
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการ  
สังกัดกรมสงเสริมการเกษตร เขตท่ี 3 

คร้ังท่ี  1 /2552 
วันท่ี  12  พฤศจิกายน  2551 

ณ  สํานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก  อําเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก 

ผูเขาประชุม 
 1.  นางปาริชาติ   ศรีวิพัฒน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนา        ประธานที่ประชุม 
     การเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง 
 2.  นางเริงจิตร  พรหมสถิต เกษตรจังหวดัจันทบุรี 

3.  นายปญญา    ศิลปะ  เกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
4.  นายสังคม  ประเสริฐเตชาโต เกษตรจังหวดัชลบุรี 
5 . นายวสนัต    บุญหอ  เกษตรจังหวดัตราด 

 6.  นายกรินทร   ไลนฤทธิสิงห  เกษตรจังหวดันครนายก 
 7.  นายสมคิด    อธิพงษอาภรณ เกษตรจังหวดัระยอง 
 8. นายอาคม      ระเบียบโลก เกษตรจังหวดัสระแกว 

9.  นายอนนัต    แกวมณ ี  (แทน)  เกษตรจังหวดัปราจีนบุรี 
 10.  นายสราวธุ   อนธนารักษ        (แทน)  เกษตรจังหวดัสมุทรปราการ 

11. นายคนึง  กลับกลาย  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
     จังหวดัฉะเชิงเทรา  (พืชสวน) 

12. นายมงคล   ดานปาน  (แทน)  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
 จังหวดัชลบุรี  (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 
13. นายพงษศกัดิ์  เอมดวง ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
 จังหวดัระยอง  (พืชสวน) 
14. นายรุงโรจน  เจริญโพธ์ิ ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวดัจันทบรีุ  (ผ้ึง) 
15. นายสุระเชษฐ  นาโสม หัวหนาศูนยพฒันาการผลิตและควบคุมผัก  ผลไม เพื่อการ

สงออกที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
16. นายทวิา    แซมเพชร  ผูอํานวยการศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี 

 17. นายองอาจ   เพียรธรรม ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ   เลขานุการที่ประชุม 
     สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จงัหวดัระยอง 
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ผูเขารวมประชุม 
 1.  นายโอฬาร     พิทักษ  รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร  กรมสงเสริมการเกษตร 
 2.  นางจุฑาพร    ศรีวิพัฒน ผอ.กลุมแมบานเกษตรกร  สํานักพัฒนาเกษตรกร  

กรมสงเสริมการเกษตร 
3.  นายสัมพันธ   เดชะเทศ ผอ.กลุมยุวเกษตรกร  สํานักพัฒนาเกษตรกร   

กรมสงเสริมการเกษตร 
4.  นายนรินทร   สมบูรณสาร ผอ.สวนพัฒนาองคกรเกษตรกร  กรมสงเสริมการเกษตร 
5.  นางศุภลักษณ   พลเยี่ยม  (แทน) ผูอํานวยการกลุมวิชาการและฝกอบรม 
6.  น.ส.วาสนา       บํารุงกิจ หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 

 7.  นางสุจิตรา    รุงรัศมีวิริยะ นักพัฒนาทรพัยากรบุคคล 6ว 
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เร่ิมประชุม เวลา  09.30 น. 
วาระกอนการประชุม     
 นายโอฬาร  พทิักษ  รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร  เปนผูรับผิดชอบเขตที่ 3 (ภาค
ตะวนัออก)  ไดมอบนโยบาย  ดังนี ้
  1. ภาพลักษณของกรมสงเสริมการเกษตรปจจุบัน  ไดรับการยอมรับและไววางใจจาก
ผูบังคับบัญชาระดับสูงคอนขางมาก ดังนัน้ในการดําเนนิงานใหใช  จุดแข็งของกรมสงเสริมการเกษตร ใน
การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ คือ ยึดครองพื้นที่และดแูลเกษตรกรทัง้หมด  สวนกรมอื่น ๆ ทําเฉพาะ
ทาง จึงเนนการประสานงาน  เชื่อมโยงและบูรณาการ  และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
  จากการวิเคราะหเบื้องตนการทํางานของเกษตรตําบล จะพบวา 
   จุดแข็ง   -   มีความรูและประสบการณนานพอที่จะทํางานได 
     -   มีเครือขายและเปนทีย่อมรับของเกษตรกร 
     -   มีฐานสัมพนัธกับทุกดาน 
   จุดออน -   ยึดตดิกับระบบเดิมของงานสงเสริม 
     -   ทําหนาที่เหมือนไปรษณยี 
     -   การทํางานขาดการวิเคราะหบทบาทหนาที่จริงจึงทาํใหขาดเปาหมาย 
  2. การรับจํานําพชื (ขาว, ขาวโพด, มันสําปะหลัง และปาลมน้ํามัน)  เปนนโยบาย
เรงดวนของรฐั 
   - การรับรองสิทธิ์ใหเกษตรกรตองเขมงวดในเรื่องความสมบูรณ  ถูกตองของ
ขอมูล 
   - รูปแบบ  เงื่อนไขเดิม 
   - มีการจัดสรรคาใชจายใหพอสมควร 
   - การรายงานใหกําชับเจาหนาที่รายงานขอมลูใหทันเวลา  
   2.1 ขาว 

- การรับรองใชแบบฟอรมเดมิ 
- ปดประกาศผลการรับรองที่ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจําตําบล  เพื่อใหโปรงใส  ชุมชนรับทราบ  และตรวจสอบ 
   2.2 มันสําปะหลัง,  ขาวโพด 

- ไมไดออกใบรับรองแตทําหนาที่จดทะเบียนเกษตรกร 
- การดําเนินงานขึ้นอยูกับคณะกรรมการจังหวัดและ ธกส. 
- การมอบหมายใหจังหวดัรวมทํางานตองออกคําส่ัง 
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   2.3 สับปะรด 
- สมาคมชาวไรสับปะรดไดใหขอมูลแลว 
- ขอบคุณเกษตรจังหวดัระยองที่รายงานสถานการณใหกรมฯ ทราบ 

3. ขอมูลพื้นฐาน 
- การรายงานขอมูลการผลิตพืช  พื้นที่ปลูก  ผลผลิตมีปญหามากไมสามารถนํา

ขอมูลมาใชได  เนื่องจากขาดการตรวจสอบ และการวิเคราะหขอมูล 
- ขอมูลผลไมภาคตะวันออกทําไดดี  และขอฝากใหดําเนนิการตอไป เนื่องจาก

กรมสงเสริมการเกษตร  ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบผลไมแบบครบวงจร (Fruit Board)  
4. เกษตรหมูบาน 

- เปาหมายประมาณ  75,000  หมูบาน (ทกุหมูบานในประเทศไทย) 
- ควรใหความสําคัญ และสรางความสนใจ ใหมารวมปฏิบตัิงานดวย 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ    
1.1 คําสั่งกรมสงเสริมการเกษตร เร่ือง การแตงตัง้, โยกยายขาราชการ ท่ีเก่ียวของกับ

สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 
 ยายขาราชการ    
  คําส่ังกรมสงเสริมการเกษตร  ที่ 1149/2551  ลงวันที่  29 กันยายน 2551 

1) นายวสนัต  บญุหอ  เกษตรจงัหวัดศรีสะเกษ  ยายมาเปนเกษตรจังหวัด
ตราด (นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 8) 

2) นายปญญา  ศลิปะ  เกษตรจงัหวัดหนองคาย  ยายมาเปนเกษตรจังหวดั
ฉะเชิงเทรา  (นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 8) 

3) นายอาคม  ระเบียบโลก  เกษตรจังหวดันาน  ยายมาเปนเกษตรจังหวัด
สระแกว  (นกัวชิาการสงเสริมการเกษตร 8) 

4) นายราเชนทร  สุวรรณหิตาทร  เกษตรจังหวัดสระแกว  ยายไปเปนเกษตร
จังหวดันาน  (นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 8) 
  คําส่ังกรมสงเสริมการเกษตร  ที่ 556/2551  ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2551 

5) นายสุพงศ  สินธุรัตน  เกษตรจังหวดันครราชสีมา (นักวิชาการสงเสริม
การเกษตร 9)  ยายไปเปนผูอํานวยการสํานกัสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแกน 
(เจาหนาที่บริหารงานการเกษตร 9) 

6) นายเฉลิมศักดิ ์ ล้ิมวัฒนา  เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช (นักวิชาการ
สงเสริมการเกษตร 9)  ยายไปเปนผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา 
(เจาหนาที่บริหารงานการเกษตร 9) 
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  คําส่ังกรมสงเสริมการเกษตร  ที่ 1282/2551 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2551 
7) นายทิวา  แซมเพชร  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 8ว สํานักสงเสริมและ

พัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง  ยายไปเปนผูอํานวยการศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวดัชลบุรี 
(นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 8ว ทั่วไป) 

เล่ือนขาราชการ
 คําส่ังกรมสงเสริมการเกษตร ที่ 186/2551  ลงวันที่  24 ตลุาคม 2551 

1) น.ส.พยอม  สูงพน  เจาหนาที่ธุรการ 5  สํานักสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง เล่ือนเปนเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 สํานักงานเกษตรจังหวดันครนายก 

2) นายสมชาย  บญุสง  เจาหนาที่ธุรการ 5  สํานักงานเกษตรอําเภอกบินทร
บุรี  จังหวดัปราจีนบุรี  เล่ือนเปนเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  6  สํานักงานเกษตรจังหวดัปราจีนบุรี 

1.2 การปฏิบตังิานตามนโยบายการบริหารงานของอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 
 1)  มุงเนนผลสําเร็จของงานเปนสําคัญ ภายใตการใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การดําเนินงานและการบรหิารจัดการทกุระดับ โดย 

-  ใหความสําคญักับการดําเนนิงานโครงการตามพระราชดําริเปนพิเศษ 
-  ดําเนินงานโครงการตามแผนงบประมาณใหสําเร็จและบรรลุเปาหมาย

ตามที่กําหนด 
-  เรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายระดับตางๆ และงานทีไ่ดรับมอบหมาย 
-  ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของหนวยงานและรายบุคคล 

 2)  พัฒนาองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูง ตามแนวทางของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และดําเนินการใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมในเรื่องดังตอไปนี ้

-  แผนยุทธศาสตรองคกร 
- การบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์(Result-Based Management : RBM) 
- การจัดการความรู(Knowledge Management : KM) 
- เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
- การพัฒนาบุคลากร 
- คุณธรรมและจริยธรรม 

3.  ปรับกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ใหสามารถสนับสนุนการทํางาน
ไดในทกุระดบั โดยประเดน็ที่ตองมุงเนนใหเกิดการพฒันาและปรับปรุง ไดแก 

- การบูรณาการการทํางาน 
- ระบบสงเสริมการเกษตร 
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- การเผยแพรและประชาสัมพันธ 
 1.3 มอบโลรางวัลศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ระดับ
จังหวัด ป 2551 
 ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ดีเดน ระดบั
จังหวดั ป 2551  
 จังหวัดจันทบุรี 
 รางวัลชนะเลศิ  ไดแก   ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลวังแซม  อําเภอมะขาม 
 รางวัลที่ 2          ไดแก   ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลกระแจะ  อําเภอขลุง 
 รางวัลที่ 3          ไดแก   ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลเกวยีนหกั  อําเภอขลุง 
 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 รางวัลชนะเลศิ  ไดแก   ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลคลองอุดมชลจร  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
 รางวัลที่ 2          ไดแก   ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลทุงพระยา  อําเภอสนามชัยเขต 
 รางวัลที่ 3          ไดแก   ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลปากน้ํา  อําเภอบางคลา 
 จังหวัดชลบุรี 
 รางวัลชนะเลศิ  ไดแก   ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลพลวงทอง  อําเภอบอทอง 
 รางวัลที่ 2          ไดแก   ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลหนองเหยีง  อําเภอพนสันิคม 
 รางวัลที่ 3          ไดแก   ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลบึง  อําเภอศรีราชา 
 จังหวัดตราด 
 รางวัลชนะเลศิ  ไดแก   ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลเนินทราย  อําเภอเมืองตราด 
 รางวัลที่ 2          ไดแก   ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลแหลมงอบ  อําเภอแหลมงอบ 
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 รางวัลที่ 3          ไดแก   ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลทุงนนทรี  อําเภอเขาสมิง 
 จังหวัดนครนายก 
 รางวัลชนะเลศิ  ไดแก   ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลปากพลี  อําเภอปากพล ี
 รางวัลที่ 2          ไดแก   ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลทรายมูล  อําเภอองครักษ 
 รางวัลที่ 3          ไดแก   ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลบานพราว  อําเภอบานนา 
 จังหวัดปราจนีบุรี 
 รางวัลชนะเลศิ  ไดแก   ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลโคกไมลาย  อําเภอเมืองปราจีนบุรี 
 รางวัลที่ 2          ไดแก   ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลสําพันตา  อําเภอนาด ี
 รางวัลที่ 3          ไดแก   ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลบางยาง  อําเภอบานสราง 
 จังหวัดระยอง 
 รางวัลชนะเลศิ  ไดแก   ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลบางบุตร  อําเภอบานคาย 
 รางวัลที่ 2          ไดแก   ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลพลา  อําเภอบานฉาง 
 จังหวัดสมุทรปราการ 
 รางวัลชนะเลศิ  ไดแก   ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลศรีษะจระเขใหญ  อําเภอบางเสาธง 
 รางวัลที่ 2          ไดแก   ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลบางบอ  อําเภอพระประแดง 
 รางวัลที่ 3          ไดแก   ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลบางเมือง  อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
 จังหวัดสระแกว 
 รางวัลชนะเลศิ  ไดแก   ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลบานแกว  อําเภอเมืองสระแกว 
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 รางวัลที่ 2          ไดแก   ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลหนองหวา  อําเภอเขาฉกรรจ 
 รางวัลที่ 3          ไดแก   ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลโคกสูง  อําเภอโคกสูง          

มติท่ีประชุม รับทราบ   

ระเบียบวาระที่   2   รับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี 6/2551  วันท่ี  23  กันยายน  2551   

  การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร             
เขตที่ 3  เมื่อวนัที่  23 กันยายน  2551  ณ  โรงแรม พี.เอ็ม.วาย บีช รีสอรท  อําเภอเมอืงระยอง  จังหวัด
ระยอง  ซ่ึงรายงานการประชมุดังกลาว ไดแจงใหจังหวัดและทุกสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ โดยทาง 
Mail  และขึ้น Web – site ของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที ่3 จังหวดัระยองแลว    

มติท่ีประชุม รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพื่อทราบและพิจารณา 
3.1 การจัดเก็บ/การใชระบบรายงานขอมูลสถาบันเกษตรกร  

ความเปนมา 
     การสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร แมบานเกษตรกรและยวุเกษตรกร เปนภารกจิสําคัญของ 
กรมสงเสริมการเกษตร ที่ตองมุงเนนการพฒันาเพื่อสงเสริมสรางศักยภาพ ขีดความสามารถใหเกษตรกร
พึ่งตนเองได โดยสงเสริมใหมีการรวมกลุมเปนกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร กลุมแมบานเกษตรกร และ 
กลุมยุวเกษตรกร รวมทั้งการดําเนินงานเปนเครือขายเชื่อมโยงการผลิต การตลาด เพื่อชวยเหลือซ่ึงกนัและ
กันในการประกอบอาชีพการเกษตร พัฒนาอาชีพผานกระบวนการเรยีนรู มีสวนรวม และการแกไขปญหา 
ควบคูไปกับการสรางความมั่นคงดานรายได และคุณภาพชีวิต 
     จากการดําเนินงานที่ผานมา มีการรวมกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร กลุมแมบานเกษตรกร  
และกลุมยวุเกษตรกร ในพื้นที่ทุกอําเภอในทุกจังหวัดทัว่ประเทศ การจัดทําขอมูลสถาบันเกษตรกรราย
กลุมทั่วประเทศ จึงมีความจําเปนตอการวางแผน การประสานงาน และการสนับสนนุของทุกหนวยงาน
ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 
     กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดจัดทําระบบสารสนเทศขอมูลสถาบันเกษตรกรขึ้น เพื่อใชใน
การจัดเก็บขอมูล ประมวลผลขอมูล และจดัทํารายงาน โดยทุกหนวยงานสามารถนําขอมูลไปใช
ประโยชนในการสงเสริมกิจกรรมของกลุม รวมทั้งนําขอมูลออกเผยแพรผานทางระบบเครือขาย Intranet 
ของกรมสงเสริมการเกษตร และออกเผยแพรผานทางระบบเครือขาย Internet เพื่อใหหนวยงานภายนอก
สามารถสืบคนและ เรียกดูรายงานผลิตภณัฑของกลุมในเชิงธุรกิจได 
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วัตถุประสงค 
 1. เพื่อจัดทําระบบฐานขอมลูกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร กลุมแมบานเกษตรกร และ กลุม
ยุวเกษตรกร โดยสามารถดําเนินการบันทกึขอมูลและจัดทํารายงานรวมกันไดทกุหนวยงานทั้งสวนกลาง
และสวนภูมภิาค 

2. การประมวลผลและจัดทํารายงานเปนขอมูลสารสนเทศสถาบันเกษตรกร ออกเผยแพร
ใหกับทกุหนวยงานในกรมฯ และหนวยงานภายนอก เพือ่ใชประโยชนในการสงเสริมกิจกรรมของกลุม 
และหนวยงานภายนอกสามารถติดตอจัดซื้อผลิตภัณฑทางดานเกษตรจากกลุมได 
เปาหมาย 
     มีการบันทึกและประมวลผลขอมูล กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร กลุมแมบานเกษตรกร และ 
กลุมยุวเกษตรกรทั่วประเทศ และมีการนําไปใชใหเกิดประโยชนตอไป 
การจัดเก็บขอมูลสถาบันเกษตรกร  

การจัดเก็บขอมูลสถาบันเกษตรกร แยกการจัดเก็บขอมลูเปน 3 กลุม คือ กลุมสงเสริมอาชีพ
การเกษตร กลุมแมบานเกษตรกร กลุมยุวเกษตรกร โดยจดัเก็บขอมูล เปน 5 หมวด และขอมูลสมาชิกกลุม 
รายละเอียดการจัดเก็บขอมูลสถาบันเกษตรกร สามารถเรียกดไูดจากหนาจอแรกของระบบ งาน ในหัวขอ 
ส่ือการสอน / คูมือการใช เลือก การจัดเก็บขอมูลสถาบันเกษตรกร หรือตองการพิมพรายงาน จะอยูใน
หมายเหตุขางลาง เลือก พิมพรายละเอยีดการจัดเก็บขอมูลสถาบันเกษตรกร 
กําหนดการใชระบบสารสนเทศขอมูลสถาบันเกษตรกร  

สํานักพัฒนาเกษตรกรรวมกบัศูนยสารสนเทศ ดําเนินการจัดทําระบบสารสนเทศขอมูล
สถาบันเกษตรกร ใชงานผานระบบเครือขาย Intranet ของกรมสงเสริมการเกษตร โดยเริ่มใชระบบงานใน
ปงบประมาณ 2552 สําหรับกําหนดการเริม่ใชระบบงาน สํานักพัฒนาเกษตรกรประชุมรวมกับศูนย
สารสนเทศ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2551 เวลา 10.00 น. ณ หอง Operation Room ช้ัน 2 (อาคาร1) หลังการ
ประชุมจะทําหนังสือแจงสํานักงานเกษตรจังหวดัทุกจังหวัด ดังนี้ 1. กําหนดการเริ่มใชระบบงาน 2. การ
โอนเงินงบประมาณใหกับสาํนักงานเกษตรจังหวดั 76 จังหวัด เพื่อใชในการจัดพิมพแบบจัดเก็บขอมูล 3 
กลุม คือ กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร กลุมแมบานเกษตรกร กลุมยุวเกษตรกร 3. สงคูมือการใชระบบ
สารสนเทศขอมูลสถาบันเกษตรกร 4. สงแผนซีดีส่ือการสอน ซ่ึงในแผนซีดีส่ือการสอนจะมีคูมือการใช
ระบบงาน ซ่ึงทางจังหวดัและอําเภอสามารถจัดพิมพคูมือเองได 5. สงชื่อผูใชงานและรหัสผาน สําหรับ
จังหวดัและอําเภอใหกับสํานกังานเกษตรจงัหวัด 76 จังหวัด และสงตอใหกับสํานกังานเกษตรอําเภอทุก
อําเภอภายในจงัหวัด 
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ระบบสารสนเทศขอมูลสถาบันเกษตรกร 

กลุมแมบานเกษตรกร 
 การบันทึกขอมูล 

หมวดที่ 1  ขอมูลพื้นฐาน กลุมแมบานเกษตรกร 

หมวดที่ 2  สถานะทางการเงนิและทรัพยสินของกลุม 

หมวดที่ 3  การดําเนินงานของกลุม 
หมวดที่ 4  การจัดการความรูเพื่อพัฒนาสมาชิกและเปนแหลงเรียนรู 
หมวดที่ 5  การประเมินการดําเนินงานของกลุม 

ทะเบียนชื่อสมาชิก/ที่ปรึกษา 
 รูปแบบรายงาน 

หมวดที่ 1  รายงานขอมูลพืน้ฐาน กลุมแมบานเกษตรกร 
หมวดที่ 2  รายงานสถานะทางการเงินของกลุม 
หมวดที่ 2  รายงานเงินทนุกลุม 
หมวดที่ 2  รายงานทรัพยสินของกลุม 
หมวดที่ 2  รายงานเครื่องมือและอุปกรณ 
หมวดที่ 3  สรุป รายงานการบริหารจัดการของกลุมแมบานเกษตรกร 
หมวดที่ 3  รายงานการดําเนนิกิจกรรมรวมของกลุมแมบานเกษตรกร 
หมวดที่ 3  รายงานกจิกรรมเดนดานเศรษฐกิจของกลุมแมบานเกษตรกร 
หมวดที่ 3  รายงานการรับรองมาตรฐานของกลุมแมบานเกษตรกร 
หมวดที่ 3  สรุป กิจกรรมเดนกลุมแมบานเกษตรกร แยกตามประเภท 

  หมวดที่ 3  รายงานการบริหารจัดการดานการเชื่อมโยงเครือขายของกลุมแมบานเกษตรกร 
หมวดที่ 3  รายงานการบริหารจัดการดานการบัญชีของกลุมแมบานเกษตรกร 

  หมวดที่ 4  รายงานการจดัการความรูเพื่อการพัฒนาสมาชิกและการเปนแหลงเรยีนรู 
รายงานทะเบยีนสมาชิก 

 กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร 
 การบันทึกขอมูล 

  หมวดที่ 1  ขอมูลพื้นฐาน กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร 

  หมวดที่ 2  สถานะทางการเงนิและทรัพยสินของกลุม 

  หมวดที่ 3  การดําเนินงานของกลุม 
  หมวดที่ 4  การจัดการความรูเพื่อพัฒนาสมาชิกและเปนแหลงเรียนรู 
  หมวดที่ 5  การประเมินการดําเนินงานของกลุม 
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  ทะเบียนชื่อสมาชิก/ที่ปรึกษา 
 รูปแบบรายงาน 
  หมวดที่ 1  รายงานขอมูลพืน้ฐาน กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร 
  หมวดที่ 2  รายงานสถานะทางการเงินของกลุม 
  หมวดที่ 2  รายงานเงินทนุกลุม 

หมวดที่ 2  รายงานทรัพยสินของกลุม 
หมวดที่ 2  รายงานเครื่องมือและอุปกรณ 
หมวดที่ 3  สรุป รายงานการบริหารจัดการของกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร 
หมวดที่ 3 รายงานการบริหารจัดการดานการเชื่อมโยงเครือขายของกลุมสงเสริมอาชีพ

การเกษตร 
หมวดที่ 3  รายงานการบริหารจัดการดานการจัดสรรผลประโยชนของกลุม 
หมวดที่ 3  รายงานการดําเนนิกิจกรรมของกลุมสงเสริมการเกษตรจําแนกตามเปาหมาย

ของกิจกรรม 
หมวดที่ 3 รายงานกิจกรรมดานการจัดการการผลิตของกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร 
หมวดที่ 3  รายงานกจิกรรมการผลิตของกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร 
หมวดที่ 4  รายงานการจดัการความรูเพื่อการพัฒนาสมาชิกและการเปนแหลงเรยีนรู 

  รายงานทะเบยีนสมาชิก 
กลุมยุวเกษตรกร 
 การบันทึกขอมูล 

หมวดที่ 1  ขอมูลพื้นฐาน กลุมยุวเกษตรกร 

หมวดที่ 2  สถานะทางการเงนิและทรัพยสินของกลุม 

หมวดที่ 3  การดําเนินงานของกลุม 
หมวดที่ 4  การจัดการความรูเพื่อพัฒนาสมาชิกและเปนแหลงเรียนรู 
หมวดที่ 5  การประเมินการดําเนินงานของกลุม 

ทะเบียนชื่อสมาชิก/ที่ปรึกษา 
 รูปแบบรายงาน 

หมวดที่ 1  รายงานขอมูลพืน้ฐาน กลุมยุวเกษตรกร 
หมวดที่ 2  รายงานสถานะทางการเงินของกลุม 
หมวดที่ 2  รายงานเงินทนุกลุม 
หมวดที่ 2  รายงานทรัพยสินของกลุม 
หมวดที่ 2  รายงานเครื่องมือและอุปกรณ 
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หมวดที่ 3  รายงานการดําเนนิงานกลุมยวุเกษตรกร 
หมวดที่ 4  รายงานการจดัการความรูเพื่อการพัฒนาสมาชิกและการเปนแหลงเรยีนรู 
รายงานทะเบยีนสมาชิก 

มติท่ีประชุม รับทราบ   
3.2 การติดตามสถานการณดานราคาและขอมูลผลผลิตการเกษตรเพื่อชวยเหลือ

เกษตรกร   
  จากการประชมุผูบริหารกรมสงเสริมการเกษตร คร้ังที่ 31/2551  เมื่อวนัที่ 28 
ตุลาคม 2551  ทานอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรไดส่ังการใหเขตและจงัหวัดตดิตามสถานการณดานราคา
ผลผลิตการเกษตร  ปริมาณผลผลิตที่จะออกสูตลาดในระยะนี้  ซ่ึงในสวนของภาคตะวันออกมพีืชสําคัญ ๆ 
คือ  ขาว  มันสําปะหลัง  ยางพารา  และปาลมน้ํามัน  ทั้งนี้ใหรายงานกรมสงเสริมการเกษตรเพื่อเตรียมการ
เปนขอมูล ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กําหนดการชวยเหลือเกษตรกรตอไป 
  ขอใหจังหวัด/เขต ประเมินตวัเลขผลผลิต/พื้นที่ใหใกลเคยีงอยาใหตวัเลขสูง
จนรับไมได 

มติท่ีประชุม รับทราบ   
 3.3  สถานการณสบัปะรดภาคตะวันออก  
  จากการประเมนิสถานการณขอมูลสับปะรดในภาคตะวันออก สรุปไดดงันี้ 

จังหวดั พื้นที่ปลูก 
(ไร) 

พื้นที่เก็บเกี่ยว 
(ไร) 

ผลผลิตรวม 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร) 

ระยอง 166,381 99,158 686,291 6,915 
ชลบุรี 78,682 52,356 429,234 8,198 
ตราด 39,231 12,000 48,000 4,127 
ฉะเชิงเทรา 23,600 17,610 140,880 8,000 
รวมเฉลี่ย 307,894 181,124 1,304,405 6,810 
  แนวโนมของราคารับซื้อของโรงงานแปรรูปจากราคาที่ 5.50-7.50 บาท/
กิโลกรัม  เมื่อเดือนกันยายน-ตุลาคม 2551  ราคารับซื้อลงมาระหวาง 4.50-4.80 บาท/กโิลกรัม  เกษตรกร
ไดทําหนังสือถึงผูวาราชการจังหวดั เพื่อวางแผนชวยเหลือเกษตรกรหากราคาซื้อต่ํากวาตนทุนการผลิต 

มติท่ีประชุม รับทราบ   
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 3.4  การประเมินผลโครงการสงเสริมและใชปจจัยควบคุมแมลงวันผลไม          
  กรมสงเสริมการเกษตร  มอบใหสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 
จังหวดัระยอง  ทําการประเมนิผลโครงการสงเสริมและใชปจจัยควบคมุแมลงวันผลไม ป 2551  ที่
ดําเนินการในจังหวดัฉะเชิงเทรา ตามประเด็น 

- ขอมูลทั่วไป 
- การไดรับความรูของเกษตรกรจากการรวมโครงการ 
- การสนับสนุนปจจัยและการปฏิบัติของเกษตรกร 
- ความคิดเหน็ตอการใชเทคโนโลยีในการควบคุมแมลงวนัผลไม 
- ความคิดเหน็ตอเจาหนาที ่
- ผลที่เกษตรกรไดรับจากการเขารวมโครงการ 
- ความคิดเหน็ในการดําเนนิงานโครงการตอไป 
- ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะอืน่ ๆ 

มติท่ีประชุม รับทราบ   

3.5  การจัดทําหนังสือรวมผลงานสงเสริมการเกษตรดีเดน (Best Practice)  ภาค
ตะวันออก ป 2551 และการจัดทําหนังสือ “มังคุดมหัศจรรยแหงมังคุดไทย” พรอมสูตรการแปรรปู        
  สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  จังหวดัระยอง  รวบรวมผลงาน
สงเสริมการเกษตรดีเดน  สาขาตาง ๆ จากจงัหวัด  เพื่อเปนรูปแบบการปฏิบัติดีเดน (Best Practice)  
สืบเนื่องจากการสงเสริมของจังหวดัตาง ๆ นั้น มีผลงานดานตาง ๆ ดีเดนเปนที่ประจักษแกสาธารณะและ
มีองคกรตาง ๆ ทั้งราชการและเอกชน ไดนําผลงานสงเสริมฯ เหลานัน้ไปประชาสมัพันธเปนผลงานของ
แตละองคกร  กลุมสงเสริมฯ โดยการสนับสนุนของทานผูอํานวยการเขตไดเหน็ชอบใหจัดทําเอกสาร 
เร่ือง งานสงเสริมการเกษตรภาคตะวันออกดีเดน ป 2551 (Best Practice) เปนขอมูลเผยแพรรวบรวม  เพื่อ
ศึกษา/เรยีนรู ระหวางกัน  12 ผลงาน คือ  

1. ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลดีเดน :  ศูนยฯ 
ตําบลบางบุตร  อําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง 

2. ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชนดเีดน : ศูนยฯ ตําบลพระอาจารย  
อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก 

3. กลุมยุวเกษตรกรดีเดน  :  กลุมฯโรงเรียนบานหินเทนิ อําเภอนาดี จังหวดั
นครนายก 

4. กลุมแมบานเกษตรกรดีเดน  :  กลุมฯ แมบานเกษตรกรเขาบายศรี  อําเภอ
ทาใหม  จังหวดัจันทบุรี 
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5. กลุมวิสาหกจิชุมชนเศรษฐกจิพอเพยีงดีเดน :   กลุมฯ มะมวง (กลุมนาย
ศักดา  ขันติพะโล)  ตําบลเขาหินซอน  อําเภอพนมสารคาม  จังหวดัฉะเชิงเทรา 

6. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพยีงดีเดน  :  ศูนยฯ ตําบลศรีจุฬา  อําเภอเมือง  
จังหวดันครนายก 

7. แปลง GAP ดีเดน 
7.1 สาขาพืชไร :  แปลงสับปะรด GAP จังหวดัระยอง/ชลบรีุ 
7.2 สาขาไมผล : แปลงไมผล GAP ของนายสมชาย บุญกอเกื้อ อําเภอ  

แกลง  จังหวัดระยอง 
8. เกษตรอินทรยีดีเดน : มังคุดอินทรียของนายโอฬารวัฒวนิิน จังหวัดตราด  
9. เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรดีเดน (เกษตรตําบล) : นายนนทวศิน  นุรักษ

จิรานนท  สํานักงานเกษตรอําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก 
10. เจาพนกังานเคหกิจเกษตรดเีดน  :  นางพวงเล็ก  ซอนกล่ิน  สํานักงาน

เกษตรอําเภอเมือง จังหวดัจนัทบุรี 
11. สํานักงานเกษตรอําเภอดีเดน  :  สํานักงานเกษตรอําเภอพานทอง จังหวดั

ชลบุรี 
12. สํานักงานเกษตรจังหวดัดีเดน : สํานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 

และจัดทําหนงัสือมหัศจรรยแหงมังคุดไทยพรอมสูตรการแปรรูป  เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยสูสาธารณะ 

มติท่ีประชุม รับทราบ   
3.6  โครงการสรางเกษตรกรคลื่นลูกใหมและพัฒนายุวเกษตรกร 

  กรมสงเสริมการเกษตร รวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (รังสิต) ดําเนินการ
อบรมสรางเกษตรกรคลื่นลูกใหม ป 2551  ณ  สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
(รังสิต)  ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2551 – กันยายน 2551 จํานวน 10 รุน  บุคคลเปาหมาย จาํนวน 1,000 ราย 
เพื่อพัฒนาและเตรียมความพรอมเยาวชนเกษตร  ดานสังคม  คุณธรรม  จริยธรรม  และความรูเทคโนโลยี 
เพื่อใหมีทัศนคติความรูความสามารถในการบริหารจัดการฟารมแบบมืออาชีพ  สวนในภาคตะวันออกมีผู
เขาอบรมทั้งส้ิน 101 คน  ประกอบดวยเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานยุวเกษตรกรระดับเขตและจังหวัด 
จํานวน 11 คน และเกษตรกร จํานวน 90 คน  หลังจากอบรมเสร็จแลว กรมสงเสริมการเกษตรจะมกีาร
ติดตาม/ประเมนิผลโครงการตอไป  

มติท่ีประชุม รับทราบ   
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3.7  โครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ     
  1) ตลาดนดั โครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ 
   ในปงบประมาณ 2552  กรมสงเสริมการเกษตร กําหนดจดังานตลาดนัด
โครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ ตั้งแตเดอืนตุลาคม 2551-กันยายน 2552  การจัดงานจะเริ่มวันที่ 28 
ของทุกเดือน ถึงวันที่ 3-4 ของเดือนถัดไป  รวม 7 วัน  ในการจําหนายสินคาของกลุมแมบานเกษตรกร
โครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง  ขอให
จังหวดัสงรายชื่อกลุมแมบานเกษตรกร  หรือวิสาหกิจชมุชนที่เปนสมาชิกโครงการสายใยรักแหง
ครอบครัวฯ ในวันที่ 20 ของทุกเดือน เพื่อจะไดแจงใหกรมสงเสริมการเกษตรกร ทราบตอไป และขอให
สมาชิกทุกคนสวมเสื้อสายใยรักในวันเปดงานดวย 

2) การจัดงาน 3 ป  สายใยรักแหงครอบครัวฯ 
   กรมสงเสริมการเกษตร  รวมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย  ไดกําหนดจดังาน 3 ป สายใยรักแหงครอบครัวฯ โดยกําหนดจัดงานระหวางวันที่  9-15  
ธันวาคม  2551  ณ  อาคาร 7-8  ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพค็  เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี  
ในการจดังานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลการดําเนินงาน  โครงการสายใยรกัแหงครอบครัวฯ และผลงาน
ของสมาชิกโครงการสายใยรกัแหงครอบครัวฯ กรมสงเสริมการเกษตร ขอความรวมมอืใหแตละจังหวัด
สงผลงานเขาแสดง และสงใหสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที ่3 จังหวดัระยอง ภายในวนัที่ 31 
ตุลาคม 2551  เพื่อจะไดแจงใหกรมสงเสริมการเกษตร ทราบตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ   
3.8  การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเดน ป 2551  

   เนื่องจากกรมสงเสริมการเกษตร จัดสรรงบประมาณในการออกพิจารณา
ผลงานในพื้นที่ไมเพียงพอ  เขตฯ จึงตองมกีารพิจารณาผลงานจากเอกสารกอนแลวจงึลงพิจารณาในพื้นที่  
ดังนั้น เขตฯ จงึขอใหจังหวัดสงเอกสารผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเดน ระดับจังหวัด จํานวน 
3 เลม/กิจกรรม  ใหเขต ภายในวนัที่  30  พฤศจิกายน  2551  

มติท่ีประชุม รับทราบ   
3.9 การชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาต ิ  

  ทานอธิบดีไดส่ังการใหกองแผนงาน มีการติดตามความกาวหนาการใหความ
ชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาต ิ โดยใหรายงานใหทราบทุกวัน  ดังนั้นทุกจังหวดัที่ประสบภัย
ตองติดตามและรายงานใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบทุกระยะเชนกนั  และสําเนาใหสํานักสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง  ทราบดวย  ขอมลูจะไดตรงกนัซึ่งในป 2551 นี้ จะเริ่มจายเงนิ 
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ชวยเหลือตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม 2551  เปนตนไป  และจะตองแลวเสร็จภายในวนัที่ 26 ธันวาคม 2551 

มติท่ีประชุม รับทราบ   
3.10 การคัดเลือกเกษตรหมูบาน   

  ดวยกรมสงเสริมการเกษตร  มีนโยบายฟนฟูเกษตรหมูบานเพื่อใหเกษตร
หมูบานเปนผูแทนของเกษตรกรในการพฒันาการเกษตรในระดับหมูบาน  รวมกับเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตรในพื้นที่  โดยยึดระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ  วาดวยการกําหนดบทบาทของเกษตรกร
ผูนําและเกษตรหมูบาน พ.ศ. 2526  เปนแนวทางในการดาํเนินงานของเกษตรหมูบานในปจจุบนั  ตาม
ระบบสงเสริมการเกษตร โดย 

1. ใหจังหวดัมอบหมายผูรับผิดชอบ  คัดเลือกเกษตรหมูบานตาม
ระบบสงเสริมการเกษตร 

2. ใหปฏิบัติตามคูมือและแนวทางการคัดเลือกเกษตรหมูบาน 

มติท่ีประชุม รับทราบ   
 3.11 การติดตามการใชจายงบประมาณ   
     ในปงบประมาณ 2552  กรมสงเสริมการเกษตร  เนนใหมกีารติดตาม
ความกาวหนาทุกเดือน ซ่ึงในแนวทางการปฏิบัติใหมีการกําหนดเปาหมายเปนรายไตรมาส แตใหมีการ
รายงานทุกเดือน 
     สรุปรายงานผลการใชจายงบประมาณ ป 2552  ของสํานักงานเกษตร
จังหวดัและศนูยปฏิบัติฯ ในภาคตะวันออก ขณะนี้ยังไมมีการรายงานเนื่องจากยังไมมีการโอนงบประมาณ
มายังจังหวัด 
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สรุปรายงานผลการใชจายงบประมาณป 2551 
ของสํานักงานเกษตรจังหวัดและศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรในภาคตะวันออก 

สังกัดสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที ่3 จังหวัดระยอง 
ตัดยอดเดือน  กันยายน  2551 

งบประมาณ ใชไป คิดเปน คงเหลือ คิดเปน 
หนวยงาน 

ท่ีไดรับ(บาท) (บาท) รอยละ (บาท) รอยละ 
1.งบประมาณจากกรมสงเสริมการเกษตร     
1.1  จันทบุรี  9,971,713.00    9,971,583.22  100.00  129.78  0.00 
1.2  ฉะเชิงเทรา 10,175,665.00  10,170,820.36  99.95  4,844.64  0.05  
1.3  ชลบุรี 10,187,742.00  10,060,050.58  98.75  127,691.42   1.25  
1.4  ตราด   6,675,600.00    6,634,596.73  99.39  41,003.27  0.61  
1.5  ปราจีนบุรี   8,257,429.00    8,236,284.00  99.74  21,145.00  0.26  
1.6  นครนายก   8,340,109.00    8,340,082.02  100.00  26.98  0.00  
1.7  ระยอง   6,761,480.00    6,746,919.20  99.78  14,560.80  0.22  
1.8  สมุทรปราการ   5,483,908.00    5,406,186.26  98.58  77,721.74  1.42  
1.9  สระแกว   9,140,329.00    8,985,282.36  98.30  155,046.64  1.70  
1.10 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดจันทบุรี (ผ้ึง) 

  1,907,054.00    1,905,048.91    99.89  2,005.09  0.11  

1.11 ศูนยบริหารศัตรูพืชชลบุรี   2,082,603.00    2,078,212.71  99.79  4,390.29  0.21  
1.12 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน) 

  1,891,332.00    1,891,306.25  100.00  25.75  0.00  

1.13  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดระยอง (พชืสวน) 

  3,110,073.00    3,110,064.86  100.00  8.14  0.00  

1.14 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดชลบุรี (พนัธุพืชเพาะเลี้ยง) 

  6,068,510.00    6,016,852.02  99.15  51,657.98  0.85  

1.15 สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่ 3 จังหวดัระยอง 

5,701,369.00  5,700,576.00  99.99  793.00  0.01  

รวม 95,754,916.00  95,253,865.48    99.48  501,050.52  0.52 

 
 



 - 18 - 

งบประมาณ ใชไป คิดเปน คงเหลือ คิดเปน 
หนวยงาน 

ท่ีไดรับ(บาท) (บาท) รอยละ (บาท) รอยละ 
2.งบประมาณจากหนวยงานอื่น           

1.  จันทบุรี 329,500.00  329,374.00  99.96      126.00  0.04 
2 . ฉะเชิงเทรา              -    - - -  -    
3. ชลบุรี  2,000,000.00  2,000,000.00  100.00  -       -    
4.  ตราด -    -    -    -    -    
5.  ปราจีนบุรี -    -    -    -    -    
6.  นครนายก 332,100.00  332,100.00  100.00  -    -    
7.  ระยอง -    -    -    -    -    
8.  สมุทรปราการ 367,500.00  316,550.00  86.14  50,950.00  13.86  
9.  สระแกว 3,659,400.00  641,022.00  17.52  3,018,378.00  82.48  
10. ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัจันทบรีุ (ผ้ึง) 

-    -    -    -    -    

11. ศูนยบริหารศัตรูพืชชลบุรี 564,000.00  561,244.00  99.51  2,756.00  0.49  
12. ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัฉะเชิงเทรา (พืชสวน) 

-    -    -      -    -    

13. ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัระยอง (พืชสวน) 

-    -    -    -    -    

14. ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัชลบุรี (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 

447,200.00  447,197.20  100.00  2.80  0.00  

15. สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่ 3 จังหวดัระยอง  

-    -    -    -    -    

รวม 7,699,700.00   4,627,487.20  60.10  3,072,212.80  39.90  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่  4      ผลการดําเนินงานศนูยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ภาคตะวันออก 
  1)   ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดชลบุรี ( พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 
 ดําเนินการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ชวงรายตอปลายปงบประมาณ 2 
โครงการหลัก 
  1. โครงการปลูกผักสามัญประจําปในเขตชุมชนเมือง  ศูนยฯ ดําเนนิการ
ผลิตพันธุพืชผักสวนครัว จํานวน 5 ชนิดพชื  (กระเพรา,  โหระพา,  พริกขี้หนู,  มะเขอืเปราะ,  มะละกอ)  
รวม  400,000 ตน  จัดสงจังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดนนทบุรี  และกรุงเทพฯ  ดําเนนิการเสร็จสิ้นตาม
แผนงาน/โครงการ 
  2. โครงการผลิตกลาพันธุผักเพือ่ชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติในเขตที่
ศูนยรับผิดชอบ  จํานวน  10  จังหวดั   
   - พันธุพืชที่ศูนยฯ ผลิต จํานวน 40,000 ตัน  โดยเฉลี่ยใหจังหวัดที่
ประสบภัย  โดยศูนยฯเปนผูดําเนินการจัดสง 
   - จํานวนพันธุพชืที่ผลิตแตละชนิด 
    1. พริกขี้หนู  15,000 ตัน 
    2. มะเขือเปราะ  15,000 ตน 
    3. มะละกอ  10,000  ตน 
     รวม    40,000  ตัน 
   - เสนอใหแตละจังหวดัพิจารณาและแจงใหศูนยฯ ทราบ เพื่อจะได
จัดสรรเฉลี่ยพนัธุพืชใหแตละจังหวัดตอไป 
 

  2)   ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ( ผึง้) 
   1. โครงการคลื่นลูกใหม   
    - มีเกษตรกร เขารวม  5  ราย  เจาหนาที่ 1 คน  จังหวัดสระบุรี  2  ราย,  
กาญจนบุรี  2  ราย,  ราชบุรี  1  ราย 
   2. โครงการสายใยรัก 
    - ศูนยฯ รวมโครงการโดยการสงเสริมการเลี้ยงชันโรง เพื่อใชในการ
ขยายพนัธุ  5  ครอบครัวตอ 1 กลอง  และจะติดตามพรอมทั้งสนับสนุนของพันธุและวิธีแยกขยายเพิ่ม  
เมื่อชันโรงที่ไดแจกตนพนัธุไปมีความพรอมและสามารถแยกขยายได 
   3. โครงการคลินิกเกษตร ไดรวมงานวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 อําเภอแหลม
สิงห  จังหวัดจนัทบุรี 
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   4. งานพืชสวนกาวหนา (Hortex)  รวมจัดนิทรรศการและเผยแพรสินคา
ผลิตภัณฑผ้ึง  ในวนัที่ 20-22 พฤศจิกายน 2551 ณ ศูนยพชืสวนจันทบุรี 
   5. เผยแพรกจิกรรมและอาชีพดานแมลงเศรษฐกิจและการเลี้ยงผ้ึงในงาน
กาชาด  (พระเจาตากสินมหาราช) ประมาณ 27 ธันวาคม 2551 – 2  มกราคม 2552 
   6. รายงานการทองเที่ยวเชิงเกษตร (ดานการเลี้ยงผ้ึงและแมลงเศรษฐกิจ) 

    - มีกลุมของนักทองเที่ยวที่มาแขงกีฬาเหลืองจันทรเกมส  ระหวางวันที่ 
4-7 พฤศจิกายน 2551  ประมาณ 150 ราย 

    - นักทองเที่ยวทัว่ไปประมาณ  50  ราย 
    - เจาหนาทีแ่ละผูบริการจากบริษัท บางกอกทีเอ็ม ตองการประสานงาน

ใหความรูในการเลี้ยงผ้ึงเพื่อผลิตน้ําผ้ึงผสมน้ําผลไม ซ่ึงบริษัทผลิตอยูแลวที่บางแค 
    - คณะดําเนินงานรายการพุทธภูมิของวัดสังฆทาน (นนทบุรี)  

ประสานงานเพื่อใหความรูในการเลี้ยงผ้ึงเปนอาชีพสําหรับคนตกงาน และมีผลิตภัณฑผ้ึงในการบรโิภค
เพื่อสุขภาพและพลานามัย 

    - เกษตรกร อําเภอบางประกง จังหวดัฉะเชิงเทรา ขอเพิ่มความรูทั้ง
ครอบครัวแลว 

   ประเด็นที่สนใจในการทองเที่ยว 
    1. สนใจตองการฝกอบรม  เร่ือง  การเลี้ยงผ้ึงและการเลี้ยงชนัโรง  และ

การแปรรูปผลิตภัณฑผ้ึง 
    2. สินคาที่ขายไดมาก  ไดแก  น้าํผ้ึงลําไย,  สาบเสือ,  ครีมบํารุงผิว, เกสร,  

Royal jelly  และยาหมองไขผึ้ง ฯลฯ 
  3)   ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดระยอง ( พืชสวน) 
   จัดนิทรรศการและใหบริการทางการเกษตรภายใตโครงการศูนยบริการการ
พัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดําริ จังหวัดระยอง ชลบุรี และรวมฉลองการวิ่งธงจากวนัแมถึงวันพอ ที่
บริเวณอางเกบ็น้ําดอกกราย อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยใชงบประมาณจากองคการบริหารสวน
ตําบลแมน้ําคู อําเภอปลวกแดง 
  4)   ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดฉะเชงิเทรา( พืชสวน) 
 ผลการดําเนินงาน 
 1. ดานการฝกอบรมและดูงาน 
  - อบรมการขยายพันธุพืชแกนกัเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา 2  จํานวน 82 
ราย  วันที่ 24 ตุลาคม 2551 
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  - เจาหนาที่สํานกังานเกษตรจงัหวัดฉะเชิงเทราเยี่ยมชมศูนยฯ วนัที่ 14 
ตุลาคม 2551 
 2. การใชหองประชุมและหอพกั 
  - โครงการคายรักน้ํา มูลนิธิโคกรวมกับสภาสังคมสงเคราะห จํานวน 150 
คน วันที่ 8-10 ตุลาคม 2551 
  - สภต.เขาหินซอน จัดอบรมตาํรวจบาน จํานวน 70 คน วันที่ 3 ตุลาคม 2551 
  - บ.ซูเลียน สาขาฉะเชิงเทรา จดัอบรมใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 
จํานวน 82 คน วันที่ 25-26 ตุลาคม 2551 
  - หจก.ไลด มากส Summit queen  จัดอบรมใหความรูเกีย่วกับผลิตภัณฑ 
จํานวน 50 คน วันที่ 9 พฤศจกิายน 2551 
  - นํารายไดสงศนูยศึกษาการพฒันาเขาหินซอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จาํนวน 21,200 บาท 
 3. แปลงเรียนรู 
  - โรงเรือนปลูกผักไมใชดนิ ดาํเนินการปลูกผักสลัด (green coral) 
จํานวน 112 ถาด ผักบุง จํานวน 10 ถาด  และค่ึนฉาย  จํานวน  20  ถาด  สลับหมุนเวยีนใหมีผักอยู
ตลอดเวลา 
  - แปลงไมผล ดําเนินการตดัและชําถุงมะขามเปรี้ยว  ฝร่ัง และชมพู 
จํานวน 250 ตน 
  - ไมดอกไมประดับ เปลี่ยนถุงชําไมประดับตาง ๆ จํานวน 150 ถุง 
  - กําจัดวัชพืชและดูแลแปลงเรียนรูใหพรอมสําหรับการศึกษาดูงาน 
 4. ดานงบประมาณ 
  - รายงานงบทดลองประจําเดอืนตุลาคม 2551 
  - รายงานงบทดลองประจาํป 2551 
 5. อุปสรรค 
  - น้ําทวม  3 คร้ัง (กันยายน-ตุลาคม)  ตนไมเสียหาย ตนมะมวงประมาณ 
3,000  ตน 
  5)   ศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี 
   ปงบประมาณ  2552  ศูนยบริหารศัตรูพืช จงัหวัดชลบุรี  ไดรับอนุมัติให
ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
   - แผนงานประกนัความเสี่ยงใหเกษตรกร 
   - โครงการสรางระบบประกันความเสี่ยงใหกับเกษตรกร 
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   - กิจกรรมหลักบริหารเพื่อลดความเสี่ยงใหกับเกษตรกร 
  ประกอบดวย 
   - แปลงถายทอดความรู  จังหวดัดําเนนิการ 
   - การผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ และเชื้อจุลินทรีย 
   - การตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางในผลผลิต (แปลงถายทอดความรู) 
   - การรวบรวมขอมูล  การระบาดของศัตรูพืช 
  การผลิตขยายแมลงศัตรูธรรมชาติ และเชื้อจุลินทรีย 
   - แตนเบยีนไขตริกโครแกรมมา 
   - แตนเบยีนแมลงดําหนามมะพราว 
   - มวนพิฆาต และมวนเพชฌฆาต 
   - แมลงหางหนบี 
   - แมลงชางปใส 
   - ดวงเตาตวัห้ํา 
   - เชื้อราไตรโครเดอรมา 
   - เชื้อราบิวเวอเรีย 
   - เชื้อราเมตราไรเซียม 
   - กบ 
  การประสานงานกับสํานักงานเกษตรจังหวดั 
   - มอบหมายผูประสานงานประจําจังหวดั 
   - ความตองการสนับสนุนแมลงศัตรูธรรมชาติ และเชื้อจุลินทรีย 
   - การรายงานการระบาดศัตรูพชื 
  6)   ศูนยพัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผัก  ผลไม  เพื่อการสงออกที่ 2 จังหวัด 
ฉะเชิงเทรา 
   ผลการดาํเนินงาน 

1. สํารวจและตดิตามสถานการณศัตรูมะมวงในเขตพืน้ที่รับผิดชอบ 7 อําเภอ
ของจังหวดัฉะเชิงเทรา  แนะนําถายทอดเทคโนโลยีการพฒันาการผลิตมะมวงเพื่อการสงออก มะมวงมี
ผลผลิตออกจําหนายและมีการซื้อ-ขายผลผลิต 

2. เสนอโครงการสงเสริมการจัดการคุณภาพและมาตรฐานสินคาเกษตร ขอ
อนุมัติงบประมาณจากกรมสงเสริมการเกษตร ศูนยฯไดสําเนาใหสํานกัสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่ 3 จังหวดัระยอง  แลว 

3. ประสานงานการซื้อ-ขายผลผลติมะมวงเพือ่การสงออก 
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3.1 สหกรณชมรมชาวสวนมะมวงจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด  
- กรกฎาคม-ตุลาคม 2551 รวมผลผลิตประมาณ 9,732 กิโลกรัม เปน

เงิน 488,112 บาท 
3.2 วิสาหกจิชุมชนผูผลิตมะมวงสงออก จังหวัดฉะเชิงเทรา 

- ตุลาคม 2551  รวมผลผลิตประมาณ 10,200 กิโลกรัม เปนเงิน 
543,325 บาท 

4. รวมกับสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง, 
สํานักงานเกษตรจังหวดัฉะเชิงเทรา,  เกษตรอําเภอและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 7 อําเภอ ประชุม
ปรึกษาหารือแนวทางการพฒันามะมวงสงออกจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ สํานักงานเกษตรอําเภอพนมสารคาม 
จังหวดัฉะเชิงเทรา  เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2551 

มติท่ีประชุม รับทราบ   

ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่น ๆ 
5.1  การปฏิบตัิตามนโยบายกรมใหจัดทําแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน โดย

พิจารณาจาก 
 - ยุทธศาสตรกรมฯ 
 - นโยบายกรมฯ 

  5.2 การประกวดสาํนักงานเกษตรจังหวัดดีเดน  ระดับเขต จะมีการดําเนินการใน    
ป 2552 ตอ 
  5.3 การประชุมคร้ังตอไป   
   การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร
เขตที่ 3  คร้ังตอไป วันพุธที่  14  มกราคม  2552  ณ  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา  (พืชสวน) 

มติท่ีประชุม รับทราบ   

ปดประชุม 13.20 น. 
 
                 สุจิตรา  รุงรัศมีวิระยะ               องอาจ  เพยีรธรรม 

 

    (  นางสุจิตรา  รุงรัศมีวิริยะ )    ( นายองอาจ  เพียรธรรม ) 
   นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 ว   ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

               ผูจดรายงานการประชุม    ผูตรวจรายงานการประชุม 


