
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการ  
สังกัดกรมสงเสริมการเกษตร เขตที่ 3 

ครั้งที่  4/2549 
วันที่  19 พฤษภาคม 2549 

ณ  สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา อําเภอเมอืงฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
************************ 

ผูเขาประชุม 
 1.  นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนา        ประธานที่ประชุม 
     การเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง 
 2.  นายเจดิพงศ ชมภูรัตน เกษตรจังหวดัจันทบุรี 
 3.  นายสังคม    ประเสริฐเตชาโต  เกษตรจังหวัดชลบุรี 
 4.  นายนิโรจน  ประถมวงศ เกษตรจังหวดัตราด 
 5.  นายกรินทร ไลนฤทธิสิงห เกษตรจังหวดัปราจีนบุรี 
 6.  นายอภิชาต     กาญจนโอภาส เกษตรจังหวดัฉะเชิงเทรา 
 7.  นายจตุรงค     ราชพิทักษ เกษตรจังหวดันครนายก 
 8.  นายอาคม      ระเบียบโลก  เกษตรจังหวดัสระแกว 
 9.  นายสราวุธ อนธนารักษ (แทน)  เกษตรจังหวดัสมุทรปราการ 
 10. นางอุษา         เพ็งแกว   (แทน)  เกษตรจังหวดัระยอง 
 11. นายสมชาย จันทเปรมจิตต ผูอํานวยการศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี 
 12. นายรุงโรจน  เจริญโพธ์ิ ผูอํานวยการศนูยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  

จังหวดัจันทบรีุ  (ผ้ึง) 
 13. นายคนึง   กลับกลาย ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
     จังหวดัฉะเชิงเทรา  (พืชสวน) 
 14. นายพงษศกัดิ์  เอมดวง ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
     จังหวดัระยอง  (พืชสวน) 
 15. นายมงคล      ดานปาน (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
     จังหวดัชลบุรี  (พันธุพชืเพาะเลี้ยง) 
 16. นายองอาจ   เพียรธรรม ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ   เลขานุการที่ประชุม 
     สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง 
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ผูไมเขาประชมุ 
  - 

ผูเขารวมประชุม 
1.  นายทศพล       เชี่ยวเชงิงาน เลขานุการกรม  สํานักงานเลขานุการกรม 
2.  นายเสริมพงศ  ธวัชสิม ผูอํานวยการสวนพัฒนาการเพาะเลี้ยงและจดัการ           

พันธุพืช  สํานักพัฒนาคณุภาพสินคาเกษตร 
 3.  นายพีรพร  พรอมเทพ  นักวิชาการเกษตร 7ว  กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 4.  นายกนก   ปานจั่ว   นักวิชาการเกษตร 7ว   กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 5.  นายทิวา   แซมเพชร  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 

6.  นายรังสรรค   บูรณมานัส  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 
7.  นางศุภลักษณ   พลเยี่ยม รักษาราชการแทน  ผูอํานวยการกลุมวิชาการและ

ฝกอบรม 
8.  น.ส.วาสนา       บํารุงกิจ หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 
9.  นายสะทาน  บรรดา  นายชางไฟฟา 6 

 10. น.ส.คนึงนิจ     พิชญานนท  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 5 
 11.  น.ส.พยอม      สูงพน   เจาหนาที่ธุรการ 5 
 12.  นายมณฑล      อนการ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว ศูนยขยายพันธุพืชที่ 19  
      จังหวดัชลบุรี 
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เร่ิมประชุมเวลา    09. 00 น. 
 ประธานเปดการประชุมโดย  นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน   ผูอํานวยการสํานักสงเสริม
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง   
วาระกอนการประชุม 
  นายพีรพร  พรอมเทพ  นักวิชาการเกษตร 7ว  กลุมพัฒนาระบบบริหาร  กรมสงเสริม
การเกษตร  ไดช้ีแจงการจัดทําตัวช้ีวัดซึ่ง ตองวัดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   และไดมีการลงนามใน
สัญญาการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวางเกษตรจังหวัดและกรมสงเสริมการเกษตร   
มติท่ีประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 1      เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ   
 1.1  แนวทางการปฏิบัติงานโครงการที่สําคัญของกรมสงเสริมการเกษตร โดยขอให
ทุกหนวยงานใหความสําคัญและเรงรัดการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมาย เชน โครงการพระราชดําริ  
โครงการสบูดํา และอีกหลายโครงการที่ทางกลุมพัฒนาระบบบริหารไดกลาวไปแลวและไดเซ็นสัญญา
รับรองการปฏิบัติราชการกับเกษตรจังหวัดในภาคตะวันออกไปแลวนั้น  โดยเนนในเรื่องการปฏิบัติงาน
โครงการพระราชดําริ  ในโครงการคลินิกเกษตรฯ ควรใหมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยเนนในเชิงคุณภาพ 
และปรับปรุงรูปแบบการใหบริการแกเกษตรกร  โดยใชศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลใหเกิดประโยชนสูงสุด   
 1.2  กําหนดการเสด็จของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อเยี่ยมเยียนโรงเรียนตํารวจ
ตะเวนชายแดนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในวันที่  25-26  พฤษภาคม  2549  ณ  จังหวัดจันทบรีุ  
จํานวน 4  โรงเรียน  และตราด  จํานวน 1 โรงเรียน  
มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่   2    รับรองรายงานการประชุม  วันท่ี  10 มกราคม 2549   
   เปนการรับรองรายงานการประชุมเมื่อวนัที่  10 มกราคม 2549    ณ  หองประชุม
สํานักงานเกษตรจังหวดัจันทบุรี  อําเภอเมอืงจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี   
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับรอง 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชมุ เมื่อวันที่  10  มกราคม  2549  ณ  สํานักงานเกษตร
จังหวดัจันทบรีุ  อําเภอเมืองจนัทบุรี  จังหวัดจนัทบุรี   

  ไมมีเร่ืองสืบเนื่อง 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  4       เร่ืองเพื่อทราบและพิจารณา 
       4.1 การมอบหมายนักวิชาการสงเสริมการเกษตรประจําอําเภอรับผิดชอบงาน  
  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรแจงวากรมสงเสริมการเกษตร  มี
หนังสือแจงใหทุกจังหวดัพจิารณาใหนักวชิาการสงเสริมการเกษตรประจําอําเภอ (ตําแหนงเจาพนกังานเคห
กิจเกษตรเดิม)  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. งานวิสาหกิจชมุชน 
  2. งานเคหกจิเกษตรและงานกลุมแมบานเกษตรกร 
  3. งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
โดยมอบหมายนักวิชาการสงเสริมการเกษตรประจําอําเภอรับผิดชอบงานดังกลาวขางตน อําเภอละ 1 คน  
โดยไมตองรับผิดชอบตําบล ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานสงเสริมเคหกิจเกษตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และใหถือเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติเดียวกัน 
มติท่ีประชุม   1.  ใหกรมฯ ทบทวนเรื่องนีใ้หม  เนื่องจากบางอําเภอไมมีเจาหนาทีด่ังกลาวและมี
เจาหนาทีไ่มเพียงพอในการปฏิบัติงานจึงตองใหรวมกนัรับผิดชอบตําบลดวย 
   2.  ขอใหจังหวัดเปนผูพิจารณาความเหมาะสมในการมอบความรับผิดชอบเอง 
 4.2  โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน  
   ผูอํานวยการกลุมพัฒนาวิชาการเกษตร  สรุปผลโครงการสงเสริมการผลิตสินคา
เกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน  ป 2549  
  1.   ผลการดําเนินงาน  การสํารวจขอมูลเกษตรกรเพื่อจําแนกความปลอดภัยของ
การผลิตระดับฟารม (คาความปลอดภัย  1-3  ดาว) 
 

จังหวดั พื้นที่ (ไร)  รวม ครัวเรือน 
(ราย) 

 รวม 

 ปลอดภัย ไมปลอดภัย  ปลอดภัย ไมปลอดภัย  
นครนายก 477,763 10,014 487,778 24,212 370 24,582 
ฉะเชิงเทรา 553,320 62,713 616,034 21,638 2,567 24,205 
ปราจีนบุรี 600,967 49,033 650,001 24,268 1,350 25,618 
สระแกว 604,587 35,786 640,375 22,112 1,406 23,488 
สมุทรปราการ 76,252 28,303 104,556 4,253 1,641 5,894 
ชลบุรี 474,298 33,162 507,460 32,836 3,474 36,310 
ระยอง 453,331 29,437 482,768 35,099 2,123 37,222 
จันทบุรี 603,471 12,894 616,366 51,920 1,497 53,417 
ตราด 198,714 71,327 269,829 13,389 6,304 19,693 
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 2.  เปาหมายการถายทอดความรูแกเกษตรกร ป 2549 
นครนายก  (1,200)  ฉะเชิงเทรา (4,560)  ปราจีนบุรี (2,240)  สระแกว (2,000)  สมุทรปราการ (1,200)  
ชลบุรี (3,120)  ระยอง (3,520)  จันทบุรี (3,520)  ตราด  (1,600)  รวม  23,440  ราย 
  3.  ความกาวหนาการดําเนินงานตามกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีทกุจังหวัดมี
การจัดทําแผนถายทอดเทคโนโลยีฯ ภาพรวมจังหวัด  และสงใหทางเขตแลวซ่ึงมีกรอบของแผน คือ  อําเภอ  
ชนิดพืช  ประเด็นการถายทอดเทคโนโลยี  ชวงเวลาดาํเนนิการและจํานวนเกษตรกรเปาหมาย 
   ขอพิจารณาและเสนอแนะการดําเนินงาน 

 1. การดําเนินงานขั้นตอนที่ 3  เปนการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตาม
เปาหมาย ศนูยฯละ  80  ราย  เนนเกษตรกรระดับความปลอดภัยที่  1-3  ดาว เปนอันดบัแรกและพัฒนา
เกษตรกรระดบั 3 ดาว  สูระบบการผลิตที่ไดมาตรฐานและเปนสากล  คือ  การตอยอดกับระบบ GAP 
   2.  ควรเนนทางพื้นที่ในการดําเนินงาน คือ 

- เจาหนาที่ควรทําทะเบียนเกษตรกรที่ถายทอดเทคโนโลยีไวอยางเปนระบบ 
- ตองรูจักเกษตรกรกลุมเปาหมายเปนอยางดี  และตองรูจกัแหลงผลิต/กจิกรรม

การผลิตของเกษตรกร  เพื่อความพรอมในการติดตาม/และการตรวจสอบความกาวหนาจากสวนกลาง, ผู
ประเมิน 

- คัดแยกเกษตรกรที่ผานการรับรองระบบ GAP  แลวและ/หรือกําลังอยู
ระหวางการตรวจสอบฟารม  เพื่อเขาสูระบบ GAP  พืช  เพื่อลดความซ้ําซอนและพฒันากลุมเปาหมายที่
ตองพัฒนาตอยอด 

- ควรมีการประเมินผลเกษตรกรกอนการถายทอดความรู และดําเนินการตาม
ขั้นตอนที่โครงการกําหนด 
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 

 4.3  โครงการหนึ่งตาํบลหนึง่ฟารม   
  โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งฟารมในป 2548  เนน การสรางรูปแบบกิจกรรมฟารม
เพื่อเปนตวัช้ีวดั แตโครงการหนึ่งตําบลหนึง่ฟารมในป 2549 นี้ เนนการจัดทําฟารมเพื่อนําไปถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรได มีความแตกตางจากป 2548 คือ   

 1.  เงินทุนหมนุเวยีน  มีการเปดบัญชีในนามของเกษตรกรเอง 
 2.  การดําเนินการในเรื่องรายไดที่ตองสงใหคลัง 5 %   ไมมีการพูดถึง 
  3.ในการใชจายงบประมาณไมมีการกําหนดเรื่องการจัดทําปายแปลงและศาลา
เรียนรู 
  4. เนนใหเกษตรกรมีการเรียนรูจากแปลงอยางนอย  20  ราย 
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  5. ใหเปนศนูยกลางการเรียนรูในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.4 โครงการคาราวานแกจน  
  การดําเนนิการฝกอบรมอาชีพการเกษตรของศูนยปฏิบัตกิารตาง ๆ  ใหกับ
เกษตรกรตามโครงการคาราวานแกจน  ไดเร่ิมดําเนินการฝกอบรมตามแผนการฝกอบรมแลว  โดยสรุปผล
การฝกอบรมและปญหาอุปสรรค  ถึงส้ินเดือนเมษายน 2549  ไดดังนี ้
 

สรุปรายงานผลความดาวหนาการฝกอบรมอาชีพการเกษตร 
ของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  จังหวัดระยอง 

ตัดยอดสิ้นเดือนเมษายน 2549 

ที่ หลักสูตร 

วัน 
เดือน  
ป 

ที่อบรม 

สถานที่จัด
ฝกอบรม 

ผูเขารับการ
ฝกอบรมจาก

จังหวัด 
(ตามเปาหมาย) 

จํานวนผู
เขารับการ
ฝกอบรม 
ตามแผน 

จํานวน 
ผูเขารับการ
ฝกอบรมจริง 

ปญหาอุปสรรคและ
ขอเสนอแนะตาง ๆ 

1. ศูนยบริหาร
ศัตรูพืช จ.ชลบุรี 

      

 การผลิตเชื้อ 
ไตรโครเดอรมา 

5-6 
เม.ย.49 

ศูนยบริหาร
ศัตรูพืช จ.ชลบุรี 

จันทบุรี (....) 
ชลบุรี    (....) 

35 25 1. จังหวัดหาเกษตรกรเขา
อบรมไมครบจํานวนตามแผน 

  26-27  
เม.ย.49 

ศูนยบริหาร
ศัตรูพืช จ.ชลบุรี 

ฉะเชิงเทรา(....) 
สระแกว    (....) 

31 
 

28 2.  คาใชจายในการพา
เกษตรกรเขารับการฝกอบรม 

    รวม 66 53 ไมเพียงพอ 

        
2. ศูนยฯ พืชสวน  

(ฉะเชิงเทรา) 
ตามแผนยังไมถึงเวลา
ฝกอบรม 

 - -  

    รวม - -  

        
3. ศูนยฯพืชสวน (ระยอง)     ขอเสนอแนะ 

 1. การผลิตเห็ด 13-14 
มี.ค.49 

ศูนยฯพืชสวน 
(ฉะเชิงเทรา) 

ปราจีนบุรี (63) 63 63 1.  ขอความรวมมือเกษตร
จังหวัด  กําชับเจาหนาท่ี 

  20-21 
มี.ค.49 

ศูนยฯพืชสวน 
(ฉะเชิงเทรา) 

ปราจีนบุรี (55) 55 55 รับผิดชอบ ติดตอประสานงาน
กับเกษตรกรและพาเขารับ 

  4-5  
เม.ย.49 

ศูนยฯพืชสวน 
(ระยอง) 

จันทบุรี     (26) 26 16 การฝกอบรมใหครบจํานวน
ตามแผน 
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ที่ หลักสูตร 
วัน เดือน 

ป 
ที่อบรม 

สถานที่จัดฝกอบรม 

ผูเขารับการ
ฝกอบรมจาก

จังหวัด 
(ตามเปาหมาย) 

จํานวนผูเขา
รับการ
ฝกอบรม 
ตามแผน 

จํานวน 
ผูเขารับการ
ฝกอบรม
จริง 

ปญหาอุปสรรคและ
ขอเสนอแนะตาง ๆ 

 2. การผลิตไม
ประดับกระถาง 

4-5  
เม.ย. 49 

ศูนยฯพืชสวน 
(ระยอง) 

จันทบุรี  (20) 20 16 2.  สําหรับคาใชจายใน 

      25-26 
เม.ย. 49 

อ.บางบอ   
จ.สมุทรปราการ 

สมุทรปราการ 
(44) 

44 43 การพาเกษตรกรเขารับการ
ฝกอบรมนั้น ขอให 

 3. การขยาย พันธุ
ไมผล 

25-26 
เม.ย. 49 

อ.บางบอ   
จ.สมุทรปราการ 

สมุทรปราการ 
(3) 

3 5 ทางเกษตรจังหวัด ชวย
พิจารณาแกปญหาดวย 

 4. การขยาย พันธุ
ยางพารา 

4-5  
เม.ย. 49 

ศูนยฯพืชสวน 
(ระยอง) 

จันทบุรี (25) 25 11 เนื่องจากโครงการนี้ 
เพิ่งเริ่มดําเนินการเปน 
ปแรก 

        รวม 236 209  

4. ศูนยฯ ผึ้ง (จันทบุรี) ตามแผนยังไมถึงเวลา
ฝกอบรม 

 - -  

    รวม - -  

5. ศูนยฯ เนื้อเยื่อ (ชลบุรี)      
 1. การปลูกไมผล

อินทรียแบบ
ผสมผสาน 

25-26 
เม.ย.49 

ศสพ.ฯ พืชสวน 
(ฉะเชิงเทรา) 

จ.ฉะเชิงเทรา 
(60) 

60 53  

 2. การปลูกพริก
และกลวยเพื่อ
การคา 

27-28 
เม.ย.49 

ศูนยเรียนรูสูชุมชน 
ต.เนินทราย อ.เมือง 
จ.ตราด 

ตราด (185) 185 185  

 3. การปลูกพริก 
มะเขือ มะละกอ 
และกลวยเพื่อ
การคา 

3-4  
พ.ค. 49 

สถานีวิจัยและ
ทดสอบพันธุสัตว 
ปราจีนบุรี 

ปราจีนบุรี (96) 96 96  

    รวม - -  

        

 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
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  4. 5 โครงการพฒันาองคกรเกษตรและเครือขาย  

   การดําเนินงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชนในภาคตะวันออก 
   1. ผลการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เดือนเมษายน 2549 ยื่นจดทะเบยีนทั้งส้ิน 
1,476 วิสาหกจิชุมชน อนุมตัิแลว จํานวน 1,423 วิสาหกจิชุมชน 
   2. การประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนระดบัจังหวดั ทุกจงัหวัดใน
ภาคตะวันออก ไดดําเนินการประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจงัหวัดแลว  และไดสง
รายงานผลการประชุมถึงกรมสงเสริมการเกษตร  และสําเนาสงเขตตามกําหนดแลว 
   3. การจัดทํายุทธศาสตรสงเสริมวิสาหกจิชุมชน ใหสํานกังานเกษตรจังหวัด
ดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 3 ดาน ไดแก ยุทธศาสตร การเรียนรู การวิจัย
และพัฒนา  ยทุธศาสตรการบริหารและจดัการวิสาหกจิชมุชนเพื่อการพึง่พาตนเอง และยุทธศาสตรสงเสริม
และสนับสนนุวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชน 
   4. การคัดเลือกวสิาหกิจชุมชนนํารองระดับอาํเภอ ตามมติทีป่ระชุม
คณะกรรมการประสานงานวสิาหกิจชุมชน คร้ังที่ 1/2549 วันที่ 14 ตุลาคม 2549 ณ หองประชุมสํานัก
สงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ใหจงัหวัดคดัเลือกวิสาหกจิชุมชนนํารองระดับอําเภอ  
อําเภอละ 1 จดุ เพื่อเปนแหลงเรียนรูของวิสาหกิจชุมชนทัง้ในและตางจงัหวัด 
    ขณะนีจ้ังหวัดที่ดําเนินการแลว  ไดแก  จังหวัดตราด  สมุทรปราการ  
นครนายก  ดําเนินการแลวแตยังไมครบ ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา (อ.เมือง, อ.บางคลา)  ยังไมไดดาํเนินการ 
จังหวดัสระแกว  ปราจีนบุรี  ชลบุรี  จันทบุรี  และระยอง 
   5.  การรายงานผลการดําเนนิงานสงเสริมวิสาหกจิชุมชนของคณะกรรมการ
ประสานงานวสิาหกิจชุมชนภาคตะวันออก ภายในวันที่ 25 เมษายน 2549 ขาดรายงานของจังหวัดชลบุรี  
ฉะเชิงเทรา 
   6.  การประเมนิศักยภาพวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบยีนแลว  ผูแทนสํานักเลขานุการ
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน  จะมาชี้แจงรายละเอียดในการประชุมคณะกรรมการประสานงาน
วิสาหกจิชุมชน คร้ังที่ 4/2549  วันที่  24 พฤษภาคม 2549  ณ  หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวดั
ฉะเชิงเทรา 

   งานกลุมแมบานเกษตรกร 
 1.การคัดเลือกแมดีเดนผูเปนเกษตรกร ประจําป 2549  ใหจังหวดัคัดเลือกแมผูเปน

เกษตรกรดเีดน  แจงชื่อพรอมใบกรอกประวัตแิละผลงาน สงใหสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 
จังหวดัระยอง ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 
จะคัดเลือกตวัแทนระดับเขต จํานวน 2 คน ในวนัที่ 22 พฤษภาคม 2549 เวลา 10.00 น. เปนตนไป ณ หอง
ประชุมสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง  
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  2.กรมสงเสริมการเกษตร  กําหนดจัดสัมมนาคณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกร
ระดับประเทศ  ในระหวางวนัที่  23-26 พฤษภาคม 2549  ณ  โรงแรมหาดทอง  อําเภอเมือง  จังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ  ใหจังหวดัแจงประธานกลุมแมบานเกษตรกรระดับจังหวัด  หรือผูแทนที่ไดรับมอบอํานาจ
ไปเขารวมการสัมมนาตามกําหนด  
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 4.6  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   

  1.    ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
   

กิจกรรม จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ศสพ.ฉช. 

1.  กําหนดแนวทางและจัดทาํแผน    

2.  ถายทอดเทคโนโลยีการผลิต - - - 
3.  จัดทําแปลงสงเสริม - - - 
4.  การจัดการผลผลิต - - - 
 หมายเหตุ     ดําเนนิการแลว 
    กําลังดําเนนิการ 
   -     ยังไมไดดาํเนินการ 

    
 2. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 

 ในภาคตะวันออก  ดําเนนิการใน 5 จังหวัด คือ จังหวดัจันทบุรี, ตราด, 
ฉะเชิงเทรา, สระแกว, และนครนายก  โดยมีจํานวนโรงเรียนเปาหมาย ดังนี ้
 

จํานวน (โรงเรียน) 
จังหวัด 

ตชด. สพฐ. 
รวม 

1.  จันทบุรี 6 - 6 
2.  สระแกว 10 1 11 
3.  ฉะเชิงเทรา 3 - 3 
4.  ตราด 2 - 2 
5.  นครนายก - 20 20 

รวม 21 21 42 
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    ซ่ึงทุกจังหวัดไดจัดทําแผนปฏิบัติงานในทกุกิจกรรมแลว ในสวนของเขตได
ดําเนินการจัดประชุมสัมมนา ครู ตชด. และสพฐ.  ในเขต ภาคตะวันออก  เร่ือง  การจัดทําแผนการผลิตและ
แผนประกอบเลี้ยง  เสร็จสิ้นแลว เมื่อวันที่ 24-26 เมษายน 2549  ณ  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จงัหวัดชลบุรี (พนัธุพืชเพาะเลี้ยง) 
 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 

  4.7 ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  ผลการติดตามนิเทศ
งานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาํตําบล ระหวาง   เดือนมกราคม - เมษายน 2549 

1. จํานวนจังหวัดท่ีติดตามนิเทศ 9 จังหวัด(จนัทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ตราด,
นครนายก,ปราจีนบุรี,ระยอง,  สมุทรปราการ,สระแกว) 

2.   จํานวนศูนยบริการฯ ท่ีติดตามนิเทศ  29  ศูนย (เดือนมกราคม-เมษายน 2549) 
3. สรุปผลการติดตามนิเทศตามประเด็น/กิจกรรม ในภาพรวม 9 จังหวดัแบง

ออกเปน 4 ดาน รวมทั้งหมด 11 ประเด็น/กจิกรรม 
 1) ดานขอมูล,ขาวสารและที่ตั้งศูนยบริการฯ 
  1.1 ประเดน็ความพรอมของขอมูลศูนยบริการฯ อยูในระดับดี รอยละ 58 
ระดับพอใช รอยละ 21   และระดับตองปรบัปรุง รอยละ 21 ตามลําดับ 
   1.2 ประเด็นความพรอมในการเผยแพรขอมูล อยูในระดับดี รอยละ 41 
ระดับตองปรบัปรุง รอยละ 31 และระดับพอใช รอยละ 28 ตามลําดับ 
      1.3 ประเด็นความเหมาะสมของตัวสํานกังานและเกษตรกรมาใชบริการ
สะดวก อยูในระดับดี รอยละ 62   ระดับพอใช รอยละ 28 และระดับตองปรับปรุง รอยละ 10 ตามลําดับ 
   2) ดานความเขมแข็งของคณะกรรมการบริหารศูนยบริการฯ 
      2.1 ประเด็นการทําหนาที่(การประชุม)ของคณะกรรมการบริหาร
ศูนยบริการฯ อยูในระดับดี รอยละ 83 และระดับพอใช  รอยละ 17 ตามลําดับ 
   2.2 ประเด็นบทบาทของศูนยบริการฯ ในการจัดทําเวทชีาวบานเพื่อ
วางแผนพฒันาการเกษตรหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู อยูในระดบัดี รอยละ 66 ระดับพอใช รอยละ 28 และ
ระดับตองปรบัปรุง รอยละ 6  ตามลําดับ 
   2.3 ประเด็นการจัดทําแผนปฏิบัติงานของศูนยบริการฯ อยูในระดับดี 
รอยละ 59 ระดับพอใช รอยละ 24  และระดับตองปรับปรุง รอยละ 17 ตามลําดับ 
   2.4 ประเด็นการมาปฏิบัติงานที่ศูนยบริการฯ ของเลขาศูนยบริการฯ หรือ
กรรมการหรือเกษตรกรอาสา หรือ  เจาหนาที่อ่ืน ๆ หรือมีระบบการรับเรื่อง อยูในระดับพอใช รอยละ 44  
ระดับดี รอยละ 28    และระดับตองปรับปรุง รอยละ 28 ตามลําดับ 
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   3)  ดานการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร,ใหบริการอื่นๆ และกิจกรรม/
โครงการ 
   3.1  ประเด็นการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร,ใหบริการทั้งภายในและ
ภายนอกศูนยบริการฯ และมีการบันทึกการใหบริการอยูในระดับดี  รอยละ 51 ระดบัพอใช รอยละ 28 และ
ระดับตองปรบัปรุง รอยละ 21  ตามลําดับ 
  3.2  ประเด็นความสามารถในการขอใชงบประมาณ(กิจกรรม/โครงการ)
หรือการสนับสนุนอื่น ๆ จากหนวยงาน ภายนอกกรมสงเสริมการเกษตร    (เปนไปตามแผนพัฒนา
การเกษตร)     อยูในระดับดีรอยละ 48  ระดบัพอใช รอยละ 28 และระดบัตองปรับปรุง รอยละ 24 ตามลําดับ 
   4) ดานการรายงาน ศ.02  
    4.1 ประเด็นการรายงาน ศ.02 ผานระบบอินเตอรเน็ต ของเลขาศูนยบริการ
ฯ อยูในระดับดีรอยละ 97 และ อยูในระดบัพอใช รอยละ 3 ตามลําดับ 
     4.2 ประเด็นการติดตามและตรวจสอบขอมูลการรายงาน ศ.02 โดย
เจาหนาทีจ่ังหวัดอยูในระดับดี รอยละ 87 ระดับพอใช รอยละ 10 และระดับตองปรับปรุง รอยละ 3 ตามลําดับ 
   4. ขอเสนอแนะ  (พิจารณาจากขอมูล ประเด็นการติดตามนิเทศที่ต่ํากวา รอยละ 60) 
เพื่อใชในการปรับปรุงการ  ดําเนินงานศูนยบริการฯ ดังนี้  
   1) ดานขอมูล,ขาวสารและทีต่ั้งศูนยบริการฯ 
      1.1  ควรมีการปรับปรุงขอมูลพื้นฐานการเกษตรประจําตาํบลใหเปน
ปจจุบัน เพื่อสามารถนํามาวิเคราะหจัดทํา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ไดเหมาะสม และปรับปรุงขาวสาร
การเกษตรพรอมใหการเผยแพรประชาสมัพันธ 
     2) ดานความเขมแข็งของคณะกรรมการบริหารศูนยบริการฯ 
    2.1 การปฏิบัติงานที่ศูนยบริการฯ เนื่องจากกรณีเลขาศูนยบริการฯ มี
ภารกิจมาก ดังนั้นจึงควรจัดทําระบบ  รับเรื่องใหชัดเจนไวที่ศูนยบริการฯเชนจุด(กลอง)สําหรับรับเรื่อง,
วิธีการติดตอส่ือสารกับเลขาศูนยบริการฯกรณีเรงดวน, วนั เวลา การมารับและตรวจสอบเรื่องและใหบริการ 
เปนตน ตองกาํหนดไวใหชัดเจนเปนลายลักษณอักษร(อาจทําเปนบอรดประชาสัมพันธ)  เพื่อใหเกษตรกร
รับรูโดยทั่วไป 
     2.2  ควรจัดทาํแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการตางๆไวใหชัดเจน เชน 
แผนกําหนดการประชุมประจําเดือน,แผนกําหนดการจดัทําเวทีชุมชนประจําป   (เพือ่ปรับปรุงแผนพัฒนา
การเกษตรประจําตําบล  และจัดทํากิจกรรม/โครงการสงเสริมการเกษตร),แผนการดําเนินงานกจิกรรม/
โครงการและการถายทอดเทคโนโลยี  การเกษตร เปนตน 
      3) ดานการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร,ใหบริการอื่นๆ และกิจกรรม/
โครงการ 
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   3.1 การใหบริการตาง ๆ ของศูนยบริการฯ สวนใหญดําเนินการอยูแลว แต
ขาดการจดบนัทึกขอมูล จึงควรมี การจดบันทึกรายละเอียดอยางงาย ๆ ไว เพื่อเปนผลงานของศูนยบริการฯ 
ดวย   เชน  วัน เดือน ป ที่ใหบริการ, ผูมารับบริการฯ, จํานวนผูมารับบริการ, เร่ืองที่ใหบริการ      เปนตน 
   3.2 การสนับสนุน งบประมาณ กิจกรรม/โครงการ  จากหนวยงานอืน่ๆ  ยัง
มีนอย    เลขาศูนยบริการฯและคณะกรรมการควรเนนใหความสําคัญ กับแผนพฒันาการเกษตร  ซ่ึงเปน
เครื่องมือและบทบาทหลักของศูนยบริการฯโดยใหเลขาศูนยบริการฯและคณะกรรมการมีการชี้แจงและทํา
ความเขาใจโครงการและแผนพัฒนาการเกษตรกับหนวยงานอื่น ๆอยางใกลชิด ใหมากขึ้น (ในกรณี อบต. 
ควรนําเสนอและชี้แจงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาการเกษตรประจําตาํบลใหตรงกับชวง
ระหวางการจดัทําขอบังคับงบประมาณประจําป ของอบต. เพื่อใหมีการสนับสนุนงบประมาณโครงการมา
พัฒนาการเกษตรในชุมชนเปนไปตามแผนพัฒนาการเกษตร) 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 

  4.8 การขึ้นทะเบียนและการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร   

   สืบเนื่องจาก ป 2545-2546  กรมสงเสริมการเกษตรไดมกีารจดทะเบียนเกษตรกร
ทั่วประเทศ  และใหสถาบันราชภัฎรับผิดชอบในการบนัทึกขอมูลนั้น  ปรากฏวายังไมเปนไปตามเปาหมาย  
โดยมีเกษตรกรที่ยังไมขึ้นทะเบียนอยูประมาณ  600,000 คน  และโดยเฉพาะอยางยิ่ง  การนําขอมูลดังกลาว
มาใชประโยชนยังนอยมาก  ดังนั้นในป 2549  นี้  กรมสงเสริมการเกษตร  จึงมีนโยบายที่จะจัดเก็บให
ครบถวนในสวนทีย่ังขาดและปรับปรุงขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน  ทั้งนีเ้พือ่ใหเกดิการใช
ประโยชนไดอยางแทจริง  โดยไดกําหนดแผนปฏิบัติงานไวดังนี ้

แผนปฏิบตัิการขึ้นทะเบียนและ 
ปรับปรงุขอมูลทะเบียนเกษตรกร ป 2549 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1.   ขึ้นทะเยียน/ตรวจสอบ มี.ค.-30 มิ.ย.2549 ตําบล 
2.  ช้ีแจงติดตั้งโปรแกรม 16 ก.พ. – 28 ก.พ. 2549 เขต สศก. กสก. จังหวัด 
3.  ทดสอบระบบ 1 มี.ค. – 10 มี.ค. 2549 อําเภอ 
4.  ติดตั้งระบบใหม 1 มี.ค. 2549 ทุกอําเภอ 
5.  ตรวจสอบ 1 ก.พ. – 14 ก.ค. 2549 อําเภอ / รวมกบัจังหวดั 
     บันทึกขอมลู 11 มี.ค. – 21 ก.ค. 2549 อําเภอ 
6.  ติดตาม นิเทศ  
     และแกไขปญหา 

ก.พ. – ก.ค. 2549 
(ทุกเดือน) 

เขต / สวนกลาง 
(กสก./สศก.) / CDG 

7.  รายงานความกาวหนา ทุกเดือน ตําบล, อําเภอ, จังหวดั 
8.  การเผยแพรและใชประโยชนขอมูล ส.ค. 2549 เปนตนไป ทุกหนวยงาน 
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มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 

  4.9 อาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครยุวเกษตร   

   1. ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ  วาดวย การบริหารงานอาสาสมัคร
เกษตรและอาสาสมัครยุวเกษตร พ.ศ. 2548 

    ตามที่สวนราชการตาง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ไดมีการคัดเลือก
ตัวแทนเกษตรกรในทองถ่ินเปนอาสาสมัครที่มีความชํานาญเฉพาะสาขาดานตาง ๆ  เพื่อชวยเหลือการ
ปฏิบัติงานภาครัฐนั้น  แตละหนวยงานมคีวามแตกตางกัน โดยเฉพาะสิ่งตอบแทน แรงจูงใจ ตลอดจนการ
สนับสนุนของอาสาสมัครที่ไดรับ  ทําใหเกดิความแตกตาง ไมชัดเชน ไมตอเนื่อง  ดังนั้นเพื่อใหอาสาสมัคร
ทั้งหลาย  ดังกลาวมีเอกภาพ มีความชัดเจน มีแนวทางการดําเนินงานเปนไปในแนวทางเดียวกนั สามารถทํา
หนาที่เปนเครือขายในทองถ่ินของกระทรวงเกษตรฯ ไดในทุกระดบั  ภาครัฐสามารถสงเสริม  สนับสนุน 
และพัฒนาอาสาสมัครดังกลาวไดอยางชัดเจน  รวมทั้งเพือ่ใหการบริหารงานเปนไปในแนวทางเดยีวกัน  
กระทรวงเกษตรฯ จึงไดออกระเบยีบวาดวย การบริหารงานอาสาสมัครเกษตร และอาสาสมัครยุวเกษตร 
พ.ศ.2548 ขึ้น 
   โดยมีวัตถุประสงค คือ 

1) เพื่อใหมีตวัแทนอาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครยุวเกษตร ทําหนาที่
ประสานงานระหวางกระทรวงเกษตรฯ กับอาสาสมัครฯ ระดับตาง ๆ  

2) เพื่อใหมีระบบสนับสนุน สงเสริม และพัฒนา อาสาสมัครฯ ใหสามารถ
ปฏิบัติงานชวยเหลือเกษตรกรในทองถ่ินได 

3) เพื่อสรางระบบเครือขายการประสานงาน 
4) เพื่อสรางระบบการบริหารงานของอาสาสมัครใหเปนไปในแนวทางเดยีวกัน 

   สิทธิประโยชนที่จะไดรับ 
1) มีบัตรประจําตวัอาสาสมัคร 
2) ไดเขารวมโครงการและกจิกรรมตาง ๆ ของกระทรวงเกษตรฯ 
3) ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
4) อาสาสมัครที่มีผลงานดีเดนจะไดรับประกาศเกียรติคณุ หรือเงินทุน

สนับสนุนกิจกรรม 
5) ไดรับการสงเสริมใหมีการจดัตั้งกองทุนสวัสดิการ 
6) สิทธิประโยชนอ่ืนใดเพิ่มเตมิตามที่คณะกรรมการนโยบายฯ กําหนด 

   ความหมาย 
- อาสาสมัครเกษตรกร 
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- อาสาสมัครยุวเกษตร 
- กลุมอาสาสมัครเกษตร 
- กลุมอาสาสมัครยุวเกษตร 

   คุณสมบัติ, อํานาจหนาที่, คณะกรรมการระดับตาง ๆ, การดํารงตําแหนง, พน
ตําแหนง,  การประชุม   
   2. ความกาวหนาอาสาสมัครเกษตรภาคตะวนัออก ป 2549 
 

ผลการดําเนินงานของจังหวัด 
กิจกรรม 

จบ. ชบ. รย. ตร. ฉช. ปจ. นย. สป. สก. 
1.  แตงตั้งคณะกรรมการระดับ
จังหวัด 

         

2.  ประชุมคณะกรรมการ
ระดับจังหวัด 

         

3.  แผนการฝกอบรม
อาสาสมัครเกษตร ป 2549 

         

4.  จดทะเบียนอาสาฯ 9 อําเภอ
นํารอง 1 อําเภอ 

         

5.  รายงานผลอาํเภอนํารอง          

6.  เปาหมายฝกอบรมอาสาฯ 2,587/10 1,170/10 1,240/8 1,441/7 - 1,710/4 900/4 - 1,002/9 

7.  ข้ึนทะเบียน ตัดยอดเดือน 
เม.ย.49 

56 750 100 41 50 153 132 51 225 

    =  ดําเนินการแลว -   =  ยังไมไดดําเนินการ   =  กําลังดาํเนินการ 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
  4.10   สรุปผลการติดตามนิเทศงานสงเสรมิการเกษตร ป 2549 ไตรมาสที่ 2 ป 2549  
 1.  จังหวดัที่ไดรับการติดตามนิเทศงาน 9 จังหวดั คือ จังหวัดจังหวัดสระแกว  
ปราจีนบุรี  ชลบุรี  ตราด  ระยอง  และสมุทรปราการ 
 2.  ชวงเวลาในการออกติดตาม  ระหวางวันที่ 6-10  กุมภาพันธ  2549 
 3.  สถานการณความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการ  ดังนี ้
  3.1  การบริหารโครงการและงบประมาณ 
   1)  มีการจัดการประชุมชี้แจงการดําเนนิงานโครงการ ทั้ง 9 จังหวดั 
เรียบรอยแลว 
   2)  มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการ ทั้ง 9 จังหวดั เรียบรอยแลว 
   3)  มีการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณแลวทุกจังหวดั 
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   ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 
   การบริหารงานโครงการและงบประมาณในภาพรวมทั้ง 9 จังหวดั  ไม
มีปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ  แตจะมปีญหาและขอเสนอแนะเปนรายโครงการ 
     3.2   โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
      1)  ทั้ง 9 จังหวดั ไดมีการแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบโครงการระดับ
จังหวดั และอําเภอแลว  และมีการประชุมชี้แจงใหอําเภอทุกอําเภอรับทราบแลว 
      2)  การจําแนกพื้นที่  จังหวัดสวนใหญอยูระหวางดําเนินการจัดเก็บ
ขอมูลเกษตรกรและบันทึกขอมูล  ยกเวนจงัหวัดปราจีนบุรีดําเนินการเรียบรอยแลว 
      ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 
      1.  กรมฯ มีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมทําใหเสียเวลาในการจัดเก็บ
ขอมูลเพิ่มเติม 
      2.  ระยะเวลาดาํเนินการมจีํากัด 
      3.  งบประมาณที่ใชในการจัดเก็บขอมูลไมชัดเจนวาจะใหเบกิจายใน
ลักษณะใด 
      4.  จังหวดัฉะเชิงเทราขาดเจาหนาที่บันทกึขอมูล 
      5.  การเบิกจายงบประมาณโดยระบบ GFMIS ทําใหการเบิกจายลาชา 
      6.  เกษตรกรสวยใหญของจังหวัดสมุทรปราการมีกิจกรรมดานการ
ประมง 
     3.3    โครงการหนึ่งตาํบลหนึง่ฟารม  ผลการดําเนินงาน 
      1)  คัดเลือกผูจดัการฟารมและพื้นทีด่ําเนินการ  สวนใหญดําเนินการ
คัดเลือกผูจัดการฟารมเรียบรอยแลว  ยกเวนจังหวัดชลบรีุ  กําลังดําเนินการ ซ่ึงจะแลวเสร็จวันที่ 15 ก.พ. 
2549 
      2)  การวางแผนการผลิต  มีการวางแผนแลวรวม 6 จังหวดั  คือ 
ปราจีนบุรี  ฉะเชิงเทรา  นครนายก  ตราด  จันทบุรี  และสมุทรปราการ   
      ปญหาอุปสรรคของจังหวดั 
      1)  วิธีการสงรายไดคืน 5%  ทําอยางไร  เงนิที่เหลือจากการสงคืนแลว
จะจดัสรรอยางไร 
      2)  จังหวัดสมทุรปราการที่ดินมีราคาสูงมากทําใหหาที่จดัทําแปลงยาก  
และเกษตรกรเชาที่ดินทํากนิเปนสวนใหญ 
     3.4  โครงการคาราวานแกจน  (ฝกอาชีพการเกษตร)  ผลการดําเนนิงาน 
      การติดตอประสานงานกับศนูยปฏิบัติการ  จังหวดัและศนูยปฏิบัติการ
มีการติดตอประสานงานโดยศูนยปฏิบัติการจัดสงหลักสูตรใบเชิญชวน และใบตอบรบัใหเกษตรจังหวัด
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แลวทุกจังหวดั  สวนการคัดเลือกเกษตรกรเขารับการอบรมนั้นทกจังหวัดอยูระหวางดําเนินการ  โดย
กําหนดดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ  2549 
      ปญหาอุปสรรคของจังหวดั 
      1)  หลักสูตรทีศู่นยกําหนดไมตรงกับความตองการของเกษตรกรและ
ไมสอดคลองกับกิจกรรมที่มีในพื้นที่ ทําใหคัดเลือกเกษตรกรเขาอบรมไดยาก และอาจไมสามารถคัดเลือก
เกษตรกรไดครบตามเปาหมาย 
      2)  ศูนยทีจ่ัดอบรมอยูหางไกล คาพาหนะเดินทางที่ไดรับคนละ 100 
บาทไมเพียงพอ 
      3)  เกษตรกรไมมีที่ดินทํากนิทําใหไมแนใจวาอบรมแลวจะทําอยางไร 
      4)  ความไมชัดเจนของผูมาลงทะเบียนคนจน 
     3.5  โครงการตามพระราชดาํริ 
      3.5.1  คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี  ผลการดําเนินงาน  ทั้ง 9 จังหวัด ไดมีการ
ช้ีแจงเจาหนาที่ผูเกี่ยวของทราบและจัดทําแผนปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว  โดยทุกจังหวัดมแีผน 2 คร้ังใหญ 
และครั้งยอยเดอืนละ 1 คร้ังทุกเดือน 
      ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ  กรมฯ โอนเงินคาบริหารจัดการ
โครงการ ระบุวาเปนคาน้ํามนัเชื้อเพลิงอยางเดียว ทําใหจงัหวัดขาดความคลองตัวในการบริหารจัดการ
โครงการ 
      3.5.2  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  ผลการดําเนินงาน  ไดรับ
งบประมาณใหดําเนนิการใน 5  จังหวัด คอื สระแกว  นครนายก  ฉะเชิงเทรา  จันทบุรี  และตราด  ซ่ึงทั้ง 5 
จังหวดั ไดดําเนินการจดัทําแผนเรียบรอยแลว 
      ปญหาอุปสรรค  ไมมี 
      3.5.3  โครงการศูนยศึกษาอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ  ผลการ
ดําเนินงาน  ไดรับงบประมาณใหดําเนนิการ 2 จังหวดั  คือ จังหวดัฉะเชงิเทราและจันทบุรี  ซ่ึงทั้ง 2 จังหวดั
ไดดําเนินการจัดทําแผนเรยีบรอยแลว 
     3.6  โครงการพัฒนาองคกรและเครือขาย 
      3.6.1  การพัฒนาการรวมกลุมเกษตรกร  ผลการดําเนินงาน การ
คัดเลือกเกษตรกรเปาหมายสวนใหญทั้ง 9 จังหวดั อยูระหวางดําเนินการ เนื่องจากตองรอผลการคัดเลือก
แปลงและเกษตรกรตามโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งฟารมใหเสร็จกอนจึงจะสามารถดําเนินการได 
      ปญหาอุปสรรค  ไมมี 
      3.6.2  โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกร  ผล
การดําเนนิงาน  ดําเนนิการคัดเลือกสภากลุมแมบานเกษตรกรตนแบบเสร็จแลว 2 จังหวัด  คือจังหวดั เชิงเท
รา และสมุทรปราการ  สวนที่เหลืออยูระหวางดําเนินการ โดยแจงใหอําเภอดําเนินการแลว  การจดัประชุม
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คระกรรมการสภากลุมแมบานเกษตรกรตาํบลตนแบบ  จังหวดัสมุทรปราการจัดประชุมไปแลว 1 คร้ัง  
สวนจังหวัดอืน่ยังไมไดมีการจัดประชุม 
      ปญหาอุปสรรค  ไมมี 
      3.6.3  ยุวเกษตรกร  ผลการดําเนินงาน  การจัดประชุมคณะกรรมการ
สภายุวเกษตรกรและที่ปรึกษายวุเกษตรกรระดับจังหวัดทั้ง 9 จังหวดั  ยังไมไดดําเนนิการ  โดยมแีผนเริ่ม
ดําเนินการในเดือนมีนาคม – เมษายน  2549  การเสริมสรางความเขมแขง็กลุมยุวเกษตรกรในโรงเรียน 
ตชด. และ สพฐ. ไดรับอนุมตัิงบประมาณใหดําเนินการใน 4 จังหวดั คือ จังหวดัสระแกว  ปราจนีบุรี  และ
ตราด  โดยทั้ง 4 จังหวดั ยังไมไดดําเนินการแตกําหนดพืน้ที่เปาหมายใหอําเภอดําเนนิการแลว 
      ปญหาอุปสรรค  ไมมี 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

   4.11   ผลการใชจายงบประมาณของจงัหวัด/ศูนย   

      1.  โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรท่ีปลอดภัยและไดมาตรฐาน 

หนวยงาน 
งบประมาณ 
ที่ไดรับ (บาท) 

ใชไป 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

คงเหลือ 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

1.  จันทบุรี 1,850,720 1,038,749 56.13 811,971 43.87 
2.  ฉะเชิงเทรา 3,810,547 1,513,188.40 39.71 2,297,358.60 60.28 
3.  ชลบุรี 2,600,196 1,885,923 72.53 714,273 27.47 
4.  ตราด 1,348,367 686,786 50.93 661,581 49.07 
5.  ปราจีนบุรี 1,340,770 831,981 62.05 508,789 37.94 
6.  นครนายก 1,086,900 450,990 41.49 635,910 58.51 
7.  ระยอง 1,823,850 530,069 29.11 1,292,867 70.88 
8.  สมุทรปราการ 3,322,220 396,069 11.92 2,926,151 88.07 
9.  สระแกว  1,330,100 380,845 28.63 949,255 71.37 
10. ศสพ.จบ. (ผึ้ง) 1,351,437 848,257.41 62.77 503,179.59 37.23 
11. ศบพ.ชบ. 146,500 - 0.00 146,500 100 
12. ศสพ.ฉช. (พืชสวน) 588,660 577,604.98 98.12 11,055.02 1.88 
13. ศสพ.รย. (พืชสวน) 800,000 214,529.54 26.82 585,470.46 73.18 
14. ศสพ.ชบ (เพาะเลี้ยง) ตามเอกสารแนบ  
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    2. โครงการหนึง่ตําบลหนึง่ฟารม 

หนวยงาน 
งบประมาณ 
ท่ีไดรับ (บาท) 

ใชไป 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

คงเหลือ 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

1.  จันทบุรี 1,100,000 992,750 90.25 107,250 9.75 
2.  ฉะเชิงเทรา 1,822,960 499,566.58 27.40 1,323,393.42 72.59 
3.  ชลบุรี 1,130,000 416,350 36.85 713,650 63.15 
4.  ตราด 1,129,600 376,080 33.29 753,520 66.71 
5.  ปราจีนบุรี 770,000 361,698 46.98 415,302 53.94 
6.  นครนายก 440,000 65,900 14.98 374,100 85.02 
7.  ระยอง 885,000 - 0.00 885,000 100 
8.  สมุทรปราการ 1,062,600 186,077 17.51 876,523 82.48 
9.  สระแกว  990,000 - 0.00 990,000 100 
10. ศสพ.จบ. (ผึ้ง) - - - - - 
11. ศบพ.ชบ. - - - - - 
12. ศสพ.ฉช. (พืชสวน) - - - - - 
13. ศสพ.รย. (พืชสวน) - - - - - 
14. ศสพ.ชบ. (เพาะเลี้ยง) ตามเอกสารแนบ 

     3. โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิ

หนวยงาน 
งบประมาณ 
ท่ีไดรับ (บาท) 

ใชไป 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

คงเหลือ 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

1.  จันทบุรี 1,253,000 134,440 10.73 1,118,560 89.27 
2.  ฉะเชิงเทรา 1,779,260 297,161 16.70 1,482,099 83.29 
3.  ชลบุรี 392,000 31,796 8.11 360,204 91.88 
4.  ตราด 496,460 137,708 27.74 358,752 72.26 
5.  ปราจีนบุรี 149,000 49,000 32.89 100,000 67.12 
6.  นครนายก 544,000 48,969 9.00 495,032 91.00 
7.  ระยอง 263,000 21,000 7.98 242,000 92.01 
8.  สมุทรปราการ 422,680 87,265 20.64 335,425 79.35 
9.  สระแกว  972,500 5,500 0.56 967,000 99.43 
10. ศสพ.จบ. (ผึ้ง) - - - - - 
11. ศบพ.ชบ. - - - - - 
12. ศสพ.ฉช.(พืชสวน) 110,000 94,000 85.46 16,000 14.54 
13. ศสพ.รย. (พืชสวน) 412,000 89,160 21.64 322,840 78.36 
14. ศสพ.ชบ.(เพาะเลี้ยง) ตามเอกสารแนบ 
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     4. โครงการคาราวานแกจน 

หนวยงาน 
งบประมาณ 
ท่ีไดรับ (บาท) 

ใชไป 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

คงเหลือ 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

1.  จันทบุรี 42,600 13,000 30.52 29,600 69.48 
2.  ฉะเชิงเทรา 54,600 - 0.00 54,600 100 
3.  ชลบุรี 51,584 9,436 18.29 42,144 81.71 
4.  ตราด 23,380 23,380 100 - 0.00 
5.  ปราจีนบุรี 55,900 31,400 56.17 24,500 43.82 
6.  นครนายก 24,000 4,000 16.67 20,000 83.33 
7.  ระยอง 32,400 3,200 9.88 29,200 90.12 
8.  สมุทรปราการ 16,800 - 0.00 16,800 100 
9.  สระแกว  34,800 2,700 7.76 32,100 92.24 
10. ศสพ.จันทบุรี(ผึ้ง) 838,150 263,843.73 31.48 574,306.27 68.52 
11. ศบพ.ชลบุรี 331,100 9,362.50 2.83 321,737.50 97.17 
12. ศสพ.ฉช. (พืชสวน) 976,000 643,680.05 65.95 332,319.95 34.05 
13. ศสพ.รย. (พืชสวน) 4100,100 278,048.59 67.80 132,051.41 32.19 
14. ศสพ.ชบ. (เพาะเลี้ยง) ตามเอกสารแนบ 

     5. โครงการพฒันาองคกรเกษตรกรและเครือขาย 

หนวยงาน 
งบประมาณ 
ท่ีไดรับ (บาท) 

ใชไป 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

คงเหลือ 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

1.  จันทบุรี 252,650 94,730 37.49 157,920 62.51 
2.  ฉะเชิงเทรา 1,488,230 612,564.87 41.16 875,665.13 58.83 
3.  ชลบุรี 191.250 45,732 23.91 145,518 76.09 
4.  ตราด 939,550 449,797.91 47.87 489.752 52.13 
5.  ปราจีนบุรี 116,150 35,000 30.13 81,150 69.86 
6.  นครนายก 228,650 62,632 27.39 166,018 72.61 
7.  ระยอง 126,450 54,705 43.26 71,745 56.73 
8.  สมุทรปราการ 988,410 309,434 31.30 678,976 68.69 
9.  สระแกว  163,050 64,525 39.57 98,525 60.43 
10. ศสพ.จบ. (ผึ้ง) - - - - - 
11. ศบพ.ชบ. - - - - - 
12. ศสพ.ฉช. (พืชสวน) - - - - - 
13. ศสพ.รย. (พืชสวน)  - - - - - 
14. ศสพ.ชบ. (เพาะเลี้ยง) ตามเอกสารแนบ 
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     6.  โครงการสงเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทน 
 

หนวยงาน 
งบประมาณ 
ที่ไดรับ (บาท) 

ใชไป 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

คงเหลือ 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

1.  จันทบุรี - - - - - 
2.  ฉะเชิงเทรา - - - - - 
3.  ชลบุรี - - - - - 
4.  ตราด - - - - - 
5.  ปราจีนบุรี - - - - - 
6.  นครนายก - - - - - 
7.  ระยอง 12,000 - 0.00 12,000 100 
8.  สมุทรปราการ - - - - - 
9.  สระแกว  - - - - - 
10. ศสพ.จบ.(ผึ้ง) - - - - - 
11. ศบพ.ชบ. - - - - - 
12. ศสพ.ฉช. (พืชสวน) - - - - - 
13. ศสพ.รย. (พืชสวน) - - - - - 
14. ศสพ.ชบ. (เพาะเลี้ยง) ตามเอกสารแนบ 

    
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 

  4.12  ความกาวหนาในการดาํเนนิงานของศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตรและ
ปญหา/อุปสรรค การดาํเนนิงานของหนวยงานตาง ๆ  
 

     1) ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดระยอง (พืชสวน)  จากการ
ดําเนินงานโครงการคาราวานแกจน  พบปญหา ดังนี ้
    1.  สวนใหญเกษตรกรไมเขารับการอบรมตามจํานวนเปาหมาย 
    2.  อุปกรณ  เครื่องมือ  ไมเพียงพอในการเขาไปอบรม 
   2) ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดฉะเชงิเทรา (พืชสวน) 
         คาจางแรงงานของศูนย ฯไมเพยีงพอ ซ่ึงขอใหเขตประสานงานในการ
สนับสนุนงบประมาณเพิม่เติม 
   3) ศนูยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดจันทบุรี  (ผึง้) 
    ทางศูนยฯไดจดัทําหลักสูตรเพิ่มเติมขึ้นมา คือ การแปรรูปผลิตภัณฑ  สวน
ปญหาที่พบ คือ ไมมีที่พักใหผูที่เขามารับการฝกอบรม  
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   4) ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 
    พบปญหาเหมอืนศูนยปฏิบัตกิารอื่น ๆ 
   5) ศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี 
    ปญหาที่พบของศูนย ฯ คือ  ไมมีผูที่จะมารบัจางเปนยาม  แตตองการนํา
งบประมาณสวนนีไ้ปจางแรงงานที่เกีย่วของ และศูนยยงัไมไดรับแผนการสนับสนนุจากจังหวัด  ขอให
จังหวดัสงใหโดยดวน 
   6) สํานักงานเกษตรจังหวัด  ทกุจังหวัดใหมกีารเรงรัดการดําเนินงานใหเปนไป
ตามเปาหมายของกรมฯ   
    ปญหา คือ หลายอําเภอไมมีเจาหนาที่บนัทกึขอมูล  โดยเฉพาะอยางยิ่งจังหวดั
ฉะเชิงเทราขาดเจาหนาที่บันทึกขอมูลถึง 6 อําเภอ 
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ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่น ๆ 
  5.1  นายทศพล  เชี่ยวเชิงงาน  เลขานุการกรม  ช้ีแจงทีป่ระชุมวา 
   1.  งบประมาณที่เขต / จังหวัดขอรับการสนับสนุนซอมแซมสํานักงาน  บานพัก  
ฯลฯ  ในปงบประมาณ 2549  นี้  กรมสงเสริมการเกษตรไดรับงบประมาณจํากดัจึงไมสามารถใหการ
สนับสนุนได  ดังนั้นขอใหเขต/จังหวัดเจียดจายจากงบฯทีก่รมสงเสริมการเกษตรจัดสรรใหแลว  ดําเนินการ
ซอมแซมเฉพาะสวนทีจ่ําเปนไปกอน 
   2.  ระบบ e-office  ขอใหผูบริหารใหความสําคัญในการใชประโยชนจากระบบ e-
office  โดยเฉพาะในเรื่องจดัเก็บขอมูล  ขาวสารตางๆ และกรมสงเสริมการเกษตรโดยสํานักงานเลขานุการ
กรมรวมกับศนูยสารสนเทศจะดําเนินการปรับปรุงระบบเพื่อใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  เพราะระบบ e-office  เปนเรื่องที่เปนจุดออนที่ตองปรับปรุงแกไขในระบบควบคุมภายในของกรมฯ
ในป 2549 นี้  ดังนั้น หากเขต/จังหวัดมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาระบบ e-office  สามารถเสนอ
ความเหน็ทาง e- mail  secreta 02@doae.go.th  หรือโทรสารหมายเลข  02 – 5793669 
   3.  ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิคส  ขอใหเขตจัดสงหนังสือใหกรมฯ ทางระบบ
สารบรรณอิเลคทรอนิกสดวย  เนื่องจากกรมฯไดมีการอบรมการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ใหกับเจาหนาที่เขตทุกเขตแลว  ตั้งแตวันที ่16  มกราคม  2549  แตที่ผานมาเขต สงหนังสือไปกรมฯโดยยัง
ไมไดสงทางระบบเลยขอใหชวยกําชับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการดวย 
 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

mailto:02@doae.go.th


 22 

  5.2  การประกวดเว็บไซดของสํานักงานเกษตรอําเภอ เนือ่งในวันสถาปนากรมฯ  วันท่ี 
21 ตุลาคม 2549 

ขอควรปฏิบตั ิ
 1) ใหสํานักงานเกษตรอําเภอทกุอําเภอทําการปรับปรุงเว็บไซดใหมีความ

สวยงาม  เนื้อหามีความนาสนใจ  ขอมูลปรับปรุงใหเปนปจจุบัน 
 2) สํานักงานเกษตรอําเภอ  ที่ยังไมไดจดัทําใหเรงดําเนินการใหครบทุก

อําเภอ 
 3) สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง ดาํเนินการ

ตัดสินภายในเขต  ในเดือนสิงหาคม 2549 
  - เกณฑการตัดสิน 
   1)  รูปแบบของเวบ็ไซดมีความสวยงาม นาสนใจ  20 คะแนน 
   2) เนื้อหาของเวบ็ไซดครบทุกดาน ขอมูลเปนปจจุบัน 60 คะแนน 
   3) ความคิดสรางสรรค        20 คะแนน 
  - เนื้อหาที่ควรมใีนเว็บไซด 
   1) ขอมูลสํานักงาน 
    - ประวัติความเปนมา 
    - บทบาทภารกจิ 
    - โครงสรางอัตรากําลัง 
    - สถิติขอมูลการเกษตร 
    - สถาบันเกษตรกร 
   2) แผนงานโครงการที่สําคัญ 
   3) ผลิตภัณฑเดน 
    - ดานพืช 
    - OTOP 
   4) ขาวประชาสัมพันธ 
   5) การเชื่อมโยงหนวยงานทีเ่กีย่วของ 
   6) อ่ืนที่ ๆ  ที่เกี่ยวของ 
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กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  จังหวดัระยอง 

มิถุนายน 2549 
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การประชุมคร้ังตอไป   
  ตามปฏิทินการปฏิบัติงานฯ  ไดกําหนดไวตรงกับ  วันอังคารที่ 11  กรกฎาคม 2549                  
ณ สํานักงานเกษตรจังหวดัตราด 
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      คนึงนิจ  พิชญานนท           องอาจ  เพยีรธรรม 
( นางสาวคนึงนิจ  พิชญานนท )     ( นายองอาจ  เพียรธรรม ) 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 5    ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 
      ผูจดรายงานการประชุม     ผูตรวจรายงานการประชุม 
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