ รย. 
๑๖. นางวิภาพร  สงวนดี   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  สสข.๓ รย. 
๑๗. นางอุบล  มากอง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ สนง.กษจ.รย. 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ นายอ านาจ  ธรรมวิชญ์ ผู้อ านวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดชลบุรี  (พันธุ์พืชเพาะเล้ียง) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมท้ังน าเสนอผลงานของศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี  (พันธุ์พืชเพาะเล้ียง)  จากนั้น  นายสังคม  ประเสริฐเตชาโต เกษตรจังหวัด
จันทบุรี ท าหน้าท่ีแทนประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  วันท่ี ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางศึกษาดูงานจังหวัดจันทบุรี และร่วมทบทวนยุทธศาสตร์ผลไม้ ปี ๒๕๕๕  
  จังหวัดจันทบุรีก าหนดจัดงานวันทุเรียนโลก ปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันท่ี ๔-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕           
ณ บริเวณทะเลสาบทุ่งนาเชย เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรชาวสวนผลไม้ให้ทุเรียน และผลไม้เมืองจันท์  เป็นท่ี
รู้จักในระดับประเทศและระดับนานาชาติยิ่งขึ้น ภายในงานมีการจ าหน่ายผลไม้ พร้อมอุโมงค์ผลไม้ กิจกรรมชิมฟรี
ผลไม้ แข่งกินผลไม้ 

มติที่ประชุม รับทราบการศึกษาดูงานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ และ งานทุเรียนโลก ปี ๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ 
  ตามท่ีได้มีการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตท่ี ๓  
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ต าบลปากน้ า
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ นั้น  ฝ่ายเลขาฯได้จัดท ารายงานการประชุม และได้ส่งให้ทุกท่านแล้ว รายละเอียด
รายงานการประชุมตามเอกสารหน้า ๓ ถึงหน้าท่ี ๑๑ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๕ 

   ไม่มี  

 

 

 

 

 

 

 



๔ 

 

  

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพือ่ทราบและพิจารณา 

เร่ืองเพื่อทราบ  

เร่ืองที่ ๑. การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ  

    ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ กรมส่งเสริม
การเกษตรได้แจ้งให้ส านักงานเกษตรจังหวัดด าเนินงาน เร่งด าเนินการขึ้นทะเบียน ประชาคม และออกใบรับรอง 
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี ๒๕๕๔/๕๕ รอบท่ี ๒ ท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต ต้ังแต่วันท่ี ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ พร้อมท้ังจัดท ารายงานผลการจ่ายใบรับรอง ให้กรมส่งเสริมการเกษตร ทราบ ภายใน
วันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ปี ๒๕๕๔/๕๕ มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้
ปลูกมันส าปะหลัง ปี ๒๕๕๔/๕๕ และด าเนินการรับข้ึนทะเบียน ท าประชาคม และออกใบรับรองฯ ให้แล้วเสร็จภายใน
วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 

รายงานความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ๒๕๕๔/๕๕ รอบท่ี ๒ ตัดยอดวันท่ี 
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ จ านวนครัวเรือนเกษตรกรในภาคตะวันออก ท่ีขึ้นทะเบียน ปี ๒๕๕๓/๕๔ จ านวน ๓๖,๗๗๐ 
ครัวเรือน ผลการบันทึกข้อมูล ๓๑,๘๒๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๕ ของเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียน ปี ๒๕๕๓/๕๔ 
ผ่านประชาคม ๓๑,๕๑๙ ครัวเรือน และออกใบรับรอง ๓๐,๘๙๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๑ เมื่อเทียบกับผล
การประชาคม 

มติที่ประชุม รับทราบมาตรการด าเนินงาน และความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการรับจ าน า ณ วันท่ี ๑๕ มีนาคม 
๒๕๕๕ 

เร่ืองที่ ๒. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) คร้ังที่ ๑/๒๕๕๕ 

ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง ด าเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระดับเขต (Regional Workshop: RW) ปี ๒๕๕๕ ครั้งท่ี ๑ ในวันท่ี ๒๑-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี 
อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง เพื่อเป็นช่องทางในการจัดการความรู้ทางวิชาการ พัฒนาบุคลากร วางแผนเตรียมการ
ปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ปี ๒๕๕๕  บุคคลเป้าหมาย รวมท้ังหมด ๖๕ คน เป็นเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรจาก
ส านักงานเกษตรจังหวัดๆละ ๔ คน ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการศูนย์ละ ๑ คน รูปแบบการด าเนินการ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน 
คือ การบรรยายความรู้ จ านวน ๖ เรื่อง ได้แก่ โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน การเตรียมความพร้อม
เกษตรกรเพื่อรองรับการเปิดเสรีใน AEC (Asians Economic Community) การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร เขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง ปัญหาและการพัฒนาคุณภาพผลไม้ภาคตะวันออก การใช้ GAP เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผลไม้ และแนวทางการด าเนินงาน GAP กลุ่มให้ประสบความส าเร็จ ICT กับการพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตร และระบบส่งเสริมการเกษตร 

การแบ่งกลุ่มตามกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน  โดยมีวิทยากรให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้
กระบวนการ KM จ านวน ๔ กลุ่ม ICT กับการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร แนวทางการท างานจัดการศัตรูพืชตาม
ภารกิจกลุ่มอารักขาพืช การใช้ GAP เพื่อพัฒนาคุณภาพผลไม้ภาคตะวันออก และแนวทางการด าเนินงาน GAP กลุ่มให้
ประสบความส าเร็จ และแนวทางการด าเนินงานโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 

มติที่ประชุม รับทราบ แนวทางการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ 

 



๕ 

 

  

 

 เร่ืองที่ ๓. การบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๕ 

 ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง  ร่วมกับส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เขต ๖ จังหวัดชลบุรี และส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี  ตราดและระยอง  ได้ด าเนินการบูรณาการในรูปคณะท างาน
ส ารวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออกได้ร่วมกันลงพื้นท่ีส ารวจข้อมูลไม้ผลภาคตะวันออกปี ๒๕๕๕ พบว่า ไม้ผล
ท้ัง ๔ ชนิดได้แก่ ทุเรียน  มังคุด  เงาะ และลองกอง ของ ๓ จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดระยอง  จันทบุรี และ
ตราด มีเนื้อที่ยืนต้นรวม ๗๖๖,๔๒๓ ไร่ ลดลงจากปีท่ีแล้ว ๒๕,๐๕๐ ไร่  คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๖  เนื้อที่ให้ผล ๖๘๐,๗๗๔
ไร่ ลดลง ๘,๙๐๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๙ มีปริมาณผลผลิตโดยรวม ๗๐๙,๙๐๘ ตัน ลดลง ๔๘,๙๔๙ ตัน คิดเป็นร้อย
ละ ๖.๔๕ โดยผลผลิตท่ีลดลงได้แก่ ทุเรียน มังคุด และลองกอง สาเหตุจากสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนตกหลงฤดู
ในช่วงปลาย ธ.ค. - ม.ค.และปลาย ก.พ. ท าให้แตกใบอ่อน ดอกร่วง สลัดลูกท้ิง ค่อนข้างมาก  แต่กลับส่งผลดีกับ
ผลผลิตของเงาะปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและท าให้เงาะรุ่นหลังนี้จะออกสู่ตลาดพร้อมกันในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึง
กลางเดือนมิถุนายนซึ่งอาจเกิดปัญหาราคาตกต่ า   ส าหรับการกระจายตัวของผลผลิตโดยรวมท้ัง ๔ ชนิดท่ีจะออกสู่
ตลาด  เริ่มต้ังแต่กลางเดือนมีนาคมถึงสิงหาคม 

การบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๕ ใช้งบประมาณจ่ายขาดของ คชก. มีแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออกเป้าหมาย ๘๗,๘๐๐ ตัน วงเงิน ๑๕๔ ล้านบาท  มี ๔ มาตรการ ดังนี้  

มาตรการที่ ๑ บริหารจัดการคุณภาพผลผลิต โดยป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ 
มาตรการที่ ๒ กระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต ๘๗,๐๐๐ ตัน โดยสนับสนุนค่าขนส่งและค่าการตลาดเหมา

จ่าย อัตรา กก.ละ ๒.๕๐ บาท และเสริมสภาพคล่องในการซื้อขายผลผลิต ชดเชยดอกเบ้ียร้อยละ ๓ 
มาตรการที่ ๓ ส่งเสริมการแปรรูป ๘๐๐ ตัน โดยแปรรูปมังคุดและเงาะ 
มาตรการที่ ๔ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทย ท้ังตลาดภายในประเทศและต่างประเทศได้แก่ 

จีน เวียดนาม และอินโดนีเซีย 

มติที่ประชุม รับทราบสถานการณ์ผลไม้ภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๕ และแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก   

เร่ืองที่ ๔. การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี ๒๕๕๕ 

กรมส่งเสริมการเกษตร จะด าเนินการการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ ค้นหาวิสาหกิจชุมชนดีเด่น กระตุ้นและพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบการวิสาหกิจชุมชน และ
เผยแพร่เกียรติคุณของวิสาหกิจชุมชนท่ีมีผลงานดีเด่น 

คุณลักษณะของวิสาหกิจชุมชนดีเด่น มีดังนี้ มีระบบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีแนวคิดในการจัดการ
ทุนเพื่อให้มีทุนในการประกอบการ ภายใต้เงื่อนไขของการพึ่งตนเองเป็นเบื้องต้น มีระบบวิสาหกิจชุมชนท่ีมีกิจกรรม
หลากหลายตามฐานทรัพยากรภูมิปัญญาหรือเงื่อนไขของท้องถิ่น มีระบบสวัสดิการส าหรับสมาชิกและชุมชน และมี
ระบบการบริหารจัดการท่ีดีและให้ความใส่ใจกับส่ิงแวดล้อมในชุมชน  

หลักเกณฑ์ในการตัดสินเป็นหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาแนวคิดและการด าเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อบ่งช้ีความสามารถในการพัฒนาตนเองของวิสาหกิจชุมชน เพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เพื่อให้ได้วิสาหกิจ
ชุมชนตามคุณลักษณะของวิสาหกิจชุมชนดีเด่นท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วย ๕ หมวด (รวม ๑๐๐ คะแนน) ความคิด
ริเริ่ม ๑๐ คะแนน ความสามารถในการบริหารและการจัดการสถาบัน ๓๕ คะแนน บทบาทและการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกต่อสถาบัน ๒๕ คะแนน ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน ๑๕ คะแนน และการท ากิจกรรมด้าน
สาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ๑๕ คะแนน 

มติที่ประชุม รับทราบแนวทางการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ 



๖ 

 

  

 
 

เร่ืองที่ ๕. โครงการพัฒนาบุคลากรภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๕ 

หลักสูตรภายใต้งบประมาณจากส่วนกลางท่ีผ่านการอนุมัติโครงการ  จ านวน ๔ หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (นวส.) หลักสูตร การพัฒนาการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชี การเงินและระเบียบการเบิกจ่ายเงิน หลักสูตร โลจิสติกส์ พัฒนาความรู้และทักษะนักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรประจ าจังหวัด (มิสเตอร์พืช) ภายใต้การประสานและบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก (กรมวิชาการเกษตร) 
  หลักสูตรภายใต้แผนการพัฒนาบุคลากรของส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัด
ระยอง จ านวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ การสัมมนาเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรท่ีรับผิดชอบงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
งานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก และหลักสูตรด้านหลักการพื้นฐานด้านการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตรเป้าหมาย 

มติที่ประชุม รับทราบหลักสูตรพัฒนาบุคลากรภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๕ 

 เร่ืองที่ ๖. โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร 

   จากการจัดท ายุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตรของส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
ท่ี ๓ จังหวัดระยอง ได้ก าหนดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกษตร และการประชาสัมพันธ์งานส่งเสริม
การเกษตรไว้ในหลายช่องทาง ได้แก่ วิทยุท้องถิ่น บทความวิชาการทางเว็ปไซต์ เอกสาร/คู่มือวิชาการ วีดิทัศน์ ข่าว
เกษตร ซึ่งมีแนวทางด าเนินการโดยสร้างระบบเช่ือมโยงเครือข่าย งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริม
การเกษตรของภาคตะวันออก ระหว่างจังหวัด ศูนย์ เขต และส่ือมวลชนในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อด าเนินงานเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการส่งเสริมการเกษตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

มติที่ประชุม รับทราบโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร 
 

เร่ืองที่ ๗. ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๕ 

ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ งบประมาณจากรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับ ๗๓,๐๐๙,๒๙๘ บาท ใช้
ไป ๒๗,๗๕๕,๗๕๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๒ คงเหลือ ๔๕,๒๕๓,๕๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๙๘  

มติที่ประชุม รับทราบ ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระที่ ๕  การติดตามประสานงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏบิัติงาน 

๕.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 

๕.๑.๑ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ( พืชสวน)  

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ( พืชสวน) ด าเนินงานตาม โครงการ
ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ เรื่องการผลิตและการใช้น้ าส้มควันไม้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และนายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ติดตามงานโครงการภายใต้แผน
ตรวจราชการ โดยตรวจเยี่ยมและติดตามงานศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง และเย่ียมชมศูนย์ฯ พร้อมท้ังให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 



๗ 

 

  

โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ฯ จัดนิทรรศการเรื่องการผลิตเห็ด การดูแล
รักษาโรงเห็ด  และแจกจ่ายพันธุ์พืชให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์  
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร มะเขือ  จ านวน ๒๐๐ ต้น กะเพรา จ านวน ๒๐๐ ต้น และพริก 
จ านวน ๒๐๐ ต้น 

บริการศึกษาดูงาน คณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนต าบลบึงพะโล อ าเภอแก้งสนามนาง  จังหวัด
นครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานไม้ดอกไม้ประดับ จ านวน ๑๐๐ ราย การพัฒนาบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดระยอง(พืชสวน) ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเรื่อง  การจัดท าเว็บไซด์  ณ  ศูนย์สารสนเทศ     
กรมส่งเสริมการเกษตร  จ านวน ๒ ราย 

มติที่ประชุม รับทราบการด าเนินงานตามภารกิจ ของ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง (พืชสวน) 
 

๕.๑.๒ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี 

ผลการปฏิบั ติงานของศูนย์บริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี   ระหว่างวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕               
– ๙  มีนาคม ๒๕๕๕  สรุปผลได้ดังนี้   

    การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการศัตรูพืช ใน ๕ จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ 
นครนายก ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี ประเด็นถ่ายทอด ๕ เรื่อง เกษตรเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ ๗๘๐ ราย 

การผลิตขยายและสนับสนุนศัตรูธรรมชาติ จ านวน ๑๑ ชนิด ด้านการบริการ ต้อนรับคณะดูงานจาก
หน่วยงานต่างๆ จ านวน  ๓ คณะ ท้ังส้ิน ๘๕ ราย การตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช เกษตรกรเข้ารับการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช  
จ านวน ๒๐ ราย การให้บริการจัดนิทรรศการ จ านวน ๘ ครั้ง จังหวัด ระยอง ชลบุรี และจันทบุรี ผู้เข้ารับบริการ 
๑,๙๖๐ ราย  
 

การสนับสนุนศัตรูธรรมชาติโครงการส าคัญ โครงการการจัดการเพล้ียแป้งมันส าปะหลัง๖ จังหวัดภาค
ตะวันออก แตนเบียนอะนาไกรัส ๒๒๙,๑๐๐ คู่ แมลงช้างปีกใส ๑๓๙,๗๔๐ ตัว โครงการการจัดการศัตรูมะพร้าว พื้นท่ี 
๔ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และตราด แตนเบียนไข่ตริกโคแกรมม่า จ านวน ๓๘,๒๗๖ ล้านตัว แตน
เบียนบราคอน ฮีบีเตอร์ ๒๐,๖๖๐ ตัว และแตนเบียนอะซิโคเดรส ๘,๙๒๔ ตัว 

การบริหารจัดการเพล้ียกระโดดสีน้ าตาล ในพื้นท่ี ๔ จังหวัด ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี และ
ฉะเชิงเทรา เช้ือราบิวเวอเรีย ๔๒๗ กิโลกรัม หัวเช้ือ ๑๓ ขวด 
 

แผนและเป้าหมายการด าเนินงาน (มี.ค. – ก.ย.๕๕) 
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจมันส าปะหลัง  การก าหนดจุดปล่อย (Grid) แตน
เบียนอะนาไกรัส และการปล่อยแตนเบียนอะนาไกรัส ในพื้นท่ีท่ัวไปและแมลงช้างปีกใส 
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจมะพร้าว ก าหนดแปลงต้นแบบ และก าหนดพื้นท่ี
การระบาดของศัตรูมะพร้าว (แมลงด าหนามมะพร้าว หนอนหัวด า) 
  การบริหารจัดการเพล้ียกระโดดสีน้ าตาล รายงานสถานการณ์เพล้ียกระโดดสีน้ าตาล รายงาน
สถานการณ์เพล้ียกระโดดสีน้ าตาลทุกวันพุธ โดยใช้พื้นท่ีท่ีพบเพล้ียกระโดดสีน้ าตาล มากกว่า๑๐ตัว ต่อกอ หรือ ต่อจุด 

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี   

 

 

 



๘ 

 

  

 

๕.๑.๓ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน)  

ผลการด าเนินงานในระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๕ 
โครงการผลิตกล้าผักเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม ปี ๒๕๕๕ จัดส่งพันธุ์ผักเพื่อช่วยเหลือ

เกษตรกรผู้ประสบภัยน้ าท่วม ปี  ๒๕๕๕ จ านวน ๖ จังหวัด  ได้แก่ ชัยนาท ปทุมธานี อยุธยา นครนายก ฉะเชิงเทรา 
และลพบุรี พืชผัก ๕ ชนิด พริก มะเขือ มะละกอ กะเพรา โหระพา 

โครงการเยียวยาเกษตรกรและฟื้นฟูภาคเกษตรหลังน้ าลด ปี ๒๕๕๔ ผลิตกล้าผัก ๓ ชนิด จ านวน 
๒๗,๐๐๐ ต้น จัดนิทรรศการ เรื่องการจัดการดินและน้ าหลังน้ ารด จ านวน ๗ จังหวัด 
  โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (โครงการจังหวัดเคล่ือนท่ี จังหวัด
ฉะเชิงเทรา วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ วัดสนามช้าง ม.๔ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมจัดนิทรรศการการเสียบ
ยอดมะนาวบนต้นตอมะขวิด และสนับสนุนพันธุ์กล้าผัก พริก มะเขือ มะละกอ จ านวน ๕๐๐ ชุด 
          โครงการอบรมด้านเกษตรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๕ (กปร.) ด้านการขยายพันธุ์พืช 
จ านวน ๑๐ รุ่น ๆละ ๒๕๐ ราย 

มติที่ประชุมทราบ ผลการปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน)  

๕.๑.๔ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ( ผึ้ง) 

รายงานผลการด าเนินงาน ต้ังแต่  วันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕  – วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ 
โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตร

มาส ๒ โดยให้บริการความรู้ด้านการเล้ียงผ้ึง แมลงเศรษฐกิจและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้ึง ณ วัดวังแจง หมู่ท่ี ๑๔ ต.ขุน
ซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี มีผู้เข้ารับการบริการจ านวน ๖๒ ราย  

การถ่ายทอดความรู้ด้านผ้ึงและแมลงเศรษฐกิจ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเล้ียงจ้ิงหรีดและการแปร
รูปผลิตภัณฑ์อาหารจากจ้ิงหรีด ให้แก่นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนท่ีจบช้ัน ป.๖ แล้วไม่ได้เรียนต่อ จ านวน 
๑๒๐ คน ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี  

การขอเข้าเย่ียมชมและศึกษาดูงาน จ านวน ๔ คณะ ท้ังส้ิน ๒๓๗ คน 

มติที่ประชุม รับทราบผลการปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี (ผ้ึง)  

๕.๑.๕ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลีย้ง) 

ไม่มี 

๕.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

๕.๒.๑ ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 

ขอเชิญเท่ียวชมงาน งานมหกรรมทุเรียนโลก ประจ าปี ๒๕๕๕ และงานไอยเรศบาน 
วันท่ี ๔-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ งานมหกรรมทุเรียนโลก ประจ าปี ๒๕๕๕ และงานไอยเรศบาน ณ ลานกีฬาเทศบาล
เมืองจันทบุรี บริเวณส่ีแยกแวร์ซาย ถนนท่าแฉลบ อ.เมือง จ.จันทบุรี  

๕.๒.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 



๙ 

 

  

   ขอเชิญเท่ียวงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งท่ี ๔๒ ปี ๒๕๕๕ วันท่ี ๒-๑๒ เมษายน 
๒๕๕๕ ณ ลานจอดรถป้ันทรายโลก (ข้างบิ๊กซี) อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในงานจ าหน่ายมะม่วงคุณภาพจากสวน
เกษตรกร และของดีเมืองแปดริ้ว 
 

๕.๒.๓ ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี  
   ไม่มี 

๕.๒.๔ ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด 

ไม่มี  

๕.๒.๕ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก  
   ไม่มี 

๕.๒.๖ ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  

ไม่มี 

๕.๒.๗ ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 

ไม่มี 

๕.๒.๘ ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
   งานประกวดมะม่วงน้ าดอกไม้และผลผลิตการเกษตรของดีเมืองปากน้ า วันท่ี ๒๓ มีนาคม 
๒๕๕๕ ณ วัดบางพลีใหญ่ใน ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ภายในงานมีการประกวดไม้ผล 
พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ 
   ปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานโครงการรับจ าน า โรงสีไม่รับจ าน า เนื่องจากโรงสีติงว่าข้าว
พันธุ์ปทุมธานี ไม่มีคุณภาพ 

๕.๒.๙ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 

ปัญหาอุปสรรคโครงการรับจ าน ามันส าปะหลังของจังหวัดสระแก้ว เกษตรกรไม่สามารถเข้า
ร่วมโครงการได้ เนื่องจากลานมันไม่เปิด เนื่องจากเป็นพื้นท่ีชายแดนมีปัญหามันส าปะหลังจากต่างประเทศสวมสิทธิ์เข้า
ร่วมโครงการ การขอจ าน าข้ามเขต 

ขอเชิญเท่ียวชมงานเทศกาลมะม่วงดีท่ี “สระแก้ว” ต้ังแต่วันนี้ถึงวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕    
ณ บริเวณส่ีแยกสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว ประชาชนท่ัวไปสามารถเลือกชมและเลือกซื้อมะม่วงดีคุณภาพเกรด
ส่งออกจากสวนของ เกษตรกรแล้ว ยังจัดให้มีการประกวดผลผลิตมะม่วงหลากหลายชนิด สินค้า OTOP นิทรรศการ
การผลิตมะม่วงและพันธุ์ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่น ๆ 

   ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๕ วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง (พืชสวน) อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

 

 
 



๑๐ 

 

  

(นางสาวอิสรี  เก่งนอก)  
     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

 ผู้จดรายงานการประชุม 

                      (นายวิทยา  พลเย่ียม) 
             ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม                   

 


