
ระเบียบวาระการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ 
สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕  
ส้านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ต้าบลปากน้้า อ้าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 

 เรื่องเพ่ือทราบ  

๑. ผลไม้ภาคตะวันออก 
๒. สับปะรด 
๓. โครงการรับจ าน ามันส าปะหลัง 
๔. การปลูกสมุนไพร ร่วมกับโครงการเภสัชกรรม 
๕. การติดตามสอบถามประเมินโครงการลดต้นทุนมันส าปะหลังและข้าวโพด 
๖. สรุปผลโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปี ปี ๒๕๕๔/๕๕ รอบท่ี ๑ และความก้าวหน้าโครงการ

รับจ าน าข้าวข้าวเปลือกนาปี ปี ๒๕๕๔/๕๕ รอบท่ี ๒ 
๗. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง 
๘. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
๙. การสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน 
๑๐. ผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจ าปี ๒๕๕๕ 
๑๑. แผนการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๕ 
๑๒. ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  การติดตามประสานงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๕.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 

๕.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 

 

หมายเหตุ : เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

 

 

 

 

 



๒ 

 

  

รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ 
สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕  
ส้านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ต้าบลปากน้้า อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

ผู้มาประชุม 
๑. นายอนันต์  ลิลา   รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายวิชาการ  

ประธานที่ประชุม 
๒. นายวิชิตร  ช่วยพิทักษ์   ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓  

จังหวัดระยอง 
๓. นายสังคม  ประเสริฐเตชาโต  เกษตรจังหวัดจันทบุรี  
๔. นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์  เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๕. นายธรรมนูญ  บุญไกรสร  เกษตรจังหวัดระยอง 
๖. นายมานะ  บุญระมี   เกษตรจังหวัดตราด 
๗. นายชูเกียรติ  ประดิษฐ์ศิลปกุล  เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
๘. นายสมนึก  เหมมณี   เกษตรจังหวัดชลบุรี  
๙. นายปรีชา  เจียรนัย   (แทน)เกษตรจังหวัดนครนายก     
๑๐. นายดนัย  ปัญจพิทยากุล  (แทน)เกษตรจังหวัดสระแก้ว 
๑๑. นายวิชิต  พิชัยรัตน์   (แทน) เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 
๑๒. นายทิวา  แซมเพชร   ผู้อ านวยการศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี  
๑๓.นายคนึง  กลับกลาย   ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  (พืชสวน) 
๑๔. นายพงษ์ศักดิ์  เอมดวง  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
  จังหวัดระยอง (พืชสวน) 
๑๕. นายอ านาจ  ธรรมวิชญ์  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
  จังหวัดชลบุรี  (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) 
๑๖. นายนริศร์  คงสมบุญ   (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  

จังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) 
๑๗. นายวิทยา  พลเยี่ยม    ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  เลขานุการ 

  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายรังสรรค์  บูรณมานัส ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  สสข.๓ รย. 
๒. นายสามารถ  ชื่นวงศา  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สสข.๓ รย. 
๓. นายสุรพงษ์  วงศ์ชาลี  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   สสข.๓ รย.  
๔. นายธีระ  กิจเจริญ เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน   สสข.๓ รย. 
๕. นายวีระชัย  เข็มวงษ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  สนง.กษจ.สป  
๖. นายประสาน  ปานคง  เกษตรอ าเภอเกาะสีชัง    สนง.กษจ.ชบ  
๘. นายสุรพล  จารุพงศ์  ผอ.ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร  
๙. นางยุพา  อินทราเวช  ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  กรมส่งเสริมการเกษตร  
๑๐. นางสาวอาภรณ์  อรุณศิริโชค นวส.ช านาญการ     กรมส่งเสริมการเกษตร  



๓ 

 

  

๑๑. นายนัฐชัย  แย้มพิกุลสกุล  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สนง.กษจ.สป  
๑๒. นางสาวภัทรลภา  สุวรรณราช  เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์  สสข.๓ รย.  
๑๓. นางสาวอิสรี  เก่งนอก  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สสข.๓ รย. 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ นายชูเกียรติ  ประดิษฐ์ศิลปกุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งน าเสนอวีดีทัศน์ผลงานของส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จากนั้น นายอนันต์  ลิลา  
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายวิชาการ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม  และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

  ประธานที่ประชุมได้แสดงความยินดีกับเกษตรจังหวัดที่ย้ายมารับต าแหน่งในภาคตะวันออก ทั้งท่ีย้าย
จากภูมิภาคอ่ืน และในภาคตะวันออก ทั้งนี้ประธานที่ประชุมได้ขอให้นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ เกษตรจังหวัด
ฉะเชิงเทรา และนายสมนึก  เหมมณี เกษตรจังหวัดชลบุรี แนะน าตัวกับผู้เข้าประชุม 

  ในการนี้ นายวิชิตร  ช่วยพิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓  จังหวัด
ระยอง ได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการร่วมงานปีใหม่ ปี ๒๕๕๕ ของ ส านักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓   จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร     
เขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง  และร่วมงานการแข่งขันกีฬาของกรมส่งเสริมการเกษตรที่จังหวัดเชียงราย วันที่ ๑๖ มกราคม 
๒๕๕๕ ที่ผ่านมาอย่างพร้อมเพรียง 

มติที่ประชุม  รับทราบ เกษตรจังหวัดที่ย้ายมารับต าแหน่งในภาคตะวันออก และ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓  จังหวัดระยอง ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการร่วมงานปีใหม่ ปี ๒๕๕๕ และ
งานแข่งขันกีฬาที่จังหวัดเชียงราย 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ 
  ตามท่ีได้มีการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ ๓   
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง  นั้น ฝ่ายเลขาฯได้จัดท ารายงานการประชุม และได้ส่งให้ทุกท่านแล้ว รายละเอียดรายงานการประชุม 
ตามเอกสารหน้า ๓ ถึงหน้าที่ ๙ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ 

   ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 

เรื่องเพื่อทราบ  

เรื่องท่ี ๑. โครงการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๕ 

 เพื่อเตรียมการโครงการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก  ปี ๒๕๕๕ ให้สอดคล้องกับการขอ
งบประมาณ คชก. ขอให้จังหวัดที่เก่ียวข้องในภาคตะวันออก คือ ระยอง จันทบุรี และตราด ด าเนินการเตรียมข้อมูลให้
ทันเวลา กลั่นกรองข้อมูลให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง โดยการส ารวจและประมวลผลใน ๒ ด้าน คือ ประมวลข้อมูล
ที่มีการซื้อขายในฤดูกาลที่ผ่านมา และกิจกรรมที่ด าเนินการโดยใช้งบประมาณจังหวัด เพื่อวางแผนรองรับให้สอดคล้อง
กับปริมาณผลผลิตที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีนโยบายในการด าเนินงานโครงการ  



๔ 

 

  

โดยการประมาณการณ์ผลผลิตล่วงหน้า ทันเวลา ให้ความส าคัญกับการบันทึกข้อมูล การประมวลผล การวิเคราะห์ 
และข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผล นอกจากงบประมาณในส่วนของการระบายผลผลิตแล้ว ยังมีในส่วนของการวิจัยเรื่อง
ทุเรียนอ่อน การพัฒนาคุณภาพผลไม้ภาคตะวันออก 

 เชิญชวนประชาสัมพันธ์เชิญส่งผลไม้เข้าประกวด จ านวน ๒๓ ชนิด ในงานมหกรรมพืชสาวนโลก  
เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔ โดยมีการประกวด วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

มติที่ประชุม รับทราบแนวทางการด าเนินงานโครงการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๕ และการประกวด
ผลไม้งานมหกรรมพืชสาวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔ 

เรื่องท่ี ๒. สับปะรด 

 ได้มีการท า MOU ระหว่างภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกร ซึ่งได้เริ่มด าเนินการแล้วในจังหวัดชลบุรี 
ในการนี้ จะมีการประชุมที่กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ โดยมีผู้เกี่ยวข้องจากส่วนต่างๆ และ
จังหวัดเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว  

มติที่ประชุม รับทราบความคืบหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกร ของสับปะรด 

เรื่องท่ี ๓. โครงการรับจ้าน้ามันส้าปะหลัง  

 โครงการรับจ าน ามันส าปะหลัง เริ่มโครงการ ๑ กุมพาพันธ์ – ๓๑ พฤษภคม ๒๕๕๕ ราคาตั้ง ต้นที่ 
๒.๗๕ บาท ต่อกิโลกรัม โดยราคารับจ าน าจะเพ่ิมข้ึนเดือนละ ๕ สตางค์ กรมส่งเสริมการเกษตรมีหนังสือแจ้งจังหวัด
เร่งรัดแจกใบรับรองให้แก่เกษตรกรเพื่อให้ทันก าหนดเวลาเปิดรับจ าน า 

มติที่ประชุม รับทราบการเตรียมการการด าเนินงานโครงการรับจ าน ามันส าปะหลัง ปี ๒๕๕๕ 

เรื่องท่ี ๔. การปลูกสมุนไพร ร่วมกับโครงการเภสัชกรรม 

 โครงการน าร่องความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับองค์การเภสัชกรรม จัดท าแปลงเรียนรู้
พืชสมุนไพร พ้ืนที่ ๑๐-๒๐ ไร่ อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 

มติที่ประชุม รับทราบโครงการน าน่องการปลูกพืชสมุนไพร 

เรื่องท่ี ๕. การติดตามแบบสอบถามประเมินโครงการลดต้นทุนมันส้าปะหลังและข้าวโพด  

 ติดตามทวงถามแบบสอบถามประเมินโครงการลดต้นทุนมันส าปะหลังและข้าวโพด  ปี ๒๕๕๔ ซ่ึง
ก าหนดส่งวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ภาคตะวันออกมี ๒ จังหวัดเข้าร่วมโครงการ ได้แก่จังหวัดสระแก้ว และปราจีนบุรี 
ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรยังไม่ได้รับรายงานจากจังหวัดข้างต้น ทั้งนี้ได้ยืดหยุ่นให้ส่งผลการประเมินในวันที่ ๓๐ 
มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งจะได้น าผลการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงโครงการ ในปี ๒๕๕๕ ต่อไป ขอให้เกษตร
จังหวัดได้ติดตามเร่งรัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดส่งให้ทันภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ 

มติที่ประชุม รับทราบการติดตามเร่งรัดแบบสอบถามประเมินโครงการลดต้นทุนมันส าปะหลังและข้าวโพด  ปี ๒๕๕๔ 
จังหวัดปราจีนบุรี และสระแก้ว 

 

 

 

 

 



๕ 

 

  

เรื่องท่ี ๖. สรุปผลโครงการรับจ้าน้าข้าวเปลือกนาปี ปี ๒๕๕๔/๕๕ และแผนการด้าเนินงานโครงการรับ
จ้าน้าข้าวเปลือกนาปี ปี ๒๕๕๔/๕๕ รอบท่ี ๒  

โครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปี ภาคตะวันออกปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ สะสมตั้งแต่เริ่มโครงการ วันที่ ๗ 
ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นดังนี้ มีจุดรับจ าน า ๓๑ จุด จ านวนใบประทวน ๑๕,๕๕๖ ใบ 
ปริมาณการรับจ าน าข้าวเปลือก ๑๔๗,๒๑๖ ตัน เป็นข้าวเจ้า ๑๓๐,๗๓๘ ตันข้าวหอมจังหวัด ๑๖,๔๗๘ ตัน จังหวัดที่มี
จุดรับจ าน ามากท่ีสุด คือ ฉะเชิงเทรา จ านวน ๑๓ จุด ปริมาณข้าว ๓๙,๙๔๑ ตัน จังหวัดที่มีปริมาณข้าวมากที่สุด  
คือ นครนายก จ านวน ๔๙,๙๑๓ ตัน จังหวัดที่ไม่มีจุดรับจ าน าคือ ระยอง และชลบุรี 

กรมส่งเสริมการเกษตรขอให้จังหวัดด าเนินการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ รอบท่ี ๒ 
ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ยกเว้นภาคใต้ขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕  

มติที่ประชุม รับทราบผล และแผนโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปี ปี ๒๕๕๔/๕๕ ภาคตะวันออก 

เรื่องท่ี ๗. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส้านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง 

 แนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ใน  
ปี ๒๕๕๕  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการความรู้ทางวิชาการด้าน
การเกษตร 
กิจกรรม   

๑.๑ การพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร 
 - สัมมนาเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด ๒ ครั้ง  
 - อบรมการท าเว็บไซต์ให้กับเจ้าหน้าระดับจังหวัด/อ าเภอ ๓ ครั้ง  
๑.๒ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร 
 - ผลิตรายการวิทยุ ๔๘ ครั้ง  
 - จัดท าบทความวิชาการ ๑๒ เรื่อง  
 - ข่าวการเกษตร ๒ เรื่อง  
 - วีดีทัศน์ ๒ เรื่อง  
 - ผลิตเอกสารวิชาการ/คู่มือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ๒ เรื่อง  
 - เว็บไซต์ ๕๒ ครั้ง  
๑.๓ การพัฒนาเว็บไซต์ 

- การประกวดเว็บไซต์ของจังหวัด/อ าเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการ ๑ ครั้ง 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สนับสนุน/ถ่ายทอดความรู้ด้านการศึกษาวิจัย 
๒.๑ ศึกษาผลการด าเนินงานกลุ่มเครือข่ายวิสากิจชุมชน ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ เรื่อง 
๒.๒ การศึกษาบูรณาการงานส่งเสริมงานยุวเกษตรกรในโรงเรียนบ้านน้ าซับเจริญ อ.เมือง จ.สระแก้ว ๑ เรื่อง 

มติที่ประชุม รับทราบแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง 

 

 

 

 



๖ 

 

  

เรื่องท่ี ๘. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันในพื้นท่ีภาคตะวันออก จ านวน  ๔๒ โรงเรียน  
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  จ านวน ๑๙  โรงเรียน   และโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน  ๒๓   โรงเรียน  รวม ๕ จังหวัด   ได้แก่จังหวัดจันทบุรี  จังหวัดตราด จังหวัดฉะเชิงเทรา  
จังหวัดสระแก้วและจังหวัดนครนยก จากข้อมูลการประเมินผลในภาพรวมระดับประเทศ พบว่า โครงการประสบ
ปัญหาส าคัญ คือผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียนไม่เพียงพอต่อการประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียน ท าให้ผล
การประเมินกิจกรรมนี้ ในบางพ้ืนที่ หรือบางโรงเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน  ขอให้เกษตรจังหวัดช่วยก ากับดูแล
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในพื้นที่ที่มีโครงการในการให้ความรู้ วางแผนการผลิต ให้เพียงพอกับความต้องการ 

มติที่ประชุม เพ่ือทราบและปฏิบัติปัญหาการด าเนินงานโครงการและแนวทางแก้ไข 

เรื่องท่ี ๙. การสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน 
    กรมส่งเสริมการเกษตร จะด าเนินการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนระดับประเทศ จ านวน 
๑๐ คน ทดแทนคนเดิมซึ่งครบวาระ ๓ ปี  โดยขอความร่วมมือส านักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน โดย บทบาทของกรรมการ ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน
ระดับประเทศมีอ านาจหน้าที่ เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ มาตรการและแผนการพัฒนาและส่งเสริม
กิจการวิสาหกิจชุมชน 
    แจ้งเกษตรจังหวัดเกี่ยวกับตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด แผนปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิสากิจชุมชน 
ก าหนดเป็นตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด โดยก าหนดให้ทุกอ าเภอมีการส่งเสริมการเรียนรู้วิสากิจชุมชน อ าเภอละ ๓ แห่ง 

มติที่ประชุม รับทราบ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้แทนเข้าร่วมสมัครในการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน และ
ตัวชี้วัดเกษตรจังหวัดเกี่ยวกับงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

เรื่องท่ี ๑๐. ผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจ้าปี ๒๕๕๕ 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางน้ าผึ้ง ต าบลบางน้ าผึ้ง 

อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  
  กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม อ าเภอวัง
สมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 
  สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสุนิสา  อุยะตุง  สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร
โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 
  ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น  ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ  นายสุพจน์  จูเปีย  ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร
เฟ่ืองฟ้าสามัคคี อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพ  ท าสวน  ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ นางประมวล  ทั่งทอง  บ้านเลขท่ี 
๘๐/๑ หมู่ที่ ๒ บ้านนาเกลือ ต าบลช าราก อ าเภอเมือง จังหวัดตราด 
  เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพ  ท าไร่  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ นายดิเรก  แซ่ฮ้อ  บ้านเลขท่ี ๔๗/๒๘ หมู่ที่ 
๖ ต าบลวัดสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 
  เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพ  ไร่นาสวนผสม  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ นางสาวอารีรัตน์  พูนปาล  
บ้านเลขท่ี ๑๓๕/๒ หมู่ที่ ๔ ต าบลเขาวงกต อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบุรี 
  เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพ  ท านา รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ นายสัมพันธ์  ศรีอ่อน  บ้านเลขที่ ๔๔ หมู่ที่ 
๓ ต าบลศีรษะกระบือ อ าเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก 
  ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น  ประเภทข้าวหอมมะลิ รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริม
และผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนหนองขยาด  ต าบลหนองขยาด อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี 



๗ 

 

  

   ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น  ประเภทข้าวอ่ืน ๆ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและ
ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบึงหลุมบัว  ต าบลพระอาจารย์ อ าเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก 

มติที่ประชุม ผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจ าปี ๒๕๕๕ 

เรื่องท่ี ๑๑. แผนการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ประจ้าปี ๒๕๕๕ 
- สาขาการท านา   นายสัมพันธ์  ศรีอ่อน  อ.องครักษ์  จ.นครนายก   วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ 
- ศูนย์ข้าวชุมชนหนองขยาด  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี   วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ 
- ศูนย์ข้าวชุมชนบึงหลุมบัว  อ.องครักษ์  จ.นครนายก  วันที่ ๓๑ มกราคม  ๒๕๕๕ 
- สาขาไร่นาสวนผสม น.ส.อารีรัตน์ พูนปาล อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี  วันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๕ 
- ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร  นายสุพจน์  จูเปีย อ.บางน้ าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๕ 
- กลุ่มยุวเกษตรกร  กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม  อ.วังสมบูรณ์  จ.สระแก้ว 

    วันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 
- สมาชิกยุวเกษตรกร   น.ส.สุนิสา  อุยะตุง  สมาชิกโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม  อ.บ่อไร่  จ.ตราด  

    วันที่ ๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 
- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางน้ าผึ้ง  อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ 

    วันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ 
- เกษตรกร สาขาท าไร่   นายดิเรก   แซ่ฮ้อ   อ.บ่อทอง  จ.ชลบุรี วันที่  ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕   

มติที่ประชุม รับทราบแผนการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๕  

เรื่องท่ี ๑๒. ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๕ 
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

เขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ งบประมาณจากรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับ ๒๘,๓๔๖,๐๑๔ บาท ใช้ไป 
๑๔ ,๗๗๘ ,๗๗๕.๕๕  บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๑๔  คงเหลือ ๑๓ ,๕๖๗ ,๒๓๘.๔๕  บาท คิดเป็นร้อยละ  ๔๗.๘๖   
การใช้จ่ายเป็นไปตาม  เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ซ่ึงก าหนดโดยส านักงบประมาณ  ก าหนดให้ ไตรมาสที่ ๒ 
มากกว่าร้อยละ ๔๓ งบประมาณจากหน่วยงานอื่น ได้มา ๔,๙๔๑,๕๐๐ บาท ใช้ไป ๑,๑๘๕,๔๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ 
๒๔ คงเหลือ ๓,๗๕๖,๐๒๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖ 

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕  การติดตามประสานงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๕.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 

๕.๑.๑ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ( พืชสวน) 

การด าเนินงานตามภารกิจ ของ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง  
(พืชสวน)   นางพรรณพิมล  ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดระยอง (พืชสวน) ติดตามความก้าวหน้าและผลการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

ผลการจัดส่งกล้าพืชผัก โครงการผลิตพันธุ์พืชผักเพ่ือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย 
จังหวัดระยอง ตราด จันทบุรี และปราจีนบุรี เป้าหมาย ๗๑,๖๕๕ ต้น จัดส่งครบถ้วนแล้ว ๗๑,๖๕๕ ต้น 

มติที่ประชุม รับทราบกิจกรรมการด าเนินงานของ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง (พืชสวน) 

๕.๑.๒ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี 

ผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี  ในรอบระหว่างวันที่  ๑๖  
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ สรุปผลได้ดังนี้   

     การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการศัตรูพืช  ประเด็น การผลิตขยายแตน
เบียนหนอนหัวด ามะพร้าว  การควบคุมเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังโดยใช้แตนเบียน มีเกษตรกรเข้ารับการถ่ายทอด จังหวัด
ชลบุรี และปราจีนบุรี รวม ๑๓๖ คน การผลิตขยายและสนับสนุนศัตรูธรรมชาติ ๑๕ ชนิด การบริการ ได้แก่ การศึกษา
ดูงาน จ านวน ๔ คณะ การตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช เกษตรกรเข้ารับการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช  จ านวน ๑๕  ราย และการ
ให้บริการจัดนิทรรศการ  จ านวน ๘ ครั้ง  การสนับสนุนแตนเบียนเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู (Anagyrus lopezi) 
รวม ๖ จังหวัด  จ านวน  ๒๘๗,๒๐๐  ตัว  และโครงการควบคุมป้องกันและก าจัดศัตรูมะพร้าว (การผลิตแตนเบียนแมลง
ด าหนามมะพร้าวส่งให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)  เป้าหมาย  ๔๐,๐๐๐ มัมมี่ จัดส่งจังหวัดชลบุรี ตราด จันทบุรี และศูนย์
บริหารศัตรูพืช จังหวัดสงขลา รวม ๗,๙๘๖ มัมมี ่

การขอความร่วมมือในการด าเนินงาน 
 ๑.  การรณรงค์ปล่อยแตนเบียนเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู ให้ปล่อยตามจุดปล่อย ( Grid)  ที่กรมวิชาการ
ก าหนดจุดละ  ๓  ครั้ง  กระจายให้ทั่วพื้นที่ ก่อนปล่อยควรมีการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรได้เรียนรู้ ต้องมีการ
ติดตามประเมินผลการปล่อย  โดยกรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ  จ.จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ระยอง  ปราจีนบุรี  และ
สระแก้ว  กรมส่งเสริมการเกษตร (ศูนย์บริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี)  รับผิดชอบจังหวัดชลบุรี จังหวัดที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตรถ้าแตนเบียนไม่พอขอให้ประสานศูนย์ฯ  เพื่อจะให้การสนับสนุน 
 ๒.  โครงการฟื้นฟูอาชีพทางการเกษตรหลังน้ าลด ขอให้จังหวัดเตรียมพื้นท่ีเป้าหมาย  เกษตรกร  และสถานที่
เก็บเชื้อราไตรโคเดอร์มา ศูนย์ฯ  จะเร่งส่งเชื้อราไตรโคเดอร์มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  โดยจะแจ้ง
แผนให้จังหวัดทราบล่วงหน้า  
 ๓.  โครงการป้องกันและก าจัดศัตรูมะพร้าว (ศัตรูส าคัญ) ได้แก่ หนอนหัวด ามะพร้าว แมลงด าหนามมะพร้าว 
และด้วงแรดมะพร้าว  ในจังหวัดที่พบการระบาดขอให้แจ้งศูนย์ฯ ทราบและด าเนินการ รวบกลุ่มเกษตรกร ถ่ายทอด
ความรู้โดยศูนย์บริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี  จะเป็นวิทยากรให้ตั้งกลุ่มผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ 

มติที่ประชุม  รับทราบผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี และขอความร่วมมือในการด าเนินงาน
โครงการรณรงค์ปล่อยแตนเบียนเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู  โครงการฟื้นฟูอาชีพทางการเกษตรหลังน้ าลด  และ
โครงการป้องกันและก าจัดศัตรูมะพร้าว 

 



๙ 

 

  

๕.๑.๓ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน)  

ผลการด าเนินงานในระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕๕๔ – มกราคม ๒๕๕๕ 
โครงการผลิตกล้าผักเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม ปี ๒๕๕๕  งบประมาณ 

๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท เป้าหมาย ๓๓๐,๐๐๐ ต้น ประกอบด้วย พริก มะเขือ กะเพรา โหระพา มะละกอ และ ปูเล่ 
ผลการจัดส่งพันธุ์ผักเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ าท่วม ปี  ๒๕๕๕  ชัยนาท ปทุมธานี นครนายก 

อยุธยา ลพบุรี และฉะเชิงเทรา ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ จ านวน ๙๑,๔๘๔ ต้น  
การถ่ายทอดเทคโนโลยี อบรมเกษตรกร เรื่องการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า จ านวน ๔๐ คน วันที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๕๕ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบางกระเจ็ด  อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 

มติที่ประชุม รับทราบผลการด าเนินงานในระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕๕๔ – มกราคม ๒๕๕๕ 

๕.๑.๔ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ( ผ้ึง) 

การด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ( ผึ้ง) ดูแลแปลง
เรียนรู้ ทั้งนอก และในศูนย์ฯ การเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานจากบุคคลภายนอก ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ และร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ณ ศูนย์การค้ามายอง OTOP 
ในวันที่ ๙-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

มติที่ประชุม การด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ( ผึ้ง) 

๕.๑.๕ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) 

โครงการผลิตพันธุ์พืชผักเพ่ือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย เป้าหมาย ๑,๒๘๐,๐๐๐ ต้น
พ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด ๑๖ จังหวัด ภาคตะวันออก ๑ จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ภาคกลาง ๔ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ 
ลพบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์ ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ ล าปาง ตาก ก าแพงเพชร พิจิตร น่าน อุตรดิตถ์ แพร่ ภาคอีสาน 
ได้แก่ ร้อยเอ็ด อุดรธานี และบึงกาฬ 

มติที่ประชุม การด าเนินงานโครงการผลิตพันธุ์พืชผักเพ่ือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย 

๕.๒ ส้านักงานเกษตรจังหวัด 

๕.๒.๑ ส้านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
   ไม่มี 

๕.๒.๒ ส้านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ไม่มี 
 

๕.๒.๓ ส้านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี  

ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังวัดชลบุรี และสมาคมไม้ดอกไม้
ประดับภาคตะวันออก ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี "พฤกษาตะวันออก" 
ครั้งที่ ๖ ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๙ มกราคม ๒๕๕๕ โดยมีพิธีเปิดงานในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา๑๗.๓๐ น. โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน 

๕.๒.๔ ส้านักงานเกษตรจังหวัดตราด  

ไม่มี 

 



๑๐ 

 

  

๕.๒.๕ ส้านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก  

   จังหวัดนครนายกก าหนดพิธีการมอบเอกสารหนังสือส าคัญ (กษ ๐๔) ให้แก่เกษตรกร
ผู้ประสบภัยด้านการเกษตร (อุทกภัย ปี ๒๕๕๔)  ใน ๔ อ าเภอ คือ องครักษ์ เมืองนครนายก ปากพลี และ บ้านนา แก่
เกษตรกรจ านวน ๓,๔๔๖ ราย เป็นเงิน ๑๓๐,๗๘๙,๑๓๑ บาท 

๕.๒.๖ ส้านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  

ไม่มี 

๕.๒.๗ ส้านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 

ให้กรมส่งเสริมการเกษตรช่วยพิจารณาสนับสนุน ให้ผู้มีผลการประกวดชนะเลิศใน
ระดับประเทศได้มีโอกาสเข้ารับการอบรม นักบริหารระดับต้น (นสอ.) และหรือนักบริหารระดับกลาง  และแต่งตั้งใน
ระดับสูงต่อไป 

๕.๒.๘ ส้านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
   ฝากกรมส่งเสริมการเกษตรช่วยพิจาณาเรื่องอัตราก าลังการบรรจุแต่งตั้ง ควรให้เจ้าหน้าที่  
ที่มีผลงานในพื้นที่ ได้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพ่ือปฏิบัติงานอย่างได้ต่อเนื่อง ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ช่วยราชการ  
ในกรมส่งเสริมการเกษตร ให้กรมฯช่วยพิจารณาโยกย้ายเพื่อให้มีต าแหน่งว่างส าหรับเจ้าหน้าที่ท่ีต้องการท างานในพ้ืนที่
อย่างแท้จริง 

๕.๒.๙ ส้านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 

เกษตรจังหวัดเข้าร่วมไกล่เกลี่ย เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังเดินขบวนเรียกร้องเรื่องราคา
มันส าปะหลังที่ตกต่ าในปัจจุบัน ทั้งนี้พานิชจังหวัดได้ท าหนังสือหารือไปยังกระทรวงพานิชแล้ว  

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

   ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕   
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 

 
(นางสาวอิสรี  เก่งนอก)  

     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 ผู้จดรายงานการประชุม 

                      (นายวิทยา  พลเยี่ยม) 
             ผูอ้ านวยการกลุม่ยทุธศาสตรแ์ละสารสนเทศ 
                    ผูต้รวจรายงานการประชุม                   

 


