
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ 
สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ 

                                    วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

ณ  ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
************************ 

ผู้มาประชุม 
๑. นายวิชิตร  ช่วยพิทักษ์  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง  

ประธานที่ประชุม 
๒. นายพรชัย  วนิชนพรัตน ์   เกษตรจังหวัด นครนายก  
๓. นายสุวิทย์  อาจนาวัง   เกษตรจังหวัดจันทบุรี 
๔. นายจตุรงค์   ราชพิทักษ์  เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 
๕. นายธรรมนูญ  บุญไกรสร  เกษตรจังหวัดระยอง 
๖. นายประพาส  บุญสุข   เกษตรจังหวัดสระแก้ว 
๗. นายอัคนีวุธ  กลับน่วม   เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
๘. นายพงศ์ศักดิ์  รัตนมังคลานนท์  รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดชลบุรี  
๙.  นายสิทธิพงษ์  ข าเดช   (แทน) เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา   
๑๐. นายสมชัย  ธีระวงศ์สกุล  (แทน) เกษตรจังหวัดตราด  
๑๑. นายประยูร  เริงเลื่อม  (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี 
๑๒.นายคนึง  กลับกลาย   ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  (พืชสวน) 
๑๓. นายพงษ์ศักดิ์  เอมดวง  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
  จังหวัดระยอง (พืชสวน) 
๑๔. นายนริศร์  คงสมบุญ   (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  

จังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) 
๑๕. นายอ านาจ  ธรรมวิชญ์  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
  จังหวัดชลบุรี  (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) 
๑๖. นายวิทยา  พลเยี่ยม    ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  เลขานุการ 

  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายรังสรรค์  บูรณมานัส  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  สสข.๓ รย. 
๒. นายสามารถ  ชื่นวงศา  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สสข.๓ รย. 
๓. นายมนตรี  กล้าขาย  ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการและฝึกอบรม  สสข.๓ รย.  
๔. นายสุรพงษ์  วงศ์ชาลี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   สสข.๓ รย. 
๕. นางอุบล  มากอง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สนง.กษจ.ระยอง  
๖. นายสะท้าน  บรรดา  นายช่างไฟฟูาช านาญงาน    สสข.๓ รย. 
๘. นางสาวนคร  คมกล้า  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สสข.๓ รย.  
๙. นางสาวภัทรลภา  สุวรรณราช  เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์  สสข.๓ รย.   
๑๐. นายสราวุฒิ  พูลศรี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สสข.๓ รย. 
๑๑. นางสาวอิสรี  เก่งนอก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สสข.๓ รย.  
 



๒ 

 

  

เริ่มประชุมเวลา ๐๙ .๓๐ นายธรรมนูญ  บุญไกสร เกษตรจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน พร้อมทั้งน าเสนอวิดิทัศน์ผลงานของส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง จากนั้น นายวิชิตร  ช่วยพิทักษ์ 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง  ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

  ขอขอบคุณหัวหน้าหน่วยงานทุกท่านในการให้ความร่วมมือ ในการด าเนินงานทุกกิจกรรมในภาค
ตะวันออกจนส าเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งการให้ความร่วมมือในการบริจาคน้ าเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย และงานกฐิน  
กรมส่งเสริมการเกษตร อีกท้ังยังได้เอาใจใส่ติดตามความก้าวหน้าในการติดตาม กระตุ้น การด าเนินงานโครงการรับ
จ าน าข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ 
  ตามท่ีได้มีการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ ๓   
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องสินสมุทร ๒ โรงแรมสตาร์ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง นั้น   
ฝุายเลขาฯได้จัดท ารายงานการประชุม และได้ส่งให้ทุกท่านแล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมตามเอกสารหน้า ๓ 
ถึงหน้าที่ ๘ 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม เกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ ๓   
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ 

   ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 

เรื่องเพื่อทราบ  
เรื่องท่ี ๑. รายงานผลโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปี ปี ๒๕๕๔/๕๕ 
  ผลโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปี ปี ๒๕๕๔/๕๕ ภาคตะวันออก สะสมตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม – 

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จุดรับจ าน าทั้งหมด ๒๓ จุด โดยจังหวัดฉะเชิงเทรามากที่สุด จ านวน ๘ จุด และนครนายก  
๖ จุด จังหวัดที่ไม่มีจุดรับจ าน าได้แก่ ระยอง และชลบุรี จ านวนใบประทวน ๒,๕๓๖ ใบ ปริมาณการรับจ าน า ทั้งหมด 
๒๑,๔๘๙ ตัน แบ่งเป็น ข้าวเจ้า ๑๘,๐๙๖ ตัน และข้าวหอมจังหวัด ๓,๓๙๓ ตัน ผลผลิตส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา และนครนายก จ านวน ๑๒,๓๒๒ ตัน และ ๖,๕๔๑ ตัน ตามล าดับ 

มติที่ประชุม รับทราบผลโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปี ปี ๒๕๕๔/๕๕ ภาคตะวันออก วันที่ ๗ ต.ค. – ๑๙ พ.ย. ๕๔ 

เรื่องท่ี ๒. ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ปี ๒๕๕๔/๕๕ 
 ผลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ปี ๒๕๕๔/๕๕ ภาคตะวันออก ข้อมูล  

ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
 ข้าว  จ านวนเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียน ปี ๒๕๕๓/๕๔ จ านวน ๑๐๓,๔๙๘ ครัวเรือน ผลการบันทึก 

๙๖,๓๓๘ ครัวเรือน พ้ืนที่ ๒,๔๐๔,๒๑๗.๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๘ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๓/๕๔ ผ่านประชาคม 
๙๑,๗๘๗ ครัวเรือน พ้ืนที่ ๒,๒๗๕,๐๔๖.๒๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๘ เมื่อเทียบกับผลการข้ึนทะเบียน ผลการออก
ใบรับรอง ๙๑,๗๗๙ ครัวเรือน พ้ืนที่ ๒,๒๗๔,๗๔๖.๗๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙ เมื่อเทียบกับผลการผ่านประชาคม 
โดยทุกจังหวัดมีผลการออกใบรับรองมากกว่าร้อยละ ๙๙ เมื่อเทียบกับผลการผ่านประชาคม 



๓ 

 

  

 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  จ านวนเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียน ปี ๒๕๕๓/๕๔ จ านวน ๑๓,๖๑๐ ครัวเรือน  
ผลการบันทึก ๓,๙๗๘ ครัวเรือน พ้ืนที่ ๖๑,๔๓๗ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๒๓ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๓/๕๔ ผ่านประชาคม 
๓,๓๕๓ ครัวเรือน พ้ืนที่ ๕๐,๘๕๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๙ เมื่อเทียบกับผลการข้ึนทะเบียน ทุกจังหวัดยังไม่มี  
การออกใบรับรอง โดยจังหวัดสระแก้วมีพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากที่สุด มีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียน จ านวน 
๓,๐๕๐ ครัวเรือน พ้ืนที่ ๔๕,๖๑๐.๕ ไร่ 

 มันส าปะหลัง  จ านวนเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียน ปี ๒๕๕๓/๕๔ จ านวน ๔๕,๘๗๖ ครัวเรือน ผลการ
บันทึก ๓๓,๐๑๑ ครัวเรือน พ้ืนที่ ๗๑๔,๔๓๑ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๙๖ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๓/๕๔ ผ่านประชาคม 
๓๐,๕๗๙ ครัวเรือน พ้ืนที่ ๖๕๖,๘๔๒.๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๓ เมื่อเทียบกับผลการข้ึนทะเบียน ผลการออก
ใบรับรอง ๒๙,๐๑๒ ครัวเรือน พ้ืนที่ ๖๒๒,๔๔๑ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๘ เมื่อเทียบกับผลการผ่านประชาคม โดยทุก
จังหวัดมีผลการออกใบรับรองมากกว่าร้อยละ ๙๐ เมื่อเทียบกับผลการผ่านประชาคม ยกเว้นจังหวัดฉะเชิงเทรา มีผล
การออกใบรับรอง ร้อยละ ๗๗.๑๗ เมื่อเทียบกับผลการผ่านประชาคม 

มติที่ประชุม รับทราบผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ปี ๒๕๕๔/๕๕ ภาคตะวันออก 

เรื่องท่ี ๓. งาน “มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกครั้งท่ี ๑” 

ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วน จังหวัดระยอง 
ก าหนดจัดงาน “มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกครั้งที่ ๑” ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔  ณ ศูนย์แสดง
และจ าหน่ายสินค้ าอุตสาหกรรมและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน มา ’ยอง OTOP  อ าเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง  เพื่อ
เผยแพร่เทคโนโลยีด้านการเกษตร และสินค้าไม้ดอกไม้ประดับ ในภาคตะวันออก เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายไม้ดอกไม้
ประดับของเกษตรกรผู้ผลิตหลังจากประสบปัญหาอุทกภัย และเพ่ือส่งเสริมเส้นทางการ ท่องเที่ยวภาคตะวันออก  โดยมี
กิจกรรมในงาน นิทรรศการและการสาธิต เทคโนโลยีการเกษตรด้านต่างๆ จากศูนย์ปฏิบัติการ ๕ ศูนย์ การประกวดไม้
ดอกไม้ประดับ ๗ ประเภท รวม  ๑๙ รายการ  และการจ าหน่ายสินค้าไม้ดอกไม้ประดับ จากเกษตรกรผู้ผลิต 

มติที่ประชุม รับทราบรูปแบบการจัดงาน“มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกครั้งที่ ๑” 
 

เรื่องท่ี ๔. การประกวดคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๕ 
   ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ในการ

ประกวดคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๕ โดยมีการประกวดจ านวน ๖ ประเภท ได้แก่ 
กลุ่มเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพท าสวน สาขาอาชีพท าไร่ สาขาไร่นาสวนผสม กลุ่มแม่บ้านดีเด่น สมาชิกกลุ่มยุว
เกษตรกรดีเด่น ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ซึ่งคณะกรรมการจะคัดเลือกจากเอกสารและออกคัดเลือก 
ในเดือน ธันวาคม ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ และ ๑๙-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในกรณีจังหวัดที่ติดภารกิจกรุณา
ประสานงาน เพ่ือส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยองปรับเปลี่ยนแผนการออกประกวดคัดเลือก
ให้สอดคล้อง กับภารกิจและทันตามวันเวลาที่ก าหนด 

มติที่ประชุม รับทราบการประกวดคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 



๔ 

 

  

 เรื่องท่ี ๕. การพัฒนางานยุวเกษตรกรในภาคตะวันออก 

ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 
จัดท าหลักสูตรโครงสร้างวิชา(งานเกษตร) “ยุวเกษตรกรแนวทฤษฎีใหม่” ณ โรงเรียนบ้านน้ าซับเจริญ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ บูรณาการงานส่งเสริมยุวเกษตรกรระหว่างหน่วยงาน ด าเนินกิจกรรมส่งเสริม
ยุวเกษตรกรในโรงเรียนให้เป็นรูปธรรม และพัฒนาความรู้ด้านการเกษตรให้กับสมาชิกยุวเกษตรกรทั้งทฤษฎี  
และปฏิบัติ โดยพิจารณายกร่างหลักสูตร ก าหนดแผนการสอน โครงสร้างวิชาเพ่ิมเติม รหัสวิชา ง. ๒๒๒๐๑  
(งานเกษตร) “ยุวเกษตรกรแนวทฤษฎีใหม่”  

มติที่ประชุม รับทราบการจัดท าหลักสูตรโครงสร้างวิชา(งานเกษตร) “ยุวเกษตรกรแนวทฤษฎีใหม่” ณ โรงเรียนบ้านน้ า
ซับเจริญ อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 

เรื่องท่ี ๖. การก่อตั้งชมรมเกษตรกรรุ่นใหม่บูรพาก้าวหน้า 
สืบเนื่องจาก ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง จัดอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ข้ัน

กลาง เมื่อวันที่ ๑๑-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ณ  ศูนย์ฝึกอบรมสวนสัตว์เปิดเขาเขียว  อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี   
ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้คัดเลือกกรรมการประสานงานแต่ละจังหวัด เพื่อเป็นเครือข่ายใน ๙ จังหวัดภาคตะวันออก  
ต่อมาคณะกรรมการประสานงานแต่ละจังหวัดได้ประชุม จัดตั้งเป็น “ชมรมเกษตรกรรุ่นใหม่บูรพาก้าวหน้า”   
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาอาชีพการเกษตร  ต้องการเพื่อนและเชื่อมโยง
เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ภาคตะวันออก และทราบปัญหาและได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาสู่การพัฒนาอาชีพเกษตร 

มติที่ประชุม รับทราบการจัดตั้ง ชมรมเกษตรกรรุ่นใหม่บูรพาก้าวหน้า 

เรื่องท่ี ๗. ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๕ 

ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ๒๕๕๔  งบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร  ได้รับ ๑๔๑,๗๙๖ บาท ใช้ไป 
๓๕,๔๔๙ บาท คงเหลือ ๑๐๖,๓๔๗.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๗๕  งบประมาณจากหน่วยงานอื่น ได้รับ ๔๗,๒๓๕,๙๐๐ บาท 
ใช้ไป ๑๓๙,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๔๗,๐๙๖,๙๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗  

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  การติดตามประสานงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๕.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 

๕.๑.๑ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ( พืชสวน) 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ได้ด าเนินงานตามกิจกรรม โครงการ

ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ  จ านวน ๕ กิจกรรม และ ด าเนินงานตามค าสั่งกรมส่งเสริม
การเกษตร  ในการผลิตกล้าผัก เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม  การถ่ายทอดเทคโนโลยีและ ดูแลแปลงเรียนรู้และ
แปลงแม่พันธุ์พืชสวน 

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง  
(พืชสวน) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อ านวยการโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง 
ในการนี้ งบประมาณปี ๒๕๕๔ ศูนย์ฯได้รับงบประมาณเป็นค่าจ้างพนักงานราชการ ในต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริม
การเกษตร จ านวน ๓ อัตรา ซึ่งเป็นอัตราที่มีเลขที่ต าแหน่งของกรมส่งเสริมการเกษตร จากส านักงาน กปร. ในเดือน
กรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๔  ทั้งนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ส านักงาน กปร. แจ้งให้การจ้างพนักงานราชหารให้



๕ 

 

  

ใช้งบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งนี้เนื่องจากการด าเนินงานต่อเนื่อง ศูนย์ได้ขอจ้างพนักงานดังกล่าวไปที่ 
ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ซึ่งได้ตอบรับการจ้างมาแล้ว 

 ประเด็นปัญหา คือ ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรยังไม่ได้ตอบรับหรือด าเนินการโอนเงิน
ค่าจ้างดังกล่าว และทราบเป็นการภายในว่าให้ของบจากส านักงาน กปร. และถ้าหากเสนอของบประมาณจาก
ส านักงาน กปร. จะได้รับงบประมาณประมาณเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งในช่วงนี้ พนักงานราชการทั้ง ๓ คน ยังไม่รู้
จะได้รับเงินเดือนหรือไม่ และในช่วงกันยายน ๒๕๕๔ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ จะไม่มีเงินเดือนจ่าย เป็นภาระหนี้สิน
ที่ต้องไปกู้ยืมมาใช้จ่าย จึงขอให้ประธานช่วยแจ้งกรมส่งเสริมการเกษตร ในการแก้ปัญหาเรื่องพนักงานราชการ เพื่อ
เป็นขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งก าลังด าเนินงานไปด้วยดี 

มติที่ประชุม รับทราบการด าเนินงาน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง (พืชสวน)  และปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงาน 

๕.๑.๒ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี 
ศูนย์บริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี  ได้ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑๑ กันยายน – ๑๕ พฤศจิกายน 

๒๕๕๔ ในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการศัตรูพืช  การผลิตขยายและ
สนับสนุนศัตรูธรรมชาติ  การให้บริการ และการขอความร่วมมือการปฏิบัติงานโครงการการบริหารจัดการเพลี้ยแป้ง  
มันส าปะหลังกิจกรรมต่างๆ 
มติที่ประชุม รับทราบผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี  ระหว่างวันที่ ๑๑ กันยายน – ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

๕.๑.๓ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน)  

ผลการด าเนินงาน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม- ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โครงการผลิตกล้าผัก
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม ปี ๒๕๕๔ ผลิตกล้าพันธุ์ผัก ๕ ชนิด ได้แก่ พริก มะเขือ กระเพรา โหระพา และ
มะละกอ  เปูาหมาย ๓๓๐,๐๐๐ ต้น งบประมาณ ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท 
มติที่ประชุม รับทราบผลการด าเนินงาน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม- ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

๕.๑.๔ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ( ผ้ึง) 

ผลการด าเนินงาน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม- ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ในกิจกรรมการขอเยี่ยม
ชมและศึกษาดูงาน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ การดูแลแม่พันธุ์ การจัดท าจุดเรียนรู้การใช้ผึ้งบ าบัด และการศึกษา
ทดสอบการเลี้ยงแมลงดานา 

มติที่ประชุม รับทราบผลการด าเนินงาน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม- ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

๕.๑.๕ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) 

การด าเนินงาน โครงการผลิตกล้าผักเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม ปี ๒๕๕๔ ผลิตกล้า
พันธุ์ผัก ๘ ชนิด ได้แก่ พริกข้ีหนู มะเขือเปราะ กระเพรา โหระพา ปูเล่ กล้วยน้ าว้า และมะละกอ  เปูาหมาย 
๑,๒๘๐,๐๐๐ ต้น งบประมาณ ๔,๒๗๐,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม รับทราบการด าเนินงานโครงการผลิตกล้าผักเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม ปี ๒๕๕๔   

 

 

 



๖ 

 

  

๕.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

๕.๒.๑ ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 

การด าเนินงานของส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี โครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปี  
ปี ๒๕๕๔/๕๕ จังหวัดจันทบุรีเปิดจุดรับจ าน า ที่อ าเภอแหลมสิงห์ การจัดท าโครงการเพื่อของงบประมาณ กลุ่มจังหวัด 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และการจัดงานแสดงและจ าหน่ายพันธุ์ไม้ ผลผลิต และผลิตภัณฑ์แปรรูป วันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม 
๒๕๕๔ ณ บริเวณทุ่งนาเชย อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
 

๕.๒.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราได้ด าเนินงาน ใน ๒ กิจกรรมหลัก คือโครงการรับจ าน า
ข้าวเปลือกนาปี ปี ๒๕๕๔/๕๕ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 

 

๕.๒.๓ ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี  
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนม์มายุครบ ๗ รอบ  

ณ สะพานเลียบชายฝั่งทะเล ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี รับผิดชอบการตัดแต่งต้นไม้ภายในงาน 
งานพฤกษาตะวันออก ครั้งท่ี ๖ วันที่ ๒๒-๒๙ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 

พิธีเปิดวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. ในงานมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวด กิจกรรมอบรมความรู้ 
การตอบปัญหา และการจ าหน่ายสินค้าในงาน 

๕.๒.๔ ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด  
ปัญหาอุปสรรคในการขึ้นทะเบียน โครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปี ปี ๒๕๕๔/๕๕  

คือ จ านวนเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนไม่ครบ เนื่องจากการท านาในพ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ ที่ได้รับการ
ยกเว้น ในปี ๒๕๕๔ และมีเกษตรกรที่จ าน าข้าวมากเกินกว่าจ านวนผลผลิตที่ได้ ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือ
ให้เกษตรกรรายดังกล่าวถอนใบรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

๕.๒.๕ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก  
   การปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นเรื่องการฟื้นฟูหลังน้ าลด ซึ่งอยู่ในระหว่างด าเนินการ
ประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการ และขอรับเมล็ดพันธุ์ผักจากภาคเอกชน 
   ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ได้ประสานงานกรมส่งเสริมการเกษตรขอเปิดระบบ การ
บันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียน ให้กับเกษตรกร เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนฯ 

๕.๒.๖ ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  

การข้ึนทะเบียนโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปี ปี ๒๕๕๔/๕๕  ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดได้รับงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ เป็นเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท มีก าหนด
จ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้แก่เกษตรกรฯ ในสัปดาห์หน้า 

๕.๒.๗ ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 
   การข้ึนทะเบียนโครงการประกันรายได้ ปี ๒๕๕๓/๕๔ จังหวัดระยองมีเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ านวน ๔ ราย ในปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ ไม่มีการเพาะปลูกในเกษตรกรรายดังกล่าว ส่วน  
มันส าปะหลัง มีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนลดลงจากปีท่ีแล้ว เนื่องจากเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการมากขึ้น เกษตรกร
จึงไม่สนใจเข้าร่วมโครงการ  



๗ 

 

  

   การประมาณการผลผลิตสับประรดในจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายนจะมีปริมาณผลผลิต
ออกสู่ตลาดเกินกว่าความต้องการ ประมาณ ๒๐,๐๐๐ ตัน ซึ่งจังหวัดได้ก าหนดแผนในการแก้ไขปัญหาสับปะรดล้น
ตลาด โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณในการรับซื้อสับปะรดจากเกษตรกรในช่วงเวลาดังกล่าว 
และขอความร่วมมือโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรด ในการเพ่ิมก าลังการผลิต อีกทั้งยังมีโครงการส่งเสริมการ
บริโภคผลสด ท าให้ไม่เกิดปัญหาสับปะรดล้นตลาด 

๕.๒.๘ ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
ผลการข้ึนทะเบียนโครงการประกันรายได้ ปี ๒๕๕๓/๕๔ และผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้

ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ปี ๒๕๕๔/๕๕ เป็นไปตามเปูาหมาย ส่วนโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย
ธรรมชาติอยู่ระหว่างส ารวจความเสียหาย 

๕.๒.๙ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 
   ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

   ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ 
ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

   เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมท าบุญทอดผ้าปุา ในวันที่ ๒๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่ อ าเภอศรีประจัน จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 

(นางสาวอิสรี  เก่งนอก)  
     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

 ผู้จดรายงานการประชุม 

                      (นายวิทยา  พลเยี่ยม) 
             ผูอ้ านวยการกลุม่ยทุธศาสตรแ์ละสารสนเทศ 
                    ผูต้รวจรายงานการประชุม                   

 


