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รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการ  
สังกัดกรมสงเสริมการเกษตร เขตที่ 3 

ครั้งที่  5/2549 
วันที่  7  กันยายน   2549 

ณ  โรงแรมระยองออคิด อําเภอเมืองระยอง  จังหวดัระยอง 
************************ 

ผูเขาประชุม 
 1.  นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนา        ประธานที่ประชุม 
     การเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง 
 2.  นายเจดิพงศ ชมภูรัตน เกษตรจังหวดัจันทบุรี 
 3.  นายสังคม    ประเสริฐเดชาโต  เกษตรจังหวัดชลบุรี 
 4.  นายนิโรจน  ประถมวงศ เกษตรจังหวดัตราด 
 5.  นายอภิชาต     กาญจนโอภาส เกษตรจังหวดัฉะเชิงเทรา 
 6.  นายจตุรงค     ราชพิทักษ เกษตรจังหวดันครนายก 
 7.  นายอาคม      ระเบียบโลก เกษตรจังหวดัสระแกว 
 8.  นายสวัสดิ์   บึงไกร               เกษตรจังหวดัสมุทรปราการ 
 9.  นาเริงจิตร    พรหมสถิต เกษตรจังหวดัระยอง 
 10. นายอนันต   แกวมณ ี (แทน) เกษตรจังหวดัปราจีนบุรี 
 11. นายสมชาย จันทเปรมจิตต ผูอํานวยการศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี 
 12. นายคนึง   กลับกลาย ผูอํานวยการศูนยสงเสรมิและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
     จังหวดัฉะเชิงเทรา  (พืชสวน) 
 13. นายพงษศกัดิ์  เอมดวง ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
     จังหวดัระยอง  (พืชสวน) 
 14. นายอํานาจ  ธรรมวิชญ ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
     จังหวดัชลบุรี  (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 

15. นายสุระเชษฐ  นาโสม หัวหนาศูนยพฒันาการผลิตและควบคุมผัก  ผลไม เพื่อการ
สงออกที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

16. นายชูศักดิ ์ แพกุล หัวหนาศูนยพฒันาการผลิตและควบคุมผัก  ผลไม เพื่อการ
สงออกที่ 3 จังหวัดจันทบุรี 

17. นายนริศร     คงสมบุญ (แทน)  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
จังหวดัจันทบรีุ  (ผ้ึง) 
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 18. นายองอาจ   เพียรธรรม ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ   เลขานุการที่ประชุม 
     สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง 
 

ผูไมเขาประชมุ 
  - 

ผูเขารวมประชุม 
1.  นายทิวา   แซมเพชร ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
2.  นายรังสรรค   บูรณมานัส ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 

 3.  นางศุภลักษณ   พลเยี่ยม รักษาราชการแทน  ผูอํานวยการกลุมวิชาการและฝกอบรม 
 4.  น.ส.วาสนา       บํารุงกิจ หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 
 5.  น.ส.คนึงนจิ     พิชญานนท นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 5 
.   
   
  
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

เร่ิมประชุมเวลา    09. 00 น. 
 ประธานเปดการประชุมโดย  นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน   ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง   
 

ระเบียบวาระที่ 1      เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ   
 1.1  กรมสงเสริมการเกษตรไดมีการประชุม  Conference   ทุกวันอังคาร โดยในเดือน
กันยายนนี้มีเรื่องสําคัญคือการเรงรัดงบประมาณ  การใชจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมาย  สําหรับ
งานของกรมสงเสริมการเกษตรที่สําคัญในการดําเนินการเนนหนัก มี 3 เร่ืองหลัก คือ วิสาหกิจชุมชน  
อาสาสมัครเกษตร และศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.2  งบประมาณในป 2550   กรมสงเสริมการเกษตรจะเนนหนักในงานหลักของกรม
สงเสริมการเกษตร เชน  งานการผลิตพืช  งานสงเสริมและพัฒนากลุม  งานอื่นๆที่ไมเกี่ยวของกับภารกิจ
หลัก จะถูกตัดออกซึ่งจะทําใหกรมสงเสริมการเกษตรมีทิศทางการทํางานและเปาหมายการทํางานที่ชัดเจน
มากขึ้น   
มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่   2    รับรองรายงานการประชุม  วันท่ี  19 พฤษภาคม 2549   
 เปนการรับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่  19  พฤษภาคม  2549    ณ  หองประชุม
สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับรอง 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมฯ คร้ังที่ 4 / 2549 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2549  ณ 
สํานักงานเกษตรจังหวดัฉะเชิงเทรา  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวดัฉะเชิงเทรา  มีดงันี้ 

 3.1  การประกวดเว็บไซดของสํานักงานเกษตรอําเภอ  เนือ่งในวนัสถาปนากรม
สงเสริมการเกษตร  วันที่ 21  ตุลาคม  2549  (หนาที่ 22  ขอ 5.2 )  โดยที่เขตจะดําเนินการตัดสินภายในเขต  
ในเดือน สิงหาคม  2549 นั้น  ขณะนี้ เขตไดดําเนนิการตดัสิน เสร็จเรียบรอยแลว  ดังนี้ 

 ลําดับที่ 1  ไดแก  สํานักงานเกษตรอําเภอบานฉาง  จังหวัดระยอง 

 ลําดับที่ 2  ไดแก  สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวดัปราจนีบุรี   

 ลําดับที่ 3  ไดแก  สํานักงานเกษตรอําเภอกิง่อําเภอเกาะชาง จังหวดัตราด 

 ชมเชย      ไดแก  สํานักงานเกษตรอําเภอทาใหม  จังหวดัจันทบุรี 

 ชมเชย      ไดแก  ศูนยบริหารศตัรูพืช จังหวัดชลบุรี   
 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  4       เร่ืองเพื่อทราบและพิจารณา 
       4.1 โครงการสงเสริมการผลิตสนิคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน ป 2549   
   นายรังสรรค  บูรณมานัส  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต กลาวสรุป
โครงการฯ ดังนี้ 
    1.  การจําแนกพื้นท่ี 
 

จํานวนเกษตรกร(ราย) 
ปลอดภัย ไมปลอดภัย จังหวดั 

เกษตรกร 
เกษตรกร % เกษตรกร % 

จันทบุรี 55,642 54,107 97.24 1,535 2.76 
ฉะเชิงเทรา 18,975 16,006 84.35 2,969 15.65 
ชลบุรี 34,344 31,459 91.60 2,885 8.40 
ตราด 19,563 13,711 70.09 5,852 29.91 

นครนายก 24,618 24,246 98.49 372 1.51 
ปราจีนบุรี 25,329 24,393 96.30 936 3.70 
ระยอง 36,560 35,045 95.86 1,515 4.14 

สมุทรปราการ 5,780 4,855 84.00 925 16.00 
สระแกว 27,157 25,856 95.21 1,301 4.79 
รวม 247,968 229,678 92.62 18,290 7.38 

 
   2.    การบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด  ไดรับงบประมาณจาก 
กสก. จํานวน  21,400,267 บาท และ จากงบประมาณอื่นๆ จํานวน 43,095,177  บาท 
   3.    การถายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร  เกษตรกร 24,361  ราย ( เปาหมาย  
เกษตรกร  23,440  ราย) 
   4.    การสรางเครือขายสินคาเกษตรทุกอําเภอดําเนนิการ 72 เครือขาย ( พืชผัก ไม
ผล พืชไร ประมง ปศุสัตว ) (เปาหมาย  72 อําเภอ) 
   5.    การพัฒนาตลาดสินคาเกษตร  ดําเนินการ 9 คร้ัง / จังหวัด  (เปาหมาย 9 คร้ัง/
จังหวดั) 
  ปญหา/อุปสรรค 
    1.   เกณฑการจําแนกพื้นทีก่วางเกินไป 
    2.   เร่ิมดําเนินการลาชากวาที่กําหนดตามแผนงานโครงการ 
    3.   การบันทึกขอมูลไมทัน  เพราะมีเจาหนาทีไ่มครบ 
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    4.  รูปแบบกิจกรรม  เครือขาย  หนาที่แตละองคกร ไมชัดเจน 
    5.   ภารกิจของเกษตรอําเภอ  ตาํบล  มีมาก 
    6.   การถายทอดเทคโนโลยี ขาดวิทยาการ 
    7.   ขาดความสัมพันธตอเนื่องของแตละกจิกรรม 
   ขอเสนอแนะ 
    1. ควรมีการกําหนดขอบเขตของสินคาเกษตรและบุคคลเปาหมาย 
    2. ควรมีการชี้แจง  และมีคูมือ ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติทุกคน 
    3. ควรมีการประเมินผลความเห็นของเจาหนาที่ทุกระดับเพือ่ใหทราบขอมูลเปน
ระยะ 
    4. ควรมีแผนสนบัสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหตอเนื่องและทันเวลา 
    5. ตองเนน  กําหนดวัตถุประสงคโครงการใหชัดเจน 
   ขอคิดเห็นจากที่ประชุม 
    *  นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 
3 จังหวัดระยอง กลาววา  แนวทางการดําเนินงานโครงการดังกลาว ใหดําเนินการในรูปแบบของสํานักงาน
เกษตรจังหวัดสระแกวค ือไดมีการเชื่อมโยงเครือขายและบูรณาการกันในหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน 
โรงพยาบาล  รานคา  และโรงเรียน  ซ่ึงโครงการนี้เปนภารกิจที่สําคัญและถือเปนวาระแหงชาติ  ในการ
รับรองมาตรฐานความปลอดภัยของสินคา  จากการสังเกตพบวาปายที่รับรองมาตรฐานฟารมมีแตช่ือของ
กรมวิชาการเกษตร  แตไมมีปายชื่อของกรมสงเสริมการเกษตรเลย  ทําใหรูวากรมสงเสริมการเกษตรขาดการ
ประชาสัมพันธ   
    *  นางเริงจิตร  พรหมสถิตย  เกษตรจังหวัดระยอง กลาวถึงการเก็บขอมูลเกษตรกร
ที่ผลิตพืชปลอดภัย เพื่อนําไปประกอบการจัดทําระบบ GAP เพื่อเขาสูเกษตรอินทรีย  ควรมีการดึงสวน
ภูมิภาคเขารวมการประชุมดวย เนื่องจากเจาหนาที่และเกษตรกรเองยังไมมีความเขาใจในเรื่อง GAP และ Q 
ดีพอ 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
  4.2  โครงการหนึ่งตาํบลหนึง่ฟารม 
   นายรังสรรค  บูรณมานัส  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต กลาว
สรุปผลการดําเนินโครงการหนึ่งตําบลหนึง่ฟารม  ดังนี ้
   วัตถุประสงคหลักของโครงการหนึ่งตาํบลหนึ่งฟารม   
     1.  สรางศูนยการเรียนรูการเกษตรแบบครบวงจร  ใหมีการจัดการทั้งดานการ
ผลิต การแปรรูป  และการตลาด  ภายใตเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการที่เหมาะสมตามแผนฟารมเพื่อให
ไดผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาด  สามารถเปนแหลงใหเกษตรกรมาศึกษาดูงาน  เรียนรู
และนําไปปรบัปรุงในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ครบทุกตําบลในป 2551 
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    2.  เพื่อใหนักวิชาการสงเสริมการเกษตรผู รับผิดชอบตําบลใชความรู
ความสามารถในการบริหารจัดการฟารมอยางมีประสิทธิภาพ  และใหเกษตรกรยากจนหรือเกษตรกรที่สนใจ
เขามามีสวนรวมในการวิเคราะหวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 
   กิจกรรมสําคัญๆในการทําฟารม 
    1.  การจัดทําฟารม 
     -  คัดเลือกผูจดัการฟารมและเกษตรกร 
     -  คัดเลือกพื้นที่  คัดเลือกกิจกรรม  การวางแผนการผลิตในฟารม 
     -  การจัดทําซุมการเรียนรู  จดัทําปายฟารม 
     -  มีการจัดทําบัญชีฟารม 
    2.  การถายทอดเทคโนโลยีของฟารมสูเกษตรกร 
    3.  การดําเนินกิจกรรมตอเนือ่ง  เชื่อมโยง  แผนชุมชน  หนึ่งตําบลหนึ่งฟารม  
วิสาหกจิชุมชน      
   ขอคิดเห็นจากที่ประชุม 
    *  นางเริงจิตร  พรหมสถิตย  เกษตรจังหวัดระยอง กลาววา การดําเนินการ
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใหจัดตั้งในศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและในหนึ่ง
ตําบลหนึ่งฟารมมีความชัดเจนอยางไรซึ่งจะตองดําเนินการอยางไร  โดยใหขอเสนอแนะวา  แปลงเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงนาจะเปนแปลงอื่นๆ ที่ไมใชหนึ่งตําบล หนึ่งฟารมไมใชจะมีแตกิจกรรมเกษตรเพียงอยาง
เดียว นาจะเปนกิจกรรมอื่นๆ ดวย   และใหรับฟงความคิดเห็นจากผูปฏิบัติจริงๆ  
    *  นายนิโรจน  ประถมวงศ  เกษตรจังหวัดตราด  กลาววา  หลาย ๆโครงการที่
กลาวมาแลว  ควรที่จะรวมเปนแปลงเดียวกัน คือ แปลงของหนึ่งตําบลหนึ่งฟารม  แตบูรณาการทุก
หนวยงานและใหตอยอดจากโครงการเดิม 
    *  นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 3 จังหวัดระยอง ใหคําแนะนําวาจะตองเนนการประชาสัมพันธ     
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
  4.3  โครงการคาราวานแกจน   
   นางศุภลักษณ  พลเยี่ยม รักษาราชการแทนผูอํานวยการกลุมวิชาการและฝกอบรม 
กลาวสรุปโครงการฯ ดังนี ้
   สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ไดรวมกับศูนยสงเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตร และจังหวัดตาง ๆ ในเขตรับผิดชอบดําเนินการโครงการคาราวานแกจน 
ประจําปงบประมาณ 2549 เสร็จเรียบรอยแลว สรุปผลไดดังนี้ 
  1. เปาหมายรวมของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัด
ระยอง 2,635 ราย (ในเขตจังหวัดรับผิดชอบ) และ 3,385 ราย (รวมนอกเขตจังหวัดรับผิดชอบ) 
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  2. การคัดเลือกและพาเกษตรกรเขาอบรมของจังหวดัตาง ๆ   ปรากฏวาใน
ภาพรวมสามารถดําเนินการไดเกนิเปาหมาย 75 ราย (รายละเอียดตามที่แนบ (1)) 
  3. รวมกันกําหนดแผนการฝกอบรมตามความตองการของเกษตรกร ใหศูนย
ปฏิบัติการตาง ๆ (ตามเปาหมายแตละศนูยฯ) นําไปดําเนนิการจัดฝกอบรม ตั้งแตเดือนมีนาคม - สิงหาคม  
2549  ผลปรากฏวาสามารถดําเนินการไดเกินเปาหมาย 75 (97) ราย (รายละเอียดตามที่แนบ (2)) 
  4. จังหวัดที่คัดเลือกและพาเกษตรกรเขารับการฝกอบรมได เกินเปาหมายมาก
ที่สุดคือ จังหวัดจันทบุรีเกินเปาหมาย 26 ราย 
  5. ศูนยปฏิบัติการที่สามารถดําเนินการจัดฝกอบรมอาชีพการเกษตรใหกับ
เกษตรกรไดเกินเปาหมายมากที่สุดคือ ศูนยบริหารศัตรูพืช (ชลบุรี) เกินเปาหมาย 50 ราย  
   สรุป   การดําเนินงานโครงการคาราวานแกจน ประจําป 2549 ของสํานักสงเสริม
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ดังนี้ 
   (1) เปาหมาย ในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ  2,635 ราย สามารถดําเนินการได  
2,710 ราย เกินเปาหมาย 75 ราย 
   (2) เปาหมาย รวมนอกเขตจังหวัดรับผิดชอบ 3,385 ราย สามารถดําเนินการได 
3,482 ราย เกินเปาหมาย 97 ราย 

สรุปผลการฝกอบรมอาชีพการเกษตร 
โครงการคาราวานแกจน (แยกตามเปาหมายของแตละจังหวัด) 

ท่ี จังหวัด เปาหมาย 
(ราย) 

เกษตรกรเขารับการ
ฝกอบรมจริง (ราย) 

(-) ต่ํากวาเปาหมาย 
(+) เกินเปาหมาย 

(ราย) 

หมายเหตุ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

จันทบุรี 
ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี 
ตราด 
นครนายก 
ปราจีนบุรี 
ระยอง 
สมุทรปราการ 
สระแกว 

355 คน 
455 คน 
420 คน 
185 คน 
200 คน 
320 คน 
270 คน 
140 คน 
290 คน 

381 
461 
440 
185 
190  
327 
281 
140 
305 

+ 26 
+ 6 
+ 20 

- 
- 10 
+ 7 
+ 11 

- 
+ 15 

 

รวม 2,635 2,710 +75  
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สรุปผลการฝกอบรมอาชีพการเกษตร 
โครงการคาราวานแกจน (แยกตามเปาหมายของศูนยปฏบิัติการ) 

ท่ี ศูนยปฏิบตัิการ เปาหมาย 
(ราย) 

เกษตรกรเขารับ
การฝกอบรม
จริง (ราย) 

(-) ต่ํากวา
เปาหมาย 
(+) สูงกวา
เปาหมาย 

(ราย) 

หมายเหตุ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

ศูนยบริหารศตัรูพืช (ชลบุรี) 
ศูนยฯ พืชสวน (ฉะเชิงเทรา) 
ศูนยฯ พืชสวน (ระยอง 
ศูนยฯ ผ้ึง (จันทบุรี) 
ศูนยฯ พันธุพชืเพาะเลี้ยง 
(ชลบุรี) 

430 
175 (695) 

530 
350 (580) 

1,150 
 

480 
177 (711) 

531 
372 (610) 

1,150 
 

+ 50 
+ 2 (+16)  

+ 1 
+ 22 (+30)  

- 
 

 

รวม 2,635 (3,385) 2,710 (3,482) +75 (+97)  

หมายเหต ุ  (   ) เปาหมายรวมนอกเขตจงัหวัดรับผิดชอบของ สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 
จังหวดัระยอง 

   ขอคิดเห็นจากที่ประชุม 
  *  นายสังคม  ประเสริฐเดชาโต  เกษตรจังหวัดชลบุรี  กลาววา  เมื่ออบรม
โครงการดังกลาวเรียบรอยแลวขอใหเจาหนาที่ออกติดตามดวยวา  ไดนําการอบรมไปใชใหเกิดประโยชน
อะไรบาง  และปญหาที่พบ คือ เกษตรกรที่ยากจนที่จะเขารับอบรมโครงการนี้  ไมมีเวลา เพราะตองไป
ทํางานรับจาง  และปจจัยที่ไดรับการสนับสนุนหลังจากอบรมแลวที่ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพก็ไม
สามารถไปใชทําอะไรได   
  *  นายนิโรจน  ประถมวงศ  เกษตรจังหวัดตราด  กลาววาปญหาที่พบของ
จังหวัดตราด คือ เกษตรกรที่เขารับการอบรมไมมีหลักเกณฑที่ชัดเจนในการคัดเลือก  และคาพาหนะในการ
เดินทางก็ไมเพียงพอ 
 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
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  4.4  โครงการพัฒนาองคกรเกษตรกรและเครือขาย (วิสาหกิจชุมชน) 
   นายทวิา  แซมเพ็ชร  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลาวสรุป
โครงการฯ ดังนี้ 
    4.4.1  สงเสริมวิสาหกิจชุมชน   
      การรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครอืขายของเขต 3 จังหวดัระยอง  
ตัดยอด  30  สิงหาคม  2549 
 

รวม 
จังหวดั 

ยื่นขอจด
วิสาหกจิ
ชุมชน 

อนุมัติ 
วิสาหกจิ
ชุมชน
เครือขาย 

อนุมัติ ยื่นจด อนุมัติ 

จันทบุรี 253 253 - - 253 253 
ฉะเชิงเทรา 188 188 - - 188 188 
ชลบุรี 183 183 - - 183 183 
ตราด 122 122 - - 122 122 

นครนายก 194 184 - - 194 194 
ปราจีนบุรี 148 148 - - 148 148 
ระยอง 192 191 1 1 192 191 

สมุทรปราการ 135 135 - - 135 135 
สระแกว 352 343 - - 352 343 
รวม 1,765 1,747 1 1 1,765 1,747 

  

  การประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน ระดบัจังหวัด 
   -  กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดงบประมาณใหแตละจังหวัดจัดประชมุคณะกรรมการฯ
ระดับจังหวดั จังหวดัละ 3 คร้ัง และใหเกษตรจังหวดัเขาประชุมทุกครั้ง 
   -  จังหวัดทีด่ําเนินการประชมุครบ 3 คร้ัง มี  จังหวดัฉะเชิงเทรา  ตราด  นครนายก  
สระแกว 
   -  จังหวัดทีด่ําเนินการประชมุ 2 ครั้ง มี จังหวัดจันทบุรี  ชลบุรี  ปราจีนบุรี  ระยอง  
สมุทรปราการ 
   -  การประชุมคณะกรรมการฯ กรมสงเสริมการเกษตรกาํหนด  ใหตองประชุมใหครบ
ทั้ง 3 คร้ัง   
   
 



 10 

  การจัดตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนระดบัจังหวัดและระดับอําเภอ 
     ของทานเกรยีงไกร  คะนองเดชชาติ  ไดใหขอคิดในการดําเนินงานสงเสริมวิสาหกจิ
ชุมชน   
   -  ใหแตละจังหวัดพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนตามความ
เหมาะสม  เชน  คณะอนุกรรมการสงเสริมวิสาหกจิชุมชน  คระอนุกรรมการดานยทุธศาสตรวิสาหกิจชุมชน  
โดยหวัหนาสวนราชการเปนประธานและหวัหนากลุมของสํานักงานเกษตรจังหวดัเปนเลขา  ซ่ึงคระ
อนุกรรมการสามารถเบิกคาประชุมได 
   -  สํานักงานเกษตรจังหวดัที่เปนที่ตั้งของสํานักงานวิสาหกิจชุมชนระดบัจังหวดั  ใหจดั
หารือเกี่ยวกับวิสาหกจิชุมชนไวใหเดนชัดใหเหมาะสมควรเปนที่ทําการวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด 
  การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 
   -  ใหแตงตั้งคณะทํางานระดบัอําเภอเปนผูประเมินศักยภาพอาจประกอบดวย 
    -  เกษตรอําเภอ 
    -  พัฒนาชุมชน 
    -  สาธารณสุข 
    -  ธกส. 
    -  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ผูรับผิดชอบวิสาหกิจชมุชน 
   -  วิสาหกิจชุมชนที่จะขอรับการสนับสนุนจากระดบัตางๆ ตองผานตามประเมิน
ศักยภาพกอน 
   -  กรมสงเสริมการเกษตรจัดสงแบบประเมนิศักยภาพมาใหจังหวัดตามจาํนวนทีจ่ด
ทะเบียนเปนจาํนวน 3 เทา 
  การเตรียมการในการตอทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครอืขาย 
   -  วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบยีน ป 2548  ตองแจงความประสงคดําเนินกิจกรรมตอ
ภายใน 30 วนั  นับตั้งแตวันสิน้สุดปปฏิทิน ( 31 ม.ค. 50) 
   -  ถาวิสาหกจิไมแจงตอทางทะเบียนตองทาํหนังสือเตือนแตตองไมเกินภายใน 15 วนั  
ถาไมแจงความประสงค  ตองดําเนินการถอนชื่อออกจากทะเบยีน 
  แนวทางการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน ป 2550 
   -  สลคช. ไดจดัทําแนวทางการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนป 2550  ในประเด็นตางๆ คือ 
    1.  การกําหนดนโยบายการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
    2.  การชี้แจงทาํความเขาใจเรื่องวิสาหกิจชุมชน 
    3.  การบูรณาการงานกับหนวยงานภาค ี
    4.  การประสานงานในการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชน 
    5.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
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    6.  การจดทะเบียนและระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน 
    7.  การประชาสัมพันธ 
    8.  การประเมนิศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 
    9.  งานศึกษาวจิัย เพื่อพฒันาวิสาหกจิชุมชน 
  ขอจํากัดในการดําเนินงาน 
   -  การขาดงบประมาณสนับสนุนการดําเนนิงาน 
    -  ป 50  กรมสงเสริมกําลังพิจารราจัดตั้งงบประมาณ 
    -  ประสานงานหนวยงานภาคี 
    -  ของบสนับสนุนจาก อปท. 
   -  คณะกรรมการผูแทนวิสาหกิจชุมชนยังไมเขาใจบทบาท 
   -  เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรยังขาดความเขาใจในกระบวนการสงเสรมิวิสาหกจิ
ชุมชน   
   -  ขาดการบูรณาการ 
 4.4.2  การจัดตัง้ยุวเกษตรกรในโรงเรียนตามโครงการพระราชดําริ (โครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน) 
   -  จังหวัดทีด่ําเนินการ  จนัทบุรี  ตราด  นครนายก  ฉะเชิงเทรา และสระแกว  ให
รายงานผลการดําเนินงานการจัดตั้งและทาํกิจกรรมตามแบบฟอรม ถึงเขตภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน  เขต
รวบรวมรายงานกรมสงเสริมการเกษตรภายในวนัที่ 5 ของทุกเดือน 
 4.4.3  อาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครยุวเกษตรกร ป 2549 
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สรุปผลการดาํเนินงานอาสาสมัครเกษตรฯ ของจังหวัดป 2549 
 

จังหวดั อาสาสมัคร(คน) คณะกรรมการ
อาสาสมัครเกษตรระดับ

ตําบล(คณะ) 

คณะกรรมการ
อาสาสมัครเกษตรระดับ

อําเภอ(คณะ) 
จันทบุรี 1,130 71 10 

ฉะเชิงเทรา 1,381 91 11 
ชลบุรี 1,334 83 10 
ตราด 566 37 7 

นครนายก 641 40 4 
ปราจีนบุรี 1,068 64 7 
ระยอง 810 54 8 

สมุทรปราการ 636 28 6 
สระแกว 1,043 58 9 
รวม 8,609 526 72 

 
หมายเหต ุ

• จังหวดัปราจีนบุรี อยูระหวางการแตงตั้งคณะกรรมการอาสาสมัคร ฯ 

• กําหนดการแตงตั้งคณะกรรมการตองเสร็จสิ้นภายใน 31 สิงหาคม 2549 
    

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 

   4.5  โครงการปลูกปาลมน้าํมันทดแทนพลังงาน 
   นายรังสรรค  บูรณมานัส  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต กลาว
สรุปผลการดําเนินโครงการสงเสริมการปลูกปาลมน้ํามันทดแทนพลังงานป 2549  ดงันี้ 
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เปาหมายโครงการสงเสริมการปลูกปาลมน้าํมันทอแทนพลังงานป 2549 
ท่ีกรมสงเสริมการเกษตรจัดสรรงบประมาณใหอบรม 

 

จังหวัด เกษตรกร 
(ราย) 

พื้นที่ 
(ไร) 

จันทบุรี 42(20)* 800(10,000)* 
ฉะเชิงเทรา 78(18)* 1,200 
ชลบุรี 124(127)* 8,735(10,000)* 
ตราด 404(220)* 9,815(60,000)* 
ระยอง 27(27)* 1,584(5,000)* 
สระแกว 566(337)* 8,929 

รวม 6 จังหวัด 1,241(749)* 31,067(85,000)* 
 
ปญหา/อุปสรรค 
1.   ที่กระทรวงตั้งหลักเกณฑไวสูงมาก  ในเรือ่งของกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
2.   ความไมชัดเจนของโครงการ เชน  การใหสินเชื่อ  การชดเชยกรณีปลูกแทน  และเงินสนับสนุน  ทําให

เกษตรกรไมสนใจเขารวม 
3. พื้นที่ที่เหมาะสม  ปจจุบันเกษตรกรปลูก  ไมยูคาฯ ตนยางพารา  หมดแลว 
4. ปาลมน้ํามันเปนพืชคอนขางใหม  เกษตรกรยังไมคอยมีความมั่นใจในเรื่องพันธุ  แหลงรับซื้อ  ราคา  

และการปฏิบตัิดีพอ 
5. ระยะนี้ราคาผลผลิต ต่ํามาก ราคาประมารกิโลกรัมละ 2 บาท ( ควรจะประมาณ 3-4 บาท) 
    *  นางเริงจิตร  พรหมสถิตย  เกษตรจังหวดัระยองกลาวถึงปญหาที่พบ คือ เมื่อ
อบรมแลวจะดําเนินการกูเงนิ ธกส. แตทาง ธกส.เองไมมีความเคลื่อนไหว  และเสนอแนะใหมีศนูยขอมูลที่
กรมและเขตดวย 
 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
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   4.6  ผลการใชจายงบประมาณของจังหวดั/ศูนยปฏิบตัิการ  
สรุปรายงานผลการใชจายงบประมาณป 2549 

ของสํานักงานเกษตรจังหวดัและศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรในภาคตะวนัออก 
ตัดยอดเดือน  กรกฎาคม  2549 

 

หนวยงาน 
งบประมาณ 
ท่ีไดรับ(บาท) 

ใชไป 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

คงเหลือ 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

1.งบประมาณจากกรมสงเสริมการเกษตร      

1.1  จันทบุรี 7,545,530 6,153,930.06 81.56 1,391,599.94 18.44 
1.2  ฉะเชิงเทรา 8,311,217 5,770,469.61 69 2,540,747.39 31 
1.3  ชลบุรี 6,377,470 4,829,102.76 75.72 1,548,367.24 24.28 
1.4  ตราด 5,796,397 4,919,789.85 84.88 876,607.15 15.12 
1.5  ปราจีนบุรี 5,251,380 4,989,784 95.01 261,596 4.98 
1.6  นครนายก 5,458,436 4,249,102.53 77.84 1,209,333.47 22.15 
1.7  ระยอง 7,899,180 5,321,662 67 2,577,518 33 
1.8  สมุทรปราการ 3,637,290 2,064,587.68 56.76 1,572,702.32 43.24 
1.9  สระแกว 8,813,323 5,572,988.84 63.2 303,240,334.16 36.77 
1.10 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จงัหวัดจันทบุรี (ผ้ึง) 

2,195,887 1,699,708.55 77.40 496,178.45 22.60 

1.11 ศูนยบริหารศัตรูพืชชลบุรี 2,566,605 1,779,354.72 69.33 787,250.28 30.67 
1.12 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จงัหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน) 

1,086,000 890,288.85 81.97 195,711.15 18.02 

1.13  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จงัหวัดระยอง (พชืสวน) 

2,680,050 2,199,447 82.06 480,603 17.93 

1.14 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จงัหวัดชลบุรี (พนัธุพืช
เพาะเลี้ยง) 

6,426,995 4,482,490.94 69.75 1,944,504.06 30.25 

รวม 74,045,760 54,922,707.39 74.17 19,123,052.61 25.82 
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หนวยงาน 
งบประมาณ 
ท่ีไดรับ(บาท) 

ใชไป 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

คงเหลือ 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

2.งบประมาณจากหนวยงานอื่น 
   2.1  งบพัฒนาจังหวัด (CEO) 

     

1  จันทบุรี 8,885,000 6,904,054.80 77.70 1,980,945.20 22.30 
2  ฉะเชิงเทรา 3,500,000 3,183,876.48 91 316,123.52 9 
3  ชลบุรี 200,000 200,000 100 0 0 
4  ตราด 22,364,000 10,575,974 47.29 11,788,026 52.71 
5  ปราจีนบุรี 18,000,000 10,428,968 57.94 7,571 42.06 
6  นครนายก 333,250 333,250 100 0 0 
7  ระยอง 4,398,800 671,151 15 3,722,649 85 
8  สมุทรปราการ 1,000,000 918,908 91.89 81,092 8.11 
9  สระแกว 1,950,418 1,075,223 55.13 875,195 44.87 
10 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัจันทบรีุ (ผ้ึง) 

- - - - - 

11 ศูนยบริหารศัตรูพืชชลบุรี - - - - - 
12 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัฉะเชิงเทรา (พืชสวน) 

- - - - - 

13  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัระยอง (พืชสวน) 

- - - - - 

14 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัชลบุรี (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 

- - - - - 

รวม 60,626,468 34,291,405.28 56.56 26,335,062.72 43.43 
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หนวยงาน 
งบประมาณ 
ท่ีไดรับ(บาท) 

ใชไป 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

คงเหลือ 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

2.งบประมาณจากหนวยงานอื่น 
   2.2.  งบพัฒนาทองถิ่น  (อบจ./อบต.) 

     

1  จันทบุรี 370,000 370,000 100 0 0 
2  ฉะเชิงเทรา 6,650,000 237,345 4 6,412,655 96 
3  ชลบุรี - - - - - 
4  ตราด - - - - - 
5  ปราจีนบุรี - - - - - 
6  นครนายก 2,096,000 2,096,000 100 0 0 
7  ระยอง 18,000 0 0 18,000 100 
8  สมุทรปราการ - - - - - 
9  สระแกว 50,000 50,000 100 0 0 
10 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัจันทบรีุ (ผ้ึง) 

- - - - - 

11 ศูนยบริหารศัตรูพืชชลบุรี - - - - - 
12 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัฉะเชิงเทรา (พืชสวน) 

- - - - - 

13  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัระยอง (พืชสวน) 

- - - - - 

14 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัชลบุรี (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 

50,000 0 0 50,000 100 

รวม 9,234,000 2,753,345 29.81 6,480,655 70.18 

 
    *  นายองอาจ  เพียรธรรม  ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศกลาววา 
ผลการใชจายงบประมาณดังกลาวเปนการตัดยอดเมื่อเดือน กรกฎาคม  2549  ซ่ึง ณ ปจจุบัน ยอดการใชจาย
งบประมาณอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปแลว และขอความรวมมือทางสํานักงานเกษตรจังหวัด และศูนย
ปฏิบัติการรายงานผลการใชจายงบประมาณ ทุกส้ินเดือนดวย 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
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4.7 การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเดน ป 2549 ระดับเขต   
 เขตไดกําหนดแผนการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเดนป 2549  ได

ดังนี ้
 วันที่  4  กนัยายน  2549 จังหวดัสระแกว 
 วันที่  5  กนัยายน  2549 จังหวดัปราจีนบุรี 
 วันที่  6  กนัยายน  2549 จังหวดัระยอง 
 วันที่ 12 กนัยายน  2549 จังหวดัจันทบรีุ 
 วันที่ 13 กนัยายน  2549 จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 วันที่ 14 กนัยายน  2549 จังหวดันครนายก 
 วันที่  15 กนัยายน  2549  จังหวดัชลบุรี 
 วันที่  18 กนัยายน  2549 จังหวดัตราด 
 วันที่  19 กนัยายน  2549 จังหวดัสมุทรปราการ 
 โดยที่เขตจะทาํการคัดเลือกพรอมกัน  ในทุกกิจกรรมของจังหวดั  ภายในวันเดียว

รายละเอียดไดมีหนังสือแจงทุกจังหวัดทราบแลว 
 มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่น ๆ 
  5.1  การจัดการแขงขนักีฬาภายในกรมสงเสริมการเกษตร 
   ดวยกรมสงเสริมการเกษตรไดกําหนดจัดงานวันสถาปนากรมสงเสริมการเกษตร
ประจําป 2549  ระหวางวันที่ 20-22  ตุลาคม 2549  จึงจัดใหมีการจัดงานแสดงสินคาเกษตรและจัดแขงขัน
กีฬาภายในกรมฯ ระหวางเขต 6 เขต  และสวนกลาง  เพื่อเชื่อมความสามัคคีของขาราชการ  ลูกจาง  และ
พนักงานราชการ  ในการนี้เขตไดขอความรวมมือไปยังทุกสวนราชการภายในเขต  สงรายชื่อนักกีฬาตาม
ประเภทที่สามารถแขงขันได  รวมถึงเจาหนาที่ตัวแทนหนวยงานสงใหเขตทราบ เพื่อจะใหดําเนินการตอไป 
    

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
   

  5.2  โครงการประกวดสํานกังานเกษตรจงัหวัดดีเดน ระดับเขต ประจําป 2549            
ภาคตะวันออก 
   ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง  ได
กลาวถึงโครงการประกวดสํานักงานเกษตรจังหวัดดีเดน ระดับเขต  ประจําป 2549 ภาคตะวันออกวาเปนการ
สรางขวัญกําลังใจและเชิดชูเกียรติแกผูบริหารคือ เกษตรจังหวัดและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของสํานักงาน
เกษตรจังหวัดและเพื่อกระตุนใหเกิดการกระตือรือรนสรางผลงานและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาการ
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ทํางานอยางตอเนื่องและเปนทีมงานที่เขมแข็งอีกทั้งยังเผยแพรประชาสัมพันธผลงานสงเสริมการเกษตรของ
สํานักงานเกษตรจังหวัด  จะเริ่มดําเนินการในเดือนพฤศจิกายน  2549 
 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
    5.3  ผลการประกวดเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรประจําอําเภอดีเดน ป 2549 และศูนย
ปฏิบัติการดีเดน ป 2549  
  เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรประจําอําเภอดีเดน ป 2549 
ชนะเลิศ  นายสมชาย  ปยวาจานุสรณ   จังหวัด  ปราจีนบุรี 
  นายสัมพันธ  ผลพกฤษา   จังหวัด  จันทบุรี 
  นายสุนิตย  สมประสงค   จังหวัด  ฉะเชิงเทรา 
  นางกมลลักษณ  ปลอดโปรง   จังหวัด  ชลบุรี 
  นางลัดดาวัลย  โตสิงห   จังหวัด  ตราด 
  นางพีระพันธ  ตันธนวัฒน   จังหวัด  นครนายก 
  นางพงษพรรณ  ประดิษฐผล   จังหวัด  สมุทรปราการ 
  นายสําเริง  วงษปอม    จังหวัด  สระแกว 
  นางสาวอมรา  จิตติรบํารุง   จังหวัดระยอง 
  ศูนยปฏิบัตกิารดีเดน ป 2549 
ชนะเลิศ  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 
 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุม  เวลา 12.00 น.  
 
 
 
 
 
 
      คนึงนิจ  พิชญานนท           องอาจ  เพยีรธรรม 
( นางสาวคนึงนิจ  พิชญานนท )     ( นายองอาจ  เพียรธรรม ) 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 5    ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 
      ผูจดรายงานการประชุม     ผูตรวจรายงานการประชุม 


