
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ 
สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตท่ี ๓ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ 

วันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕  
ห้องสินสมุทร ๑ โรงแรมสตาร์ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

ผู้มาประชุม 
๑. นายอนันต์  ลิลา   รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ ประธานท่ีประชุม 
๒. นายวิชิตร  ช่วยพิทักษ์   ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓  

จังหวัดระยอง   
๓. นายสังคม  ประเสริฐเตชาโต   เกษตรจังหวัดจันทบุรี 
๔. นายมานะ  บุญระม ี  เกษตรจังหวัดตราด 
๕. นายวีเซน  ต้ังพิสิฐโยธิน  (แทน) เกษตรจังหวัดสระแก้ว 
๖. นายพิชัย  วงษ์บัวงาม   (แทน) เกษตรจังหวัดนครนายก  
๗. นายสมนึก  เหมมณี   เกษตรจังหวัดชลบุรี 
๘. นายชูเกียรติ  ประดิษฐ์ศิลปกุล  เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
๙. นายสุรสิงห ์ เพิ่มพูนสุขสมบัติ  (แทน) เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 
๑๐. นายศักดิ์ชัย  ศรีสุวรรณ   (แทน) เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา   
๑๑. นายธรรมนญู  บุญไกสร  เกษตรจังหวัดระยอง 
๑๒. นายทิวา  แซมเพชร   ผู้อ านวยการศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี 
๑๓. นายคนึง  กลับกลาย   ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  (พืชสวน) 
๑๔. นายวัลลภ  จันทร์งาม  (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
  จังหวัดระยอง (พืชสวน) 
๑๕. นายอ านาจ  ธรรมวิชญ์  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
  จังหวัดชลบุรี  (พันธุ์พืชเพาะเล้ียง) 
๑๖. นายรุ่งโรจน์  เจริญโพธิ ์  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  

จังหวัดจันทบุรี (ผ้ึง) 
๑๗. นายวิทยา  พลเย่ียม    ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ     เลขานุการ  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายมนตรี  กล้าขาย  ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการและฝึกอบรม  สสข.๓ รย. 
๒. นายสามารถ  ช่ืนวงศา  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สสข.๓ รย. 
๓. นายรังสรรค์  บูรณมานัส ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สสข.๓ รย.  
๔. นายขิณรัตน์  สินสิทธิพล นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ  สสข.๓ รย. 
๕. นายสราวุฒิ  พูลศรี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สสข.๓ รย. 
๖. นายศราวุธ  จันทรา  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   สสข.๓ รย. 
๘. นางวิภาพร  สงวนดี  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   สสข.๓ รย. 
๙. นายนุภาษ  สัตยานนท์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการเกษตร 
๑๐. นางสาวกฤตพรกมล  จันทร์เพ็ญ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  สสข.๓ รย. 
๑๑. นางสาววันทิตา  วุฒิพนมศักดิ์  เจ้าหน้าท่ีระบบคอมพิวเตอร์  สสข.๓ รย. 
๑๒. นางสาวอิสรี  เก่งนอก  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สสข.๓ รย. 
 
 
 



๒ 

 

  

๑๓. นางสาวจรินทร์  อินทรอุดม  พนักงานเกษตรพืน้ฐาน   สสข.๓ รย. 
๑๔. นางสาววิไลวรรณ  มณีแสง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  สสข.๓ รย. 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชิตร  ช่วยพิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

เขตท่ี ๓  จังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับเกษตรจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และประธานท่ีชุม นายอนันต์  ลิลา        
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ ประธาน กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังนี้  

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

งานตามนโยบายรัฐบาล เรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปัจจุบันรัฐบาลก าหนดให้เกษตรกรเข้า
โครงการรับจ าน าข้าวได้ปีละ ๒ ครั้ง จากเดิมเริ่มเปิดจุดจ าน าข้าววันท่ี ๑ ตุลาคม เปล่ียนเป็น วันท่ี ๑ สิงหาคม ให้
เร่งรัดออกในรับรองเพื่อให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้ทัน รวมท้ังเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร
ก่อนออกใบรับรอง 

การประกวดผลผลิตข้าวจังหวัด ให้จังหวัดไปพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรส่งข้าวเข้าประกวด ท้ังนี้มี
วัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการท่ีเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด ต้ังแต่ 
การคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นท่ี การใช้ปุ๋ย การก าจัดโรคแมลง ช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวและการจัดการด้านอื่นๆ  

 โครงการแก้ปัญหาผลผลิตผลไม้ภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๕ ถือว่าการด าเนินงานผ่านไปด้วยดี อาจมี
ปัญหาเล็กน้อยในส่วนของจังหวัดตราด และจันทบุรี กรณีเกษตรกร ปิดถนน และน าเงาะมาเท ท้ังนี้ขอให้จังหวัดท่ี
เกี่ยวข้องเตรียมการวางแผนเพื่อรองรับปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นในฤดูกาลผลิตปีหน้า ในการนี้ขอให้ทุกจังหวัดได้จัดท า
ข้อมูลการผลิตผลไม้ ทุกชนิดท้ังระบบ ต้ังแต่พื้นท่ีเพาะปลูก พื้นท่ีให้ผล ช่วงเวลาการให้ผล รวมท้ังวิเคราะห์แนวโน้ม
ของผลผลิต และพื้นท่ีเพาะปลูกเพื่อเป็นการคาดการณ์ผลผลิต แนวโน้มท่ีอาจจะเกิดขึ้น และหาแนวทางป้องกันปัญหา
ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

นายวิชิตร  ช่วยพิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง ได้
แจ้งให้ทราบว่า วันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต
ตรวจราชการท่ี ๙ ได้เดินทางมายัง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง (พืชสวน) อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง ท่ีผ่านมาท่านได้ให้ความส าคัญในงานท่ีเกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการเกษตรในหลายประเด็น ท้ังเรื่อง
โครงการแก้ปัญหาราคาผลผลิตผลไม้ภาคตะวันออก โครงการยุวเกษตรกรในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

การด าเนินงานท่ีผ่านมา มีหลายประเด็นท่ีมีต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ ท้ัง การด าเนินงานโครงการ
ต่างๆ ปี ๒๕๕๕ โครงการแก้ปัญหาราคาผลไม้ภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๕ ซึ่งการด าเนินงานในภาพรวมถือว่าผ่านไป
ด้วยดี แต่ในปัจจุบันยังมีปัญหาเรื่องผลผลิตและราคาสับปะรด การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การขึ้นทะเบียนข้าวนาปี ปี 
๒๕๕๕ โครงการพระราชด าริต่างๆ โดยเฉพาะโครงการเกษตรอาหารกลางวันในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ซึ่ง
กรมส่งเสริมการเกษตร และผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เน้น และให้ความส าคัญกับโครงการ
ดังกล่าวค่อนข้างสูง อีกท้ังการประกวดบุคคล องค์กร ซึ่งอยู่ระหว่างการประกวด และออกตัดสิน โดยคณะกรรมการ
จากส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง  

ในการนี้ นายวิชิตร  ช่วยพิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัด
ระยอง ได้กล่าวขอบคุณเกษตรจังหวัดทุกท่าน ท่ีให้ความร่วมมือส่งยุวเกษตรกร และเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมงานชุมนุมยุว
เกษตรกร ภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๕ ในวันท่ี ๑๙-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ กองร้อยจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิก
โยธิน กองทัพเรือ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ขอบคุณศูนย์ปฏิบัติการในการจัดนิทรรศการและให้ความรู้แก่ยุว



๓ 

 

  

เกษตรกร ขอบคุณทุกหน่วยงานท่ีมีส่วนร่วมท าให้การชุมนุมฯ ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วยดี หากมีข้อผิดพลาดประการ
ได ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยองต้องขออภัยมา ณ ท่ีนี้   

มติที่ประชุม รับทราบนโยบายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้อ านวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 
๓ จังหวัดระยอง 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕ 
  ตามท่ีได้มีการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตท่ี ๓  
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัด
ระยอง (พชืสวน) อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง นั้น  ฝ่ายเลขาฯได้จัดท ารายงานการประชุม และได้ส่งให้ทุกท่านแล้ว 
รายละเอียดรายงานการประชุมตามเอกสารหน้า ๓ ถึงหน้าท่ี ๑๓ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๕๕ 

     ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพือ่ทราบและพิจารณา 

 เร่ืองเพื่อทราบ 

เร่ืองที่ ๑.  ผลการติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตร คร้ังที่ ๑/๒๕๕๕ 

ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง ได้ออกติดตามงานโครงการส่งเสริม
การเกษตร ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ โดยแบ่งการการติดตาม ออกเป็น ๒ สาย ตามเขตตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เขตตรวจราชการท่ี ๓ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัด
นครนายก ระหว่างวันท่ี ๑, ๕-๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ และเขตตรวจราชการท่ี ๙ จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี จังหวัด
ระยอง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันท่ี ๕-๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ดังรายละเอียดการด าเนินงานรายโครงการท่ีได้แสดงตาม
เอกสารแนบแล้วนั้น ในภาพรวมของการติดตามงานในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการติดตามท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โครงการต่างๆอยู่ระหว่างการด าเนินงาน มีแนวโน้มจะเสร็จส้ินตามก าหนดเวลา โดยผลสัมฤทธิ์ของโครงการ จะได้
ติดตามในการติดตามงานครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ ซึ่งก าหนดไว้ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ นี้ ส่วนการติดตามงานศูนย์ปฏิบัติการ 
กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนดให้ติดตามในโครงการฝึกอาชีพเฉพาะด้าน ซึ่งการติดตามฯจะแล้วเสร็จในวันท่ี ๒๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๕  

มติที่ประชุม รับทราบผลติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ 

เร่ืองที่ ๒. โครงการ ขยายต้นแบบและการติดตามนิเทศงานการจัดท าระบบควบคุมภายในของกลุ่มเกษตรกร 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  

กิจกรรม  ขยายต้นแบบและการติดตามนิเทศงานการจัดท าระบบควบคุมภายในของกลุ่มเกษตรกร 
ด าเนินการโดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง/จังหวัด/
อ าเภอ ขอช้ีแจงพอสังเขป มีดังนี้ เป้าหมายด าเนินการ รวม ๕ จังหวัด (กลุ่ม) รวม เกษตรกร ๑๐๓ ราย มี  

(๑.๑) จันทบุรี กลุ่มเกษตรกรผลิตล าไยเพื่อการส่งออก จ านวน ๑๕ ราย 
(๑.๒) จังหวัดสระแก้ว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงนอกฤดูบ้านคลองมิตรสัมพันธ์  จ านวนสมาชิก 

๒๘ ราย  
(๑.๓) จังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงนอกฤดูมาบเหียง จ านวน ๑๕ ราย  
(๑.๔) จังหวัดนครนายก กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะยงชิดมะปรางหวานนครนายก จ านวนสมาชิก ๒๐ ราย 



๔ 

 

  

(๑.๕) จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบึงตะเข้ จ านวนสมาชิก ๒๕ ราย 
๑. แผนการการอบรมฯ จ านวน ๖ ครั้ง (๙ วัน) ต่อจังหวัด โดยวิทยากรจาก สสข ๓ รย/จังหวัด/อ าเภอ มี 

     (๒.๑) จังหวัดจันทบุรีวันท่ี ๓,๑๗ ก.ค.๕๕ วันท่ี ๗,๒๑ ส.ค. ๕๕ วันท่ี ๔,๑๘ ก.ย. ๕๕ 
     (๒.๒) จังหวัดสระแก้ววันท่ี ๔,๑๑,๑๘ ก.ค.๕๕ วันท่ี ๘,๑๕,๒๒ ส.ค.๕๕ 
     (๒.๓) จังหวัดปราจีนบุรีวันท่ี ๕,๑๒,๑๙,๒๖ ก.ค. ๕๕ วันท่ี ๙,๑๖ ส.ค.๕๕  
     (๒.๔) จังหวัดนครนายก ๑๓,๒๐,๒๗ ก.ค. ๕๕ วันท่ี ๑๐,๑๗,๒๔ ส.ค. ๕๕ 
     (๒.๕) จังหวัดฉะเชิงเทรา วันท่ี ๑๕,๒๒มิ.ย. ๕๕ วันท่ี ๖,๑๓,๒๕ ก.ค. ๕๕ วันท่ี๙ ส.ค. ๕๕ 

๒. งบประมาณด าเนินการ จ านวน ๑๒๘,๔๕๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันส่ีร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

มติที่ประชุมรับทราบ แนวทางการด าเนินงานขยายต้นแบบและการติดตามนิเทศงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน
ของกลุ่มเกษตรกร 

เร่ืองที่ ๓. ผลการจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร ระดับเขต ปี ๒๕๕๕ 

 ตามท่ี ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง  ได้ด าเนินการจัดงานชุมนุมยุว
เกษตรกรและท่ีปรึกษายุวเกษตรกร ระดับเขต ปี ๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๑๙ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ กองร้อยปฏิบัติการ
จิตวิทยา  หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผลการประกวด/แข่งขัน งานชุมนุมยุว
เกษตรกรและท่ีปรึกษายุวเกษตรกรภาคตะวันออกปี ๒๕๕๕ เป็นดังนี้ 
 ๑. ผลการแข่งขันจัดนิทรรศการ “ยุวเทิดไท้องค์ราชันย์ ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”  

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนพรหมานุเคราะห์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 -  รางวัลท่ี ๒ ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จังหวัดนครนายก  
 -  รางวัลท่ี ๓ ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม จังหวัดตราด 
 ๒. ผลการแข่งขันพูดในท่ีชุมชน “ยุวเกษตรกรรวมพลังพัฒนาเกษตรไทย”  

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่    นางสาวปภาวี ค าภา โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จังหวัดนครนายก  
- รางวัลท่ี ๒ ได้แก่ เด็กชายกฤษฎา ศรีประเสริฐ โรงเรียนผู้รู้ ญส.ส. ๘๐ จังหวัดชลบุรี  

 - รางวัลท่ี ๓ ได้แก่ นางสาวอารีรัตน์ อ้นทอง โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดสระแก้ว 
 ๓. ผลการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ (ทีมละ ๓ คน) 

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมจังหวัดสระแก้ว  
 -  รางวัลท่ี ๒ ได้แก่ ทีมจังหวัดระยอง    

- รางวัลท่ี ๓ ได้แก่ ทีมจังหวัดสมุทรปราการ   
 ๔. ผลการแข่งขันการจัดสวนแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” (ทีมละ ๓ คน) 

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมจังหวัดปราจีนบุรี 
 -  รางวัลท่ี ๒ ได้แก่ ทีมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 -  รางวัลท่ี ๓ ได้แก่ ทีมจังหวัดจันทบุรี 

มติที่ประชุมรับทราบ ผลการจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและท่ีปรึกษายุวเกษตรกร ระดับเขต ปี ๒๕๕๕ 

 

 

 



๕ 

 

  

เร่ืองที่ ๔. ความก้าวหน้าการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล 

  ผลการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบลบูรณาการกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๕๖-๒๕๕๘ 
ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตามเอกสารแนบหน้า ๓๘ สรุปได้ดังนี้  ศูนย์บริการเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบล ๕๒๘ แห่ง จาก ๙ จังหวัดภาคตะวันออก มีจัดท าโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล 
ท้ังส้ิน ๑,๔๔๘ โครงการ งบประมาณ ๑๑๗,๘๑๘,๔๔๕ บาท ได้รับอนุมัติแล้ว ๑๔๔ โครงการ งบประมาณ 
๙,๑๓๗,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุมรับทราบ ผลการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบลบูรณาการกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๕๖-๒๕๕๘ 
ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระที่ ๕  การติดตามประสานงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏบิัติงาน 

๕.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 

๕.๑.๑ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ( พืชสวน) 

สรุปผลการปฏิบัติงาน  เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕ มีการด าเนินงาน ใน ๔ กิจกรรม ได้แก่  

๑. โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ 
๒. โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามบรมราชกุมาร   
๓. ฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน   
  - หลักสูตรการกรีดยางพารา ๑ ครั้ง เกษตรกร ๕๐ ราย 
 - หลักสูตรการผลิตและการใช้น้ าส้มควันไม้ จ านวน ๑ ครั้ง เกษตรกร ๔๐ ราย 

- หลักสูตรผักสวนครัวและสมุนไพร จ านวน ๑ ครั้ง เกษตรกร ๑๐ ราย 
๔. ศึกษาดูงาน มีคณะดูงานและนิสิตฝึกงาน ท้ังส้ิน ๔ คณะ รวม ๒๑๐ ราย 

มติที่ประชุมรับทราบ การด าเนินงาน ของ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง (พืชสวน) เดือน 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

๕.๑.๒ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี 
ผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี ระหว่าง  ๑๒  พฤษภาคม ๒๕๕๕  

– ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๕ สรุปได้ดังนี้  

๑. ผลการบริหารการเบิก – จ่าย งบประมาณ ของศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี ร้อยละ ๔๙.๑๐ 
๒. การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการศัตรูพืช  ๖ จังหวัด ประเด็นถ่ายทอด ๖ เรื่อง 

เกษตรกร ๔๗๙ ราย 
๓. การผลิตขยายและสนับสนุนศัตรูธรรมชาติ 
๔. การบริการ 

๔.๑ การศึกษาดูงาน ๒ คณะ ๒๐ ราย 
๔.๒ การตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช เกษตรกรเข้ารับการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช  จ านวน  ๒๘  ราย 
๔.๓ การให้บริการจัดนิทรรศการ จ านวน ๕ ครั้ง รวมผู้เข้ารับบริการ ๑,๗๗๐ ราย    

       ๕.  รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานโครงการ 
     ๕.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชมันส าปะหลัง 

    ๕.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจมะพร้าว การสนับสนุนศัตรูธรรมชาติ  



๖ 

 

  

              ๕.๓ โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน รวมอบรมแล้วท้ังส้ิน ๓๘๗ ราย คงเหลือ ๗๓ ราย  จะ
ด าเนินการเสร็จส้ินภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕   
     ๕.๔ โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ รวมผู้เข้ารับบริการจ านวน  ๑,๑๒๐  ราย 
  ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี ขอความร่วมมือจังหวัดฯ ในการเชิญวิทยากรจากศูนย์ฯ บรรยาย
ความรู้ให้แก่เกษตรกร ขอให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานในพื้นท่ีเข้าร่วมอบรมด้วยทุกครั้ง 

มติที่ประชุมรับทราบ การด าเนินงานศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชลบุรี  ระหว่าง ๑๒ พฤษภาคม – ๒๑ มิถุนายน  
๒๕๕๕ 

๕.๑.๓ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน)  

ผลการด าเนินงานในระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๕ 
๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี ๒๕๕๕ รวมเกษตรกรทั้งสิน ๖๔๕ ราย 
      ๑.๑ หลักสูตรการผลิตมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์ จ านวน ๘ ครั้ง  เกษตรกร ๓๘๑ ราย 
 ๑.๒ หลักสูตรการเสียบยอดมะนาวบนต้นตอมะขวิด/ต้นส้ม จ านวน ๓ ครั้ง  เกษตรกร ๑๓๖ ราย 

๑.๓ หลักสูตรการปลูกผักไม่ใช้ดินโดยใช้ชุดไม้ไผ่ จ านวน ๖๓ ราย  
 ๑.๔ หลักสูตรการผลิตมะม่วงนอกฤดู จ านวน ๖๕ ราย  
๒. การจัดท าแปลงนวัตกรรม (การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์) จ านวน ๙๐ วง ทดสอบการปลูกมะนาวจ านวน ๕ 
พันธุ์ๆละ ๑๐ ต้น ยกเว้นพันธุ์แป้นพิจิตร จ านวน ๕๐ ต้น ได้แก่ พันธุ์แป้นพิจิตร พันธุ์แป้นร าไพ พันธุ์แป้นทูลเกล้า 
พันธุ์แป้นดกพิเศษ พันธุ์แป้นไต้หวัน  
๓. ร่วมงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปี ๒๕๕๕ 
๔. ร่วมจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและท่ีปรึกษายุวเกษตรกรภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๕ 
๕. การใช้ท่ีพักและห้องประชุม จ านวน ๓ คณะ  
๖. การใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๕ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ณ มิถุนายน ๒๕๕๕ งบประมาณ ๓,๕๙๔,๗๑๓ บาท  
เบิกจ่าย ๒,๒๑๓,๕๘๕.๕๕ บาท คิดเป็น ๖๑.๕๘ %  
๗. โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  (กปร.)   

๗.๑ โครงการรวมรวมพนัธุ์บัวประดับและจัดท าแปลงสาธิตขยายพันธุ์บัวประดับ 
          ๗.๒ โครงการ : สาธิตการปลูกมะนาว 

แผนการด าเนินงาน 

๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี ๒๕๕๕  รวม เกษตรกร ๔๐๕ ราย 
๑.๑ หลักสูตรการเสียบยอดมะนาวบนต้นตอมะขวิด เกษตรกร รวม ๒๐๐ ราย 
๑.๒ หลักสูตรการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า เกษตรกร รวม ๔๕ ราย 
๑.๓ หลักสูตรการผลิตมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์ เกษตรกร รวม ๑๖๐ ราย  

มติที่ประชุมทราบ ผลการด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน)
ระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 

 

 



๗ 

 

  

๕.๑.๔ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ( ผึ้ง) 

ผลการด าเนินงาน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ( ผ้ึง) 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕   อบรมเกษตรกร หลักสูตร 

การเล้ียงผ้ึงพันธุ์ การเล้ียงชันโรงเพื่อการเกษตร การเล้ียงจ้ิงหรีดเพื่อการบริโภค การค้า และการแปรรูป การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ชันโรง และการเล้ียงผ้ึงโพรงไทย และต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดระยอง จ านวน ๕๓ ราย  

มติที่ประชุมรับทราบ ผลการด าเนินงาน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ( ผ้ึง) 

๕.๑.๕ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลีย้ง) 
ผลการด าเนินงานโครงการต่างๆอบรมเสร็จส้ินแล้ว ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๗๐ 

มติที่ประชุมรับทราบ ผลการด าเนินงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุ์พืชเพาะเล้ียง) 

๕.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

๕.๒.๑ ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 

ปัญหาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีท่ีน าเงาะมาเทตามท่ีเป็นข่าวนั้น แท้จริงไม่ได้เป็นผลมาจาก
ปัญหาผลผลิตล้นตลาด หรือราคาตกต่ าแต่อย่างใด เป็นการกระท าเพื่อหวังผลสืบเนื่องทางการเมือง ของนักการเมือง
ท้องถิ่น 

๕.๒.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 การด าเนินงาน/กิจกรรมต่างๆ ของส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ต้ังแต่เดือน

พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๕ ดังรายละเอียดท่ีน าเสนอในรูปแบบโปรแกรมน าเสนองาน (power point) 

๕.๒.๓ ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี  
   ประชาสัมพันธ์งานกล้วยไมง้ามศรีราชา วันท่ี ๒๙ มิถุนายน – ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ 
ศูนย์การค้าแปซิฟิค ปาร์ค ศรีราชา ภายในงานมีการฝึกอบรมการจัดดอกไม้ และการประกวดกล้วยไม้ ไม้ประดับ
ประเภทต่างๆ และการจัดจ าหน่ายสินค้าจากชุมชน 

๕.๒.๔ ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด  
ไม่มี 

๕.๒.๕ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก  

การด าเนินงานศูนย์เกษตรรวมใจในพระราชด าริ ด าเนินการในพื้นท่ีว่างเปล่า ภายโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งอาหารของนักเรียนนายร้อย และเป็นแหล่ง
อาหารของผู้อพยพเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ  โดยหน่วยงานต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าไปด าเนินงาน ซึ่งกรม
ส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบในส่วนของพืชผัก ผักไฮโดรโปรนิก และการใช้ไตรโคเดอร์ม่าในการก าจัดเช้ือรา 
ส านักงานเกษตรจังหวัดได้รับความอนุเคราะห์จาก ศูนย์พืชสวนฉะเชิงเทรา ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเล้ียงชลบุรี และศูนย์
บริหารศัตรูพืชจังหวัดชลบุรี เมื่อวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ท่ีผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จ
พระราชด าเนินเย่ียมชมโครงการ พระองค์มีความสนใจในกิจกรรมของกรมส่งเสริมการเกษตร ทอดพระเนตรและทรง
ซักถาม พร้อมท้ังมอบข้อเสนอแนะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ในการด าเนินงาน 

 

 

 



๘ 

 

  

๕.๒.๖ ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  

กิจกรรมของจังหวัดปราจีนบุรี 

๑. งานโยนกล้าข้าว 
๒. กิจกรรมก าจัดเพล้ียกระโดดสีน้ าตาล 
๓. ขอบคุณหน่วยงานต่างๆท่ีได้ส่งคณะกรรมการ ตัดสินผลไม้ในงานวันเกษตรปราจีน ท่ีผ่านมา 

๕.๒.๗ ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 

จังหวัดระยองได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ฯ 
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ โดย จะมีการจัดงานพร้อมกัน ท่ัวประเทศ ๔ จุด 
คือ ระยอง ขอนแก่น กระบี่ และเชียงใหม่ ในวันท่ี ๒๘-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยจังหวัดระยองเป็นตัวแทนของภาค
ตะวักออก ตะวันตก และภาคกลาง บริเวณการจัดงาน ณ บึงจ ารุงเล็ก ต าบลชากโดน อ าเภอแกลง  เนื่องจากเป็นงาน
โครงการตามพระราชด าริที่มีความยิ่งใหญ่ในระดับประเทศ จังหวัดระยองขอความอนุเคราะห์ศูนย์ปฏิบัติการทุกแห่ง
ร่วมจัดนิทรรศการในงาน และจังหวัดประสานงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน น าสินค้า ของดี ร่วมจ าหน่ายในงานดังกล่าว  

๕.๒.๘ ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 

ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการมีการด าเนินงาน/กิจกรรม ดังท่ีได้เสนอตามวีดีทัศน์ 

๕.๒.๙ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 
   ไม่มี  
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่น ๆ 

   ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ เดือนสิงหาคม  

 

 
 

(นางสาวอิสรี  เก่งนอก)  
     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

 ผู้จดรายงานการประชุม 

                      (นายวิทยา  พลเย่ียม) 
             ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม                   

 
 


