
 
ระเบียบวาระการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ 

สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตท่ี ๓ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕ 
วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕  

ศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง (พืชสวน)  
ต้าบลแม่น้้าคู้ อ้าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

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

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 

 เรื่องเพื่อทราบ 

๑. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
๒. การติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ 
๓. การประกวด website หน่วยงานภายใต้สังกัด ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี ๓       

จังหวัดระยอง ปี ๒๕๕๕ 
๔. การบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๕ 
๕. การศึกษาดูงานหลักสูตรวิทยากรปาล์มน้ ามันภาคตะวันออก 
๖. การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี ๒๕๕๕ 
๗. การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๕๕ 
๘. การจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและท่ีปรึกษายุวเกษตรกร ระดับเขต ปี ๒๕๕๕ 
๙. ความก้าวหน้าการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล 
๑๐. 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 ๔/๒๕๕๕ 

วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕  
ศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง (พืชสวน)  

ต้าบลแม่น้้าคู้ อ้าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

ผู้มาประชุม 
๑. นายวิชิตร  ช่วยพิทักษ์   ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓  

จังหวัดระยอง  ประธานท่ีประชุม 
๒. นายปภพ  วรรณพิรุณ   (แทน) เกษตรจังหวัดจันทบุรี 
๓. นายสายหยุด  อาบสุวรรณ  (แทน) เกษตรจังหวัดตราด 
๔. นายวีเซน  ต้ังพิสิฐโยธิน  (แทน) เกษตรจังหวัดสระแก้ว 
๕. นายพิชัย  วงษ์บัวงาม   (แทน) เกษตรจังหวัดนครนายก  
๖. นายสมนึก  เหมมณี   เกษตรจังหวัดชลบุรี 
๗. นายอัครภูมิ  สมแสง   (แทน) เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
๘. นายจตุรงค์  ราชพิทักษ์  เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 
๙. นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์   เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา   
๑๐. นายธรรมนญู  บุญไกสร  เกษตรจังหวัดระยอง 
๑๑. นายกฤษฎา  ฉิมอินทร์  (แทน) 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. นางสาวนิพวรรณ  หมีทอง  (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  

จังหวัดจันทบุรี (ผ้ึง) 
๑๖. นายสุระเชษฐ์  นาโสม รักษาการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผักผลไม้

เพื่อการส่งออก ท่ี ๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๑๗. นายวิทยา  พลเย่ียม    ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  เลขานุการ 

  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายมนตรี  กล้าขาย  ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการและฝึกอบรม  สสข.๓ รย. 
๒. นายสามารถ  ช่ืนวงศา  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สสข.๓ รย. 
๓. นางสาววิไลวรรณ  มณีแสง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   สสข.๓ รย.  
๔. นายขิณรัตน์  สินสิทธิพล นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ  สสข.๓ รย. 
๕. นางศุภลักษณ์  พลเย่ียม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   สสข.๓ รย. 
๖. นายสะท้าน  บรรดา  นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน    สสข.๓ รย. 
๘. นางวิภาพร  สงวนดี  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   สสข.๓ รย. 
๙. นายทะนง  พรประดับเกียรต์ิ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ  กรมส่งเสริมการเกษตร 



๓ 

 

  

๑๐. นางสาวจุฬาภรณ์  นกสกุล  นักวิชาการเกษตรช านาญการ   กรมส่งเสริมการเกษตร 
๑๑. นางสาววันทิตา  วุฒิพนมศักดิ์  เจ้าหน้าท่ีระบบคอมพิวเตอร์  สสข.๓ รย. 
๑๒. นางสาวอิสรี  เก่งนอก  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สสข.๓ รย. 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ นายพงษ์ศักด์ิ  เอมดวง ผู้อ านวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดระยอง  (พืชสวน) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมท้ังน าเสนอผลงานของศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  (พืชสวน)  จากนั้น  นายวิชิตร  ช่วยพิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓  จังหวัดระยอง ประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  การมอบรางวัลแก่บุคคลและหน่วยงานท่ีมีผลดีเด่นในระดับประเทศและระดับเขต ได้แก่ นางพิมพา    
ดวงประชา อดีตเกษตรอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา รางวัลเกษตรอ าเภอดีเด่นระดับเขต และระดับประเทศ 
นางอรวรรณ  ไทยพิทักษ์วงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ รางวัลเกษตรต าบลดีเด่นระดับประเทศ และ
ระดับเขต นางกมลลักษณ์  ปลอดโปร่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ศอบก.ดีเด่นระดับเขต รองชนะเลิศ
อันดับท่ี ๒ ระดับประเทศ นางนฤมล  พุทธาพร เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรช านาญงาน รางวัลเคหกิจดีเด่นระดับเขต 
รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ ระดับประเทศ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  (พืชสวน) ศูนย์ปฏิบัติ
ดีเด่นระดับเขต รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ ระดับประเทศ และส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี รางวัลส านักงานเกษตร
จังหวัดดีเด่นระดับเขต 

ท้ังนี้ประธานท่ีประชุมได้กล่าวชมเชยผู้ได้รับรางวัล รวมท้ังรางวัลตอบแทนเพื่อเป็นขวัญก าลังใจ
ส าหรับผู้ท่ีมีความต้ังใจ มุ่งมั่นทุ่มเทในการท างาน 
  ด้านปัญหาการท างานของภาคตะวันออก ปัจจุบันแบ่งเป็น ๒ เรื่องส าคัญคือ ปัญหาเรื่องราคาผลไม้
ใน ๓ จังหวัด ได้แก่ ระยอง จันทบุรี และตราด ซึ่งจะเนินการตามโครงการแก้ปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๕
มาตรการโครงการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ โดยจังหวัดระยอง ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น จันทบุรีร่วมกับภูเก็ต
และจังหวัดตราด ร่วมจังหวัดเชียงใหม่ และปัญหาการระบาดของโรคแมลงในพื้นท่ีจังหวัดนครนายก ชลบุรี ปราจีนบุรี 
สระแก้ว และฉะเชิงเทรา 
มติที่ประชุม รับทราบบุคคล หน่วยงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นระดับประเทศและระดับเขต และปัญหาในพื้นท่ีภาค
ตะวันออก 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ 
  ตามท่ีได้มีการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตท่ี ๓  
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี 
(พันธุ์พืชเพาะเล้ียง) อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี นั้น  ฝ่ายเลขาฯได้จัดท ารายงานการประชุม และได้ส่งให้ทุกท่าน
แล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมตามเอกสารหน้า ๓ ถึงหน้าท่ี ๑๐ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๕๕ 

     ไม่ม ี

 

 



๔ 

 

  

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพือ่ทราบและพิจารณา 

 เร่ืองเพื่อทราบ 

 เร่ืองที่ ๑. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 

แนวทางการด าเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 

• เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และปฏิบัติด้านการ ควบคุม ป้องกันและก าจัดศัตรูพืช 
•  เป็นกลไกของชุมชนในท้องถิ่นในการขับเคล่ือนมาตรการ 
•  เป็นศูนย์ของเกษตรกรในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช  
•  การปฏิบัติงานมีราชการให้การสนับสนุน 

 

บทบาท เคร่ืองมือ 

๑. ส ารวจ ติดตาม เฝ้าระวังศัตรูพืช  แปลงติดตามสถานการณ์ 

๒. รายงานและเตือนภัยการระบาดของศัตรูพืช รถกระจายเสียง/หอกระจายข่าว/ประชุม/ส่ือสาธารณะ 

๓. เรียนรู้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมัน      
ส าปะหลังและการบริหารจัดการศัตรูพืช โรงเรียนเกษตรกร 

๔. ถ่ายทอดความรู้ด้านการควบคุมศัตรูพืชสู่เกษตรกร การพบปะ หารือ แลกเปล่ียน 

๕. ผลิตขยายศัตรูธรรมชาติและชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช การถ่ายทอดและสนับสนุน 

๖. ขับเคล่ือนมาตรการควบคุมศัตรูพืชสู่เกษตรกรและชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็ง 

หลักการท้างาน 
๑. ต้องก าหนดเป้าหมาย 
๒. มีหลักการ มีวิชาการ ใช้เทคโนโลยี ถูกต้อง  
๓. มีการจัดการท่ีดี 
๔. หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

มติที่ประชุม รับทราบหลักการท างานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
 
 
 
 
 



๕ 

 

  

เร่ืองที่ ๒. การติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตร คร้ังที่ ๑/๒๕๕๕ 

แนวทางการติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ข้อมูล
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ ของงานส่งเสริมการเกษตรท่ีถูกต้อง ทันเวลาและนาไปใช้
ประโยชน์ในการก ากับและสนับสนุนการท างานได้ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานของกรมส่งเสริม
การเกษตรและเกษตรกร  

แผนในการติดตามงานส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๕๕ 
ระหว่างวันท่ี ๒๘ - ๓๑ พฤษภาคม และ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เขตตรวจราชการท่ี ๓ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก 

 

แผนในการติดตามงานส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๕๕ 
ระหว่างวันท่ี ๒๘ - ๓๑ พฤษภาคม และ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เขตตรวจราชการท่ี ๙ จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี 
จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี 

 
มติที่ประชุม รับทราบแผนและแนวทางการติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ 

 



๖ 

 

  

เร่ืองที่ ๓. การประกวด web site หน่วยงานภายใต้สังกัด ส้านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓       
ปี ๒๕๕๕ 

ได้จัดการประกวดเว็บไซต์ของหน่วยภายใต้สังกัด  เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร       
ผลการปฏิบัติงาน  กิจกรรมของหน่วยงาน  ให้กับผู้สนใจ  และเป็นการพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าท่ีในการจัดท าเว็บไซต์
ของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และพัฒนาทักษะเจ้าหน้าท่ีในการ
จัดท าเว็บไซต์ 

เกณฑ์การพิจารณา 
๑. เนื้อหา  ถูกต้อง  ทันสมัย  และเป็นประโยชน์  
๒. ความสวยงาม  สวยงาม  อ่านง่าย  สบายตา  หาข้อมูลง่าย  
๓. การใช้เทคนิคในการตกแต่งเว็บไซต์  อย่างเช่น  Flash media   แต่ต้องไม่  Load  ช้าเกินไป  
๔. การให้บริการ ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์  พยากรณ์อากาศ ฯลฯ   

มติที่ประชุม รับทราบหลักเกณฑ์การประกวด web site ของหน่วยงานภายใต้ ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร   
เขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง ปี ๒๕๕๕ 

เร่ืองที่ ๔. การบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๕ 

สถานการณ์ผลไม้ภาคตะวันออก ณ วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ทุเรียน เก็บเกี่ยวแล้ว ๒๓๕,๓๑๑  
ตัน ร้อยละ   ๗๖.๒๐ มังคุด  เก็บเกี่ยวแล้ว ๖๘,๓๖๓ ตัน ร้อยละ ๖๗.๔๗ เงาะ เก็บเกี่ยวแล้ว ๘๓,๕๗๔ ตัน ร้อยละ 
๓๔.๓๐ ลองกอง เก็บเกี่ยว ๘,๖๓๖.๕ ตัน  ร้อยละ ๘๔.๖๑ ภาพรวมผลไม้ท้ัง ๔ ชนิด เก็บเกี่ยวแล้วคงเหลือ 
๓๙๕,๘๘๔ ตัน  ร้อยละ ๕๕.๗๗ 

ราคาท่ีเกษตรกรจ าหน่ายได้ ทุเรียน  หมอนทองส่งออก ๔๓.๓๑ บาท/ กก. หมอนทองคละ ๓๑.๕ 
บาท/กก. มังคุด  เกรด A ๔๖.๔๒ บาท/ กก. เกรดคละ ๒๔.๓๓ บาท/ กก. เงาะตะกร้า ๙.๕๖ บาท/ กก. 
เงาะคละ ๘.๓๖ บาท/กก. ลองกอง เกรด A ๓๕.๕๗ บาท/ กก.  

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๕ 
  ตามมติคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ( คชก. ) ได้อนุมัติงบประมาณใน
การด าเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก เมื่อวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ วงเงิน ๑๓๗,๘๔๑,๐๐๐ 
บาท จ านวน ๔ มาตรการหลัก ดังนี้ 

๑. มาตรการบริหารจัดการคุณภาพผลผลิต โครงการป้องกันและแก้ไขทุเรียนด้อยคุณภาพ วงเงิน 
 ๑,๑๐๔,๐๐๐ บาท  มี ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมฝึกอบรมทักษะให้แก่เจ้าหน้าท่ีชุดเฉพาะกิจในการสกัดกั้นทุเรียน
ด้อยคุณภาพ จันทบุรี  และระยอง กิจกรรมต้ังชุดเฉพาะกิจในการสกัดกั้นทุเรียนด้อยคุณภาพ จันทบุรี  และระยอง 

๒.  มาตรการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต วงเงิน ๑๒๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท สนับสนุนเงินจ่าย
ขาด เป็นค่าบริหารจัดการในอัตรา ๒.๕๐ บาท/กก.  

a. กระจายผลผลิตภายในประเทศ วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
b. กระจายผลผลิตไปประเทศเพื่อนบ้าน ( กัมพูชา )  วงเงิน ๗,๕๐๐,๐๐๐  บาท 

๒. มาตรการส่งเสริมการแปรรูป (การแปรรูปมังคุดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมผลิตภัณชุมชน)  
วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท  จังหวัดจันทบุรี 

 
 



๗ 

 

  

๔. มาตรการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคผลไม้  วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
๔.๑ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยภายในประเทศ วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

จัดงานเทศกาลผลไม้ในแหล่งท่องเท่ียวส าคัญ จ านวน ๔ ครั้ง โดยส่วนกลาง ณ เซ็นทรัล เวิลล์  ในวันท่ี ๒๒ – ๒๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ส่วนภูมิภาค  จัดงานในลักษณะจับคู่ และจัดงานพร้อมกันท้ัง ๓ จุด ก าหนดจัดงาน ระหว่างวันท่ี  
๒๕-๒๗  พฤษภาคม ๒๕๕๕  โดยจันทบุรี  ร่วมกับ ภูเก็ต ตราด  ร่วมกับ เชียงใหม่ และระยอง  ร่วมกับ ขอนแก่น  

๔.๒ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยต่างประเทศ วงเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
๔.๓ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทย ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม รับทราบสถานการณ์การเก็บเกี่ยวภาคตะวันออก ณ  วันท่ี  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และการด าเนินงาน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๕ 

เร่ืองที่ ๕. การศึกษาดูงานหลักสูตรวิทยากรปาล์มน้้ามันภาคตะวันออก 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามัน ปีท่ี ๔ ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 
ด าเนินการจัดอบรม/ดูงาน เจ้าหน้าท่ีของส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอ หลักสูตร “ วิทยากร
ปาล์มน้ ามัน ” เนื้อหาหลักสูตรเกี่ยวกับการปลูกสร้างสวนปาล์มน้ ามัน และการปฏิบั ติดูแลรักษาสวนปาล์มน้ ามัน  
ส าหรับเป็นวิทยากรในการอบรมเกษตรกร การศึกษาดูงาน โดยเจ้าหน้าท่ีส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตร
อ าเภอ ๗ จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ระยอง ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี  รวม
เป้าหมาย ๒๐ คน เส้นทาง จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และกระบี่ ท้ังนี้ มีแผนด าเนินการในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 
๒๕๕๕ 

มติที่ประชุม รับทราบแนวทางการศึกษาดูงานหลักสูตรวิทยากรปาล์มน้ ามันภาคตะวันออก 

เร่ืองที่ ๖. การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี ๒๕๕๕ 
ขอให้จังหวัดส่งผลการประกวดให้เขตฯ ทราบภายในวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ พร้อมเอกสาร ๘ เล่ม 

และซีดี (CD) ๑ แผ่น หากบางจังหวัดท่ีไม่สามารถด าเนินการทันตามก าหนด ขอให้ ส่งถึงเขตฯ ภายในวันท่ี            
๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นอย่างช้า เพื่อเขตฯ จะได้ด าเนินการตัดสินระดับเขต และส่งผลการประกวดให้กรมฯทราบ
ภายใน ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

มติที่ประชุม รับทราบก าหนดการแจ้งผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด 

เร่ืองที่ ๗. การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก คร้ังที่ ๒ ประจ้าปี ๒๕๕๕ 
               ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง ก าหนดจัดประชุมคณะกรรมการประสานงาน
วิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๕๕ ในวันพุธท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุมส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง ขอความร่วมมือส านักงานเกษตรจังหวัดท้ัง ๙ 
จังหวัด เตรียมข้อมูลการน าผลงานวิจัยด้านวิสาหกิจชุมชนมาใช้ในการด าเนินงานพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การด าเนินงาน
เช่ือมโยงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด  และข้อมูลผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนประเภทกลุ่มกิจการต่างๆใน
ระดับดี ตลอดจนความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการเช่ือมโยงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออกต่อไป   

มติที่ประชุม รับทราบการขอความร่วมมือการเตรียมข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน
ภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ 

 



๘ 

 

  

  เร่ืองที่ ๘. การจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร ระดับเขต ปี ๒๕๕๕ 

 ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง  ก าหนดการจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกร
และท่ีปรึกษายุวเกษตรกร ระดับเขต ปี ๒๕๕๕  ระหว่างวันท่ี ๑๘-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ กองร้อยปฏิบัติการ
จิตวิทยา  หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน        
เพื่อสนับสนุนให้ยุวเกษตรกรมีกระบวนการเรียนรู้และสร้างจิตส านึกให้เกิดความรับผิดชอบ ภาคภูมิใจในอาชีพ
การเกษตร  สนับสนุนการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการพัฒนางานส่งเสริมยุวเกษตรกรระหว่าง  
ยุวเกษตรกร/ท่ีปรึกษายุวเกษตรกร/เจ้าหน้าท่ี  เป็นช่องทางการถ่ายทอดความรู้ข้อมูลข่าวสารเกิดการเช่ือมโยง
เครือข่ายระหว่างกลุ่มยุวเกษตรกรภาคตะวันออก และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกรภาค
ตะวันออก  บุคคลเป้าหมาย คือ  สมาชิกยุวเกษตรกร จังหวัดละ ๑๐ คน รวม ๙๐ คน  ท่ีปรึกษายุวเกษตรกร จังหวัด
ละ ๑ คน รวม ๙ คน และเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกรระดับจังหวัด ๙ คน  รวมท้ังส้ิน ๑๐๘ คน  ลักษณะ
การด าเนินงานแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนวิชาการ  มีการแสดงผลงานยุวเกษตรกรจังหวัดละ ๑ นิทรรศการ      
การจัดนิทรรศการของศูนย์ปฏิบัติการฯ จ านวน ๕ นิทรรศการ  และการบรรยายความรู้ / ประกวด / แข่งขัน       
ส่วนนันทนาการ  มีการจัดกระบวนการกลุ่ม (การท างานเป็นทีม)  และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ วัตถุประสงค์ รูปแบบการจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและท่ีปรึกษายุวเกษตรกร ระดับเขต ปี 
๒๕๕๕ 

เร่ืองที่ ๙. ความก้าวหน้าการจัดท้าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต้าบล 

สรุปผลการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบลบูรณาการกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๕๖ ใน ๙ 
จังหวัดภาคตะวันออก ท้ังหมด ๕๒๘ ศบกต. จ านวน ๑,๔๒๔ โครงการ งบประมาณ ๑๑๔,๙๔๕,๖๔๕ บาท อนุมัติ ๙๗ 
โครงการ ๗,๐๕๕,๐๐๐.- บาท 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
๑. ผลการเสนอเพื่อขอรับงบประมาณบางต าบลยังไม่ทราบผล ขึ้นอยู่กับ ช่วงเวลาการด าเนินงานของ 

อปท.  ซึ่งไม่ตรงกับปฏิทินและช่วงเวลาท่ีกรมฯ ก าหนดให้ 
๒. ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะได้รับงบประมาณตามท่ีขอเสนอหรือไม่  เนื่องจากบางพื้นท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงทางการเมือง  
๓. เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรมีภารกิจในพื้นท่ีมากเนื่องจากงบประมาณโครงการปี ๒๕๕๕ ล่าช้า 

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการจัดท าแผนพัฒนาต าบลบูรณาการกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๕๖   

เร่ืองที่ ๑๐. ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๕  

ความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง เดือนเมษายน ๒๕๕๕ งบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับ ๑๐๙,๐๓๙,๕๓๕ 
บาท ใช้ไป ๓๙,๘๙๘,๗๒๔.๘๒ บาท คงเหลือ ๖๙,๑๔๐,๘๑๐.๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๔๐ 

งบประมาณจากหน่วยงานอื่น ได้รับ ๕๓,๕๑๗,๐๗๗ บาท ใช้ไป ๒๕,๑๖๖,๘๘๕.๔๒ บาท คงเหลือ 
๒๘,๓๕๐,๑๙๑.๕๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๙๗  

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง เดือนเมษายน ๒๕๕๕  



๙ 

 

  

ระเบียบวาระที่ ๕  การติดตามประสานงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏบิัติงาน 

๕.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 

๕.๑.๑ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ( พืชสวน) 

การปฏิบัติงาน  เดือน มีนาคม ๒๕๕๕ –เดือนเมษายน ๒๕๕๕ 
 

๑.  โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง
(พืชสวน) น าสมาชิกเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงจังหวัดระยอง ร่วมงานนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษา ประโยชน์สูงสุขของปวงประชา ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ กรุงเทพมหานคร และ
ให้การต้อนรับฯพณฯ องคมนตรี อ าพล เสนาณรงค์ ท่ีปรึกษา กปร. และฯพณฯ  พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก 
องคมนตรี และคณะผู้บริหารส านักราชเลขาธิการ ตรวจเย่ียมการด าเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง
ตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง  
๒. ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการฝึกอาชีพเฉพาะด้านเรื่องการกรีดยางพารา  ๓ รุ่น รวม ๑๓๔ ราย   

๓.  บริการศึกษาดูงาน มีผู้เข้าเยี่ยมชม ๓ คณะ เข้าศึกษาดูงาน  เรื่อง  การปฏิบัติดูแลรักษาไม้ผล  มังคุด  เงาะ  
ทุเรียน  ขนุน  กล้วย  การผลิตการใช้น้ าส้มควันไม้ การผลิตสับปะรดประดับ ณ จุดเรียนรู้การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
แปลงมะนาว และการผลิตการใช้น้ าส้มควันไม้  

๔.  ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการฝึกอบรม 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง(พืชสวน) เปิดฝึกอบรมด้านการเกษตร 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน จ านวน ๕ หลักสูตร ได้แก่ การประกอบอาชีพการเกษตรตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การขยายพันธุ์พืช การผลิตและการใช้น้ าส้มควันไม้ การผลิตเห็ด และการผลิตไม้
ดอกไม้ประดับกระถาง และการบริหารแปลงขยายพันธุ์ยางพาราช าถุงเพื่อการค้า 

มติที่ประชุม รับทราบการด าเนินงาน ของ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง (พืชสวน) 

๕.๑.๒ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี 

ผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี  ในรอบระหว่างวันท่ี  ๑๐ มีนาคม – ๑๑ พฤษภาคม  
๒๕๕๕  สรุปผลได้ดังนี้   

๑. การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการศัตรูพืช รวม ๔ จังหวัด ๗ เรื่อง เกษตรกร 
๗๘๐ ราย 

๒. การผลิตขยายและสนับสนุนศัตรูธรรมชาติ 
๓. การบริการ  

- การศึกษาดูงาน/ฝึกงานนักศึกษา จ านวน ๓ คณะ รวม ๑๘ ราย 
  -  การตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช เกษตรกรเข้ารับการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช  จ านวน  ๒๖  ราย 

- การให้บริการจัดนิทรรศการ ๙ ครั้ง รวมผู้เข้ารับบริการจ านวน ๑,๑๓๑ ราย     
รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานโครงการ 
 ๕.๑  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชมันส าปะหลัง 
  ปล่อยควบคุมพื้นท่ีปล่อย (Grid) ๖ จังหวัด จ านวน ๒๙๔ Grid ๔๔,๑๐๐ คู่ ปล่อยควบคุมพื้นท่ีระบาด
ท่ัวไป ๖ จังหวัด ปล่อยแตนเบียนอะนาไกรัส จ านวน ๓๒๑,๗๐๐ คู่ แมลงช้างปีกใส ๔๗๒,๐๔๐ ตัว 
 
 



๑๐ 

 

  

 ๕.๒  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจมะพร้าว 
ปล่อยพื้นท่ีระบาดท่ัวไป จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และประจวบฯ แตนเบียนบราคอน ฮีบีเตอร์ 

รวม๗๙,๖๙๐ ตัว แตนเบียนไข่ตริกโคแกรมม่า ๒๐,๐๗๘ ตัว แตนเบียนอะซิโคเดส  
 ๕.๓  โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน อบรมหลักสูตรการผลิตขยายเช้ือราบิวเวอเรีย ๒ ครั้ง
จ านวนเกษตรกร ๖๘ ราย  

๕.๔  โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ จ านวน ๔ ครั้ง รวมผู้เข้ารับบริการจ านวน  ๓๓๑  
ราย 
แผนและเป้าหมายการด าเนินงาน (มี.ค. – ก.ย.๕๕) 
 ๖.๑  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชมันส าปะหลัง การก าหนดจุดปล่อย (Grid) แตนเบียนอะนาไกรัส 
การปล่อยแตนเบียนอะนาไกรัส ในพื้นท่ีท่ัวไปและแมลงช้างปีกใส 
 การด าเนินการของส านักงานเกษตรจังหวัด รายงานสถานการณ์เพล้ียแป้งมันส าปะหลังทุกวันพุธ ก าหนด
แผนการปล่อยและประสานศูนย์บริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี นัดหมายเกษตรกรเป้าหมาย และปล่อยศัตรูธรรมชาติ 
 ๖.๒  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจมะพร้าว  ก าหนดแปลงต้นแบบ ก าหนดพื้นท่ีการ
ระบาดของศัตรูมะพร้าว (แมลงด าหนามมะพร้าว หนอนหัวด า) 
 การด าเนินงานของส านักงานเกษตรจังหวัด รายงานสถานการณ์ศัตรูมะพร้าวทุกวันพุธ ก าหนดแผนการปล่อย
และประสานศูนย์บริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี นัดหมายเกษตรกรเป้าหมาย ปล่อยศัตรูธรรมชาติ (แตนเบียนหนอน
แมลงด าหนามมะพร้าว แตนเบียนหนอนหัวด ามะพร้าว แตนเบียนไข่ตริกโคแกรมม่า) 
 ๖.๓  โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน หลักสูตรการผลิตขยายเช้ือราบิวเวอเรีย ก าหนดเสร็จ
ส้ินเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕  เป้าหมายจ านวน ๔๐๐ ราย  
 ๖.๔  โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์   ๓ ครั้ง จังหวัดชลบุรี  ปราจีนบุรี และ
สมุทรปราการ 
 ๖.๕  ระบบการรายงานการระบาดศัตรูพืชอ าเภอกับจังหวัดข้อมูลไม่ตรงกัน ขอให้อ าเภอรายงานส านักงาน
เกษตรจังหวัดทุกสัปดาห์ ส านักงานเกษตรจังหวัดรายงาน กรมฯ ศบพ.ชบ.  ทุกสัปดาห์ 
 ๖.๖  ศบพ.ชบ.  เตรียมหลักสูตรการอบรม นวส.  กลุ่มอารักขาพืช หลักสูตร ๒ วัน ขอให้ส านักงานเกษตร
จังหวัดท่ีมีความพร้อม แจ้งก าหนดการมายัง ศบพ.ชบ.   

มติที่ประชุม รับทราบ การด าเนินงานศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชลบุรี 

๕.๑.๓ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน)  
๑. โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (โครงการจังหวัดเคล่ือนท่ี) จังหวัดฉะเชิงเทรา วันท่ี 
๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ณ วัดคุ้งกร่าง อ.คลองเข่ือน จ.ฉะเชิงเทรา 
๒. โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ และจังหวัดเคล่ือนท่ี  วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
๓.  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอใช้ห้องประชุมและห้องพัก ในโครงการขับเคล่ือนเครือข่ายพัฒนาสุขภาวะ
จังหวัดฉะเชิงเทรา “แปดริ้วเมืองน่าอยู”่ วันท่ี ๒-๔ เมษายน ๒๕๕๕ จ านวน ๗๐ คน 
๔. ส านักงาน กปร. ขอใช้ห้องประชุมและห้องพัก ในโครงการพี่น าน้องรักษ์น้ า ตามแนวพระราชด าริ ครั้งท่ี ๔ กลุ่ม
พื้นท่ีภาคกลาง วันท่ี ๑๘-๒๑ เมษายน ๒๕๕๕ จ านวน ๘๐ คน 
 ๕.  งานพัฒนาท่ีดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ขอใช้ห้องพักในโครงการ“การพัฒนาท่ีดินสู่เกษตรอินทรีย์ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง (ค่ายยุวหมอดิน)”   
๖.  วิทยาลัยเกษตรฯ จ.ฉะเชิงเทรา ขอใช้ห้องพักในวันท่ี ๙-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จ านวน ๕๐ คน 
๗.  คณะดูงานผู้น าหมู่บ้าน ศึกษาดูงานการปลูกผักไม่ใช้ดิน วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ จ านวน ๔๐ คน  



๑๑ 

 

  

๘.  คณะดูงานหน่วยงานบูรณาการ ส านักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ศึกษาดูงานภายในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน) วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จ านวน ๕๒ คน  

แผนการปฏิบัติงาน 
๑.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้านปี ๒๕๕๕ 

๑.๑ รับสมัครเกษตรกรและผู้สนใจฝึกอบรม ระหว่างวันท่ี ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕  
๑.๒  หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

       ๑.๒.๑ การปลูกผักไม่ใช้ดินโดยใช้ชุดไม้ไผ่   จ านวน ๑ รุ่น 
       ๑.๒.๒ การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์การผลิตมะนาวนอกฤดู   จ านวน ๒ รุ่น   
       ๑.๒.๓ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  จ านวน ๒ รุ่น  

๑.๓ หลักสูตรการฝึกอาชีพเฉพาะด้าน  
       ๑.๓.๑ การเสียบยอดมะนาวบนต้นตอมะขวิด/ส้ม  จ านวน ๕ รุ่น  

๑.๓.๒ การปลูกผักไม่ใช้ดินโดยใช้ชุดไม้ไผ่  จ านวน ๓ รุ่น 
๑.๓.๓ การปลูกบัวประดับ จ านวน ๒ รุ่น     
๑.๓.๔ การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์และการผลิตมะนาวนอกฤดู จ านวน ๓ รุ่น  
๑.๓.๕ การผลิตมะม่วงนอกฤดู จ านวน ๒ รุ่น  
๑.๓.๖  การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  จ านวน ๓ รุ่น  
๑.๓.๗  การปลูกบอนสี 

และด าเนินงานใน ๔ โครงการ คือ 
โครงการ : รวมรวมพันธุ์บัวประดับและจัดท าแปลงสาธิตขยายพันธุ์บัวประดับ 
โครงการ : ปรับปรุงโรงเรือนปลูกผักไม่ใช้ดิน 
โครงการ : พัฒนาและปรับปรุงแปลงเรียนรู ้
โครงการ : สาธิตการปลูกมะนาว 

มติที่ประชุม รับทราบการปฏิบัติงาน และแผนการด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
ฉะเชิงเทรา (พืชสวน) 

๕.๑.๔ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ( ผึ้ง) 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ( ผ้ึง) อยู่ระหว่างการฝึกอบรม

โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน จ านวน ๖ หลักสูตร  
มติที่ประชุม รับทราบการด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี (ผ้ึง) 

๕.๑.๕ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลีย้ง) 

การด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุ์พืช
เพาะเล้ียง) อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การปลูกมะนาว และการขยายพันธุ์มะนาว 
มติที่ประชุม รับทราบการด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุ์พืชเพาะเล้ียง) 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

  

๕.๒ ส้านักงานเกษตรจังหวัด 

๕.๒.๑ ส้านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
  ส านักงานเกษตรจังหวัดเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาใน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เสด็จเย่ียมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

๕.๒.๒ ส้านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราด าเนินการโครงการต่างๆ ตามงบประมาณของกรมส่งเสริม
การเกษตร และงบประมาณจังหวัด อีกท้ังต้อนรับคณะดูงานคณะต่างๆ   

๕.๒.๓ ส้านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี 

ไม่มี  
๕.๒.๔ ส้านักงานเกษตรจังหวัดตราด  

  จังหวัดตราดด าเนินงานตามโครงการแก้ปัญหาราคาผลไม้ภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๕ ในมาตรการ
กระจายสินค้า โดยร่วมมือกับส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ วันท่ี ๒๕-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

๕.๒.๕ ส้านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก  
ขอบคุณศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา(พืชสวน) ในการ

สนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ส าหรับแจกเกษตรกรผู้เข้าร่วมงานคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ฯ 

๕.๒.๖ ส้านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  
ขอเชิญคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมตัดสินผลผลิตทางเกษตร ก าหนดการจัดงานวันเกษตร

ปราจีนบุรี (ครั้งท่ี ๔๘) วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลท่ี ๕ 
หน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี (หลังเดิม) 

๕.๒.๗ ส้านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 

ไม่มี 

๕.๒.๘ ส้านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
ไม่มี 

๕.๒.๙ ส้านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 
ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอื่น ๆ 

   ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ วันท่ี ๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด อ.เมือง จ. ตราด 

 
 

(นางสาวอิสรี  เก่งนอก)  
     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

 ผู้จดรายงานการประชุม 

                      (นายวิทยา  พลเย่ียม) 
             ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม                   

 
 


