
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการ  
สังกัดกรมสงเสริมการเกษตร เขตท่ี 3 

คร้ังท่ี  6 /2551 
วันท่ี  23  กันยายน  2551 

ณ  โรงแรม พี.เอ็ม.วาย บีช รีสอรท  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 

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

3.  นายสังคม  ประเสริฐเตชาโต เกษตรจังหวดัชลบุรี 
 4.  นายกรินทร   ไลนฤทธิสิงห  เกษตรจังหวดันครนายก 
 5.  นางรุจีพัชร   บุญจริง          เกษตรจังหวดัสมุทรปราการ 
 6. นายราเชน   สุวรรณหิตาทร เกษตรจังหวดัสระแกว 

7 . นายสมชัย   ธีระวงศสกุล (แทน)  เกษตรจังหวดัตราด 
 8.  นายณัฏฐพล  เรืองอราม (แทน)  เกษตรจังหวดัระยอง 

9.  นายอรุณ   เหมือนตา  (แทน)  เกษตรจังหวดัปราจีนบุรี 
10.  นางจิตติมา   อนถาวร (แทน)  เกษตรจังหวดัฉะเชิงเทรา 
11. นายคนึง  กลับกลาย  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

     จังหวดัฉะเชิงเทรา  (พืชสวน) 
12. นายอํานาจ  ธรรมวิชญ ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
 จังหวดัชลบุรี  (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 
13. นายพงษศกัดิ์  เอมดวง ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
 จงัหวดัระยอง  (พืชสวน) 
14. นายรุงโรจน  เจริญโพธ์ิ ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวดัจันทบรีุ  (ผ้ึง) 
15. นายสุระเชษฐ  นาโสม หัวหนาศูนยพฒันาการผลิตและควบคุมผัก  ผลไม เพื่อการ

สงออกที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
16. นายนรินทร  สุภาภรณ (แทน)  ผูอํานวยการศูนยบริหารศัตรูพืช  จงัหวัดชลบุรี 

 17. นายองอาจ   เพียรธรรม ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ   เลขานุการที่ประชุม 
     สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง 
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ผูเขารวมประชุม 
 1.  นายสุทธิพันธ  พรหมสุภา ผอ.กองวิจยัและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร 
     กรมสงเสริมการเกษตร 
 2.  นายวิโรจน      แสงบางกา ผอ.สํานักพัฒนาองคกรเกษตรกร กรมสงเสริมการเกษตร 

3.  นายทวิา            แซมเพ็ชร ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
4.  นางศุภลักษณ   พลเยี่ยม  (แทน) ผูอํานวยการกลุมวิชาการและฝกอบรม 
5.  น.ส.วาสนา       บํารุงกิจ หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 

 6.  นางสุจิตรา    รุงรัศมีวิริยะ นักพัฒนาทรพัยากรบุคคล 6ว 
 7.  นางวรรษิดา  หร่ีจินดา  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  สนง.เกษตรจังหวัดตราด 
 8.  นางณัฐนันท  มังคละกนก เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี 
 9.  นางสมัย     บุรีเทศ  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  สนง.เกษตรจังหวัดระยอง 
 10. นางสมใจ   สัมมา  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  สนง.เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
 11. นางพรศรี   สกาญจนชัย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  สนง.เกษตรจังหวัดสระแกว 
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เร่ิมประชุม เวลา  10.00 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ    

1. การปรับโครงสรางกรมสงเสริมการเกษตร (มีการขยายกอง/สํานัก และยุบเขต ให
ผูอํานวยการฯ ไปเปนผูตรวจราชการกรมสงเสริมการเกษตร และปรับเปลี่ยนบทบาทเขต) 

2. การทํางานของศูนย  ทานบรรหารตรวจเยี่ยมศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดชลบุรี (พนัธุพืชเพาะเลี้ยง) วนัเสาร  เปรียบเทียบการดําเนินงานของศูนยฯ ที่มกีารทุม
งบประมาณกบัศูนยที่ไมไดการสนับสนุนซึ่งทานก็พึงพอใจการทํางานศูนยฯ ชลบุรี 

3. เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2551  คณะกรรมาธิการเกษตรตดิตามงานวิสาหกิจ
ชุมชน (มะมวง)/ชมรมชาวสวน จังหวดัฉะเชิงเทรา และศาลากลางจังหวัดจนัทบุรี เพือ่ประเมิน
สถานการณผลไม เพื่อรับทราบปญหาและการแกไข 

มติท่ีประชุม รับทราบ   

ระเบียบวาระที่   2   รับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี  5 / 2551  วันท่ี  25 สิงหาคม  2551   

  การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร             
เขตที่ 3  เมื่อวันที่  25 สิงหาคม  2551  ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี  ซ่ึงรายงานการ
ประชุมดังกลาว ไดแจงใหจังหวัดและทุกสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ  โดยทาง Mail  และขึ้น Web – site 
ของสํานักสงเสรมิและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยองแลว   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 

มติท่ีประชุม รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
3.1 ผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเดนดานอินทรยี (กลุมวิชาการและฝกอบรม) 

ผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเดนดานอนิทรีย 
  ตามที่กรมสงเสริมการเกษตร จัดใหมกีารคัดเลือกเกษตรกรดีเดนสาขาเกษตร
อินทรีย เพื่อเขารับรางวัลในงานวันเกษตรแหงชาติ ป 2551 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวดัพิษณุโลก นั้น 
คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดานเกษตรอินทรีย ไดดาํเนินการคัดเลือกเกษตรกรดเีดน สาขาเกษตร
อินทรีย ป 2551 เสร็จเรียบรอยแลว  ไดแก 
  รางวัลที่  1 นางสมหมาย    หนูแดง  จังหวดัลพบุรี 
  รางวัลที่  2 นายกําจร          มานิตวิรุฬห    จังหวดัเชยีงราย 
  รางวัลที่  3 นายกานต          ฤทธิ์ขจร จังหวดัราชบุรี 
ซ่ึงประการผล เมื่อวันที่  3  กนัยายน  2551 

มติท่ีประชุม รับทราบ   
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3.2 ผลการประกวดเคหกิจเกษตรดีเดน ระดับเขต ป 2551 (กลุมวิชาการและฝกอบรม) 
ผลการประกวดเคหกจิเกษตรดีเดน ระดับเขต ป 2551 
ตามที่สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง  ไดดําเนินการ

คัดเลือกเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรดานเคหกิจเกษตรดเีดน ระดับเขต ประจําป 2551 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อยกยองเชิดชู ประกาศเกยีรติคุณเปนเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรดานเคหกจิเกษตรดีเดน ระดับเขต 
ประจําป 2551  ไดรับโล  ใบประกาศเกยีตคิุณและรางวัลเงิน 10,000 บาท จากกรมสงเสริมการเกษตร ใน
งานวันสถาปนากรมสงเสริมการเกษตร เดือนกันยายน 2551  ซ่ึงไดดําเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบรอยแลว 
ผลการคัดเลือก ไดแก 

รางวัลชนะเลศิ ไดแก  นางพวงเล็ก ซอนกล่ิน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว 
             สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองจันทบุรี จังหวดัจันทบรีุ 
รางวัลที่  2 ไดแก  นางนพพร  เจริญ เจาพนักงานเคหกจิเกษตร 6 
             สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวดัปราจีนบุรี 
รางวัลที่  3 ไดแก  นางทิพยมาลี  มังคละสวัสดิ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว 
             สํานักงานเกษตรอําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 

มติท่ีประชุม รับทราบ   

3.3 ผลการประกวดศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตาํบล
ดีเดน ระดับเขต ป 2551 (กลุมวิชาการและฝกอบรม) 

ผลการประกวดศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตาํบล
ดีเดน ระดับเขต ป 2551 

ตามที่สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง ไดดําเนินการ
ประกวดศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลดเีดน ระดับเขต ป 2551 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาทีแ่ละเปนเกียรติ กําลังใจ แกคณะกรรมการบริหารศูนยบริการ
และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล และนําขอมูลของศูนยบริการฯ เผยแพรประชาสมัพันธ
เพื่อเปนแหลงเรียนรูการเกษตรและการใหบริการสําหรับเกษตรกรผูสนใจตอไป ซ่ึงไดดําเนนิการ
ประกวดเสร็จเรียบรอยแลว ผลการประกวดศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตาํบล
ดีเดน ระดับเขต ป 2551 ไดแก 

ชนะเลิศ ไดแก    ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา 
  ตําบลบางบุตร  อําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง 
อันดับที่  2 ไดแก    ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา 
  ตําบลโคกไมลาย อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบรีุ 
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อันดับที่  3 ไดแก    ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา 
  ตําบลปากพลี  อําเภอปากพล ี จังหวดันครนายก 

ประกาศ เมื่อวนัที่  9  กันยายน  2551 
มติท่ีประชุม รับทราบ   
ระเบียบวาระที่  4       เร่ืองทราบและพิจารณา 

4.1 ผลการตดิตามนิเทศงาน ป 2551 (กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ) 

โครงการสรางเกษตรกรคลื่นลูกใหมและพัฒนายุวเกษตรกรโครงการสรางเกษตรกรคลื่นลูกใหมและพัฒนายุวเกษตรกร  
กิจกรรม เกษตรกรคลื่นลูกใหม 
1. สถานการณ 

ขณะนี้มีผูสมัครรวม 70 คน ผานการอบรมแลว 68 คน (เฉพาะเกษตรกร) ซ่ึงมีเจาหนาที่เขารับการ
อบรม 10 คน กําลังจะเขาอีก 3 คน 
2. วิเคราะหผลการติดตาม 
 2.1 ดําเนินการไดชากวาแผนแตไดตามเปาหมายในภาพรวมของเขต 
 2.2 ยังไมมีการประเมินผลเชิงคุณภาพ 
3. ปญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง 

ทั้งเจาหนาทีแ่ละเกษตรกรตลอดจนหนวยงานที่เกีย่วของยังไมคอยเขาใจในรายละเอยีดของ
โครงการ 
4. ขอเสนอแนะ 
 4.1 ควรมีการชี้แจงโครงการและประชาสมัพันธโครงการใหผูเกีย่วของไดมีความเขาใจ 
 4.2 ใหทองถ่ินมีสวนรวมในการสนับสนุนโครงการ 
กิจกรรม พัฒนายุวเกษตรกร 
1. สถานการณ 
 ทุกจังหวัดไดดําเนินการทุกกิจกรรมเสร็จส้ินแลว 
2. วิเคราะหผลการติดตาม 
 2.1 สวนใหญดําเนินการชากวาแผน เนื่องจากมีการชะลอโครงการ แตไดตามเปาหมาย 
3. ปญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง 
 3.1 ยุวเกษตรกรสวนใหญเปนยุวในโรงเรียนซึ่งกิจกรรมจะขาดความตอเนื่อง ทําใหไมสามารถพัฒนา 
ยุวเกษตรกรไดตามวัตถุประสงค 
 3.2 การสนับสนุนงบประมาณจากรมสงเสริมการเกษตรไมเพียงพอ 
 3.3 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยังใหความสําคัญตอโครงการคอนขางนอย 
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4. ขอเสนอแนะ 
 4.1 ควรมีนโนบายการสงตอการดําเนินงานที่มีลักษณะคลายกับระบบการศึกษา 
 4.2 การใหชุมชนและผูเกีย่วของในทองถ่ินเขามามีบทบาทตอการพัฒนายุวเกษตรกรมากขึ้น 
 

โครงการทองเที่ยวเชิงเกษตร 
1. สถานการณ 
  ทุกจังหวัดไดดําเนินงานตามกิจกรรมเสร็จเรียบรอยแลว ยงคงเหลือเร่ืองการเบิกจายงบประมาณ
อยูบางจังหวัด 
2. วิเคราะหผลการติดตาม 
 2.1 ทุกกิจกรรมสําเร็จตามเปาหมายและเปนไปตามแผน 
 2.2 แหลงทองเที่ยวเดิมที่ไดงบประมาณการปรับปรุง สามารถสรางความพึงพอใจ และเพิ่มปริมาณ
นักทองเที่ยวไดมากขึ้น 
3. ปญหาอุปสรรค 
 3.1 กิจกรรมขาดความตอเนือ่งตลอดป 
 3.2 บางแหงมกีารจัดสรรผลประโยชนที่ไมลงตัว 
 3.2 การประชาสัมพันธยังไมกวางขวางมขีอจํากัด 
4. ความเสี่ยง 
 4.1 ชุมชนตองมีความพรอมและมีสวนรวมอยางแทจริง จึงจะมีความยัง่ยืน 
 4.2 ยังขาดความเชื่อมโยงเครือขาย 
 4.3 การคํานึงถึงการอนุรักษธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหเกดิความมั่งคงยั่งยนื 
5. ขอเสนอแนะ 
 5.1 ชุมชนและทองถ่ินตองเขามามีสวนรวม คิด ทํารวมกันเพื่อใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืน และ
ความภาคภูมิใจในทองถ่ิน 
 5.2 ประสานงานกับการทองเที่ยว/ หนวยงานที่เกี่ยวของในการประชาสัมพันธ 
 5.3 ควรมีเครือขายเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน 
 

โครงการผลักดันการสงออกกลวยไม 
1.  สถานการณ 
  ไดดําเนนิงานทุกกิจกรรมเรียบรอยแลว การเบิกจายงบประมาณ โดยเฉพาะการสงเสริมการใช
กลวยไมไทย  ไดจัดงาน 2 คร้ัง คือ งานพฤกษาตะวันออกและชลบุรีพฤกษานานาชาติ 
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2.  การวิเคราะหผลการติดตาม 
 2.1  เปนไปตามแผนและเปาหมาย ซ่ึงบางกิจกรรมเกนิเปาหมาย คือ การอบรม การเตรียมความพรอม
ของเกษตรกรสู GAP 
 2.2  เกษตรกรมีความรูความเขาใจในการดาํเนินกจิกรรมกลวยไมไดมากขึ้น 
 2.3  เกษตรกรมีความรูความเขาใจในการดาํเนินกจิกรรมสงเสริมการตลาดไดอยางดี และกอใหเกิด
การขยายแหลงปลูกและการตลาดมากขึ้น 
3.  ปญหาอุปสรรค/ความเสี่ยง 
 3.1  เกษตรกรใหความสําคญักับการเขาสูระบบ GAP นอย เนื่องจากมตีลาดรองรับอยูแลวและไมมผีล
ตอราคา 
4.  ขอเสนอแนะ 
 4.1  ภาครัฐตองสงเสริมเรื่องมาตรฐานความตองการของตลาดใหเกษตรกรเห็นความสําคัญ 
 4.2  ควรมีการหาตลาดกลวยไม GAP ที่รับซื้อในราคาพิเศษ 
 4.3  ควรมีการจัดชั้นความสามารถในการผลิตของเกษตรกร เพื่อการพฒันาตอไป 
 4.4  ควรพิจารณาแหลงผลิตกลวยไมใหเปนเครือขายการทองเที่ยว 
 4.5  รัฐควรใหความสนใจในฐานะพีเ่ล้ียงหรือที่ปรึกษาอยางตอเนื่อง 
 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
โครงการคลินกิเกษตร ในพระราชานุเคราะห 
1. สถานการณ 
  ทุกจังหวัดสามารถดําเนินการเสร็จสิ้นไดตามเปาหมาย และไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ ตลอดถึงประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจ 
2. วิเคราะหผลการติดตาม 
 2.1 กิจกรรมการประชุมเปนไปตามแผน 
 2.2 กิจกรรมเปดใหบริการเปนไปตามแผน ซ่ึงสวนใหญไดเกินเปาหมาย 
 2.3 ประชาชนพึงพอใจในการใหบริการ 
 2.4 ทุกสวนงานใหความรวมมือในการรวมโครงการ 
3. ปญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง 
 3.1 การใหบริการตอเนื่อง ยงัไมสามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงค 
 3.2 การเปดใหบริการบางพื้นที่ ไมมีความเหมาะสม 
 3.3 งบประมาณที่ไดรับไมเพียงพอ 
 3.4 เกษตรกรใหความสนใจตอการบริการไมคอยคุมคาตอการจัดงาน 
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4. ขอเสนอแนะ 
 4.1 การพิจารณาการใชส่ือ ในการใหบริการตอเนื่อง ใหเหมาะสมและมากชองทางขึ้น เชน IT 
 4.2 การเลือกพืน้ที่ควรคํานึงถึงปญหาของเกษตรกร 
 4.3 การเพิ่มงบประมาณใหโครงการมากขึ้น 
 4.4 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการใหเหมาะสมกับพืน้ที่ 
 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
1. สถานการณ 
  ทุกจังหวัดไดดําเนินการในทุกกิจกรรมเรียบรอยแลว 
2. วิเคราะหผลการติดตาม 
 2.1 ไดตามแผนและเปาหมายที่กําหนด 
 2.2 ทุกโรงเรียนสามารถดําเนินกิจกรรมไดตามวัตถุประสงค 
 2.3 หลายจังหวัด ทองถ่ินไดใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของโครงการ 
3. ปญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง 
 3.1 พื้นที่การผลิตของโรงเรียนไมเอื้ออํานวย ทําใหการวางแผนผิดพลาด 
 3.2 เจาหนาทีไ่มสามารถตรวจเยีย่มโรงเรียนไดตามแผน 
4. ขอเสนอแนะ 
 4.1 ควรมีการวางแผนรวมกนักับทุกสํานกังานที่เกีย่วของ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกัน 
 4.2 ควรมีการบูรณาการในการตรวจเยีย่มรวมกับสํานักงานที่เกี่ยวของ 
 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
โครงการสืบเนื่องฯ 
1. สถานการณ 
  ทุกโครงการจังหวัดดําเนนิการตามกิจกรรมเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว และเปนไปตามเปาหมาย 
2. วิเคราะหผลการติดตาม 
 2.1 ดําเนินงานไดตามแผนทีก่ําหนด 
 2.2 เกษตรกรผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจและสามารถปฏิบัติตามกิจกรรมได 
 2.3 การสนับสนุนปจจยัการผลิตตางๆ ไดตรงตามความตองการของเกษตรกร 
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3. ปญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง 
 3.1 บางพื้นที่มแีตเกษตรกรรุนใหญ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแตไมสามารถปฏิบัติไดเต็มประสิทธิภาพ 
 3.2 พื้นที่หางไกลเมือง ทําใหมีผลตอรายได 
4. ขอเสนอแนะ 
 4.1 การประสานงานกับทองถ่ินและการบูรณาการกับสํานักงานที่เกี่ยวของตลอดจน การมีสวนรวม
ของเกษตรกรสามารถแกไขปญหาตางๆ ได 

 

โครงการศูนยเรียนรูฯ 
1.  สถานการณ 
 1.1  มีการบูรณาการกับศนูยฯ กระทรวงฯ 
 1.2  เกษตรกรเขาเรียนรูในศนูยครบตามเปาหมาย  (หลัก+ขยาย) 
 1.3  การจัดกระบวนการเรียนรูมีหลากหลายรูปแบบ แตยังไมถึงขึ้นเกษตรกรสอนเกษตรกรทุกจังหวัด
จัดไดครบทั้ง 4 ศูนย 
2.  การวิเคราะหผลการติดตาม 
 2.1  จัดเวทีเรียนรูครบตามเปาหมาย 
 2.2  มีการจัดกระบวนการเรยีนรูแบบมีสวนรวม 
 2.3  มีการรวบรวมองคความรู 
3.  ปญหาอุปสรรค 
 3.1  เทคนิคการจัดเวทแีบบมสีวนรวมยังมนีอย 
 3.2  งบประมาณเฉลี่ยเกษตรกร/คนนอย 
 3.3  จํานวนครั้งในการจดักระบวนการเรียนรูมากไป 
 3.4  การรายงาน E-Project ลาชา 
4.  ความเสี่ยง 
 4.1  ความเขาใจในวัตถุประสงคของโครงการไมชัดเจน 
 4.2  ความตอเนื่องของเกษตรกรที่รวมโครงการ 
 4.3  ความพรอมของเกษตรกรในกระบวนการเรียนรูรวมกัน 
5.  ขอเสนอแนะ 
 5.1  ทุกศูนยควรมีการจัดกระบวนการเรียนรูที่ชัดเจน 
 5.2  ควรมีการบูรณาการกิจกรรมรวมกับหนวยงานอื่นดวย 
 5.3  เพิ่มองคความรูและทกัษะของการจัดกระบวนการเรยีนรูแบบมีสวนรวมใหกับเจาหนาที ่
 5.4  การประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางเปนระบบ 
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โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
1. สถานการณ 
  ทุกจังหวัดไดดําเนินการในทุกกิจกรรมเสร็จเรียบรอยแลว ยังคงเหลือการเบิกจายงบประมาณที่
กําลังเบิกจาย 
2. วิเคราะหผลการติดตาม 
 2.1 สวนใหญเปนไปตามแผนและเปาหมายของแตละกิจกรรม ยกเวน กิจกรรมการประชุม
คณะกรรมการฯ ระดับจังหวดั ซ่ึงตองขึ้นอยูกับประธาน 
 2.2 ผลที่เกิดจากการประชุมคณะกรรมการฯ  ยังไมคอยนําสูการปฏิบัติเทาที่ควร 
 2.3 แผนที่เกดิจากการจดัทําเวทีสามารถนําสูแผนของทองถ่ินไดด ี
3. ปญหาอุปสรรค 
 3.1 การสนับสนุนงบประมาณปจจุบนัยังไมเพียงพอ 
 3.2 ขาดการบูรณาการกับงานอื่น 
4. ความเสี่ยง 
 4.1 การวิเคราะหแผนพัฒนา กลุมยังไมสมบูรณ 
 4.2 ความเขาใจในวัตถุประสงคของการจัดตั้งกลุมยังมีความเบี่ยงเบน ทําใหสมาชิกใหความสําคัญกับ
กิจกรรมของกลุมนอย 
5. ขอเสนอแนะ 
 5.1 การจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ เพื่อใหภาระกจิบรรลุ 
 5.2 ควรมีการบูรณาการกิจกรรมรวมกับกิจกรรมอื่นๆ ดวย 
 5.3 เจาหนาทีต่องสามารถเปนพี่เล้ียงในการดําเนินงานไดอยางชัดเจน 
 5.4 การวิเคราะหแผนฯ ควรใหบุคคล/ องคกรที่เกี่ยวของสวนรวมอยางแทจริง 
 

โครงการสงเสริมและพัฒนาองคกรเกษตรกร 
1.  สถานการณ 
  ทุกจังหวัดไดดําเนินการ กิจกรรมเสร็จสิ้นแลว แตการเบกิจายงบประมาณยังไมเรียบรอย 
2.  การวิเคราะหผลการติดตาม 
 2.1  กิจกรรมสวนใหญดําเนินการไดตามแผนและเปาหมาย ยกเวน การพัฒนาองคกรเกษตรกรและ
เครือขายซ่ึงลาชากวากําหนด 
 2.2  การถายทอดเทคโนโลย ีการสนับสนุนปจจยัการผลิต ตลอดจน การพัฒนาแหลงเรียนรูสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคของโครงการเกิดความพึงพอใจและเกิดประโยชนตอองคกรเกษตรกร 
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3.  ปญหาอุปสรรค 
 3.1  การโอนงบประมาณลาชา 
 3.2  ความไมชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ 
4.  ขอเสนอแนะ 
 4.1  ควรมีกําหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและตอเนื่อง 
 4.2  เจาหนาทีผู่รับผิดชอบตองมีความเขาใจในโครงการเปนอยางด ี
 4.3  ควรโอนงบฯ ใหทนัตอการดําเนินงาน 
 4.4  ควรมีการติดตาม/นิเทศอยางสม่ําเสมอ 

 

โครงการสายใยรักแหงครอบครัว 
1. สถานการณ 
        ทุกจังหวัดไดดําเนินการทุกกิจกรรมเสร็จส้ินแลว สําหรบัการเบิกจายงบประมาณบางจังหวดัยัง
ไมแลวเสร็จ 
2. วิเคราะหผลการติดตาม 
 2.1 เปนไปตามแผนและเปาหมายโครงการ 
 2.2 การดําเนินงานเปนประโยชนตอสมาชกิและสมาชิกโครงการมีความภาคภูมใิจที่ไดรวมโครงการ
เปนอยางมาก 
3. ปญหา/อุปสรรค/ความเสี่ยง 
 3.1 ผูดําเนินการโครงการยังมีความเขาใจในวิธีการดําเนนิงานไมถองแท 
 3.2 การสนับสนุนงบประมาณ ไมเพยีงพอ 
 3.3 ความตอเนื่องของการดาํเนินงาน 
4. ขอเสนอแนะ 
 4.1 ควรมีการพัฒนาเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการอยางตอเนื่อง 
 4.2 ควรมีการคัดเลือกพื้นทีด่ําเนินการที่เหมาะสม สามารถเปนผูนําการพัฒนาโครงการได 
 4.3 ควรมีการประสานงานผูเกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ 
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โครงการอาสาสมัครเกษตร 
1. สถานการณ 
 1.1 ทุกกิจกรรมสวนใหญดําเนินการเสร็จแลว 
 1.2 การเบิกจายงบประมาณยังไมแลวเสร็จ คาดวาภายในเดือนกันยายน 51 จะเบกิจายไดครบถวน 
 1.3 การเสวนา อบรมดูงาน มีทั้งแยกรายตําบล/ กลุมตําบล/ รายอําเภอ 
2. วิเคราะหผลการติดตาม 
 2.1 ไดตามเปาหมายแตไมคอยเปนไปตามแผนทั้งประชมุและการเสวนาฯ 
 2.2 ดานคุณภาพสวนใหญมีความพึงพอใจในโครงการ 
 2.3 ยังไมสามารถตรวจสอบไดถึงผลการดูแลเกษตรกร 
3. ปญหาอุปสรรค 
 3.1 กิจกรรมเสวนามีจํานวนครั้งมากเกินไป 
 3.2 งบประมาณในการดําเนนิการนอยไป 
4. ความเสี่ยง 
 4.1 การนําระเบียบไปสูการปฏิบัติยังไมเปนรูปธรรม ทําใหการดําเนินงานไมเต็มประสิทธิภาพ เชน 
  - การจัดทําบัตรอาสาสมัครเกษตร 
  - ระบบการจดัทําทะเบียน 
  - ระบบสวัสดกิาร 
 4.2 รูปแบบการทํางานของอาสาสมัครเกษตรกรไมชัดเจน 
5. ขอเสนอแนะ 
 5.1 กิจกรรมเสวนาการยดืหยุนได  ไมควรบังคับวาตองกีค่ร้ัง แตไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคได 
 5.2 การจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสม 
 5.3 การใหขวญักําลังใจแกอาสา เชน การประกาศเกยีรติคุณประจําป 
 5.4 กรมสงเสริมการเกษตรใหมีเวทีสัมมนาอาสาสมัครเกษตรกร  และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ
อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
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  4.1.2 ดังนั้นการติดตามงานตามโครงการนี้ในครั้งที่ 3 นี้นั้น  จึงเปนการกระตุนและปรับ
กระบวนทัศน รวมทั้งการปรับปรุงการดําเนินงานโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและได
มาตรฐานป 2551 เพื่อมุงเนนใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธที่เกิดจากกิจกรรมตางๆ ชัดเจน 
กลุมเปาหมายที่ดําเนินการชัดเจนประกอบกับสถานการณปจจุบัน ที่ผูบริโภคและตลาดสินคาเกษตรมี
ความตองการชัดเจน ประกอบกับสถานการณปจจุบันที่ผูบริโภคและตลาดสินคาเกษตรมีความตองการ
สินคาที่ผลิตตามระบบมาตรฐาน มีการรับรองความปลอดภัยของระบบการผลิต (GAP : Good 
Agricultural Practice ) การดําเนินงานจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคและสถานการณใหเกษตรกรที่
เขารวมโครงการสามารถผลิตสินคาเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยและไดมาตรฐาน GAP โดยปรับปรุง
กิจกรรมการพัฒนาเกษตรใหมีการผลิตที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน และนําเกษตรกรเขาสูระบบรับรอง
มาตรฐานใหเปนกิจกรรมนําเกษตรกรเขาสูระบบการรับรองมาตรฐาน GAP 
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รายงานผลการติดตาม โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภยัและไดมาตรฐาน 
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง  

วันท่ี  4 กันยายน 2551 

1. จํานวนจังหวดัท่ีไดรับการตดิตาม     9  จังหวัด  ไดแก 
  1.   สมุทรปราการ 2.    ฉะเชิงเทรา  3.   นครนายก   4.   ปราจีนบุรี 
  5.    สระแกว  6. ชลบุรี 7.   ระยอง  8.   จันทบุรี            9. ตราด  

2. จํานวนอําเภอท่ีไดรับการตดิตาม  13  อําเภอ  ไดแก  อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ, อ.เมืองฉะเชิงเทรา,  
อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา, อ.องครักษ  จ.นครนายก, อ.บานสราง  จ.ปราจีนบุรี, เมืองสระแกว  จ.สระแกว,  
อ.พนัสนิคม  , อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี, อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง, อ.เมืองจันทบุรี, อ.แหลมสิงห  จ.จันทบรีุ,  
อ.เมืองตราด, อ.แหลมงอบ  จ.ตราด 

3. ชวงเวลาในการออกติดตาม วันที่ 18 -22 สิงหาคม 2551 และวนัที่ 25-29 สิงหาคม 2551 
4. ผลการตดิตาม 
 4.1 สถานการณ 
  4.1.1 การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน เพื่อพัฒนาใหเกษตรกรมี
ความรู สามารถผลิตสินคาเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยและไดมาตรฐาน ป 2551 เดิมมีกิจกรรมหลาย
กิจกรรม เชน กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรใหมีการผลิตที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน กิจกรรมการนํา
เกษตรกรเขาสูระบบการรับรองมาตรฐาน GAP พืช  กิจกรรมการพัฒนาตลาดและเครือขายการผลิต 
ระบบสนับสนุนและติดตามประเมินผล และกิจกรรมยังประกอบดวยกิจกรรมยอยมากมาย การเชื่อมโยง
ของกิจกรรมยอยตางๆ เพื่อใหเห็นผลการปฏิบัติงานบรรลุเปาประสงคยังไมชัดเจน 
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4.2 การวิเคราะหผลการติดตามประกอบดวย (9 จังหวดัภาคตะวันออก ป 2551) 
    4.2.1  ความกาวหนาโครงการเทียบแผนปฏิบัตงิาน 4.2.2  ผลงานเทียบเปาหมายโครงการ 4.2.3  คุณภาพงานเทียบกับคณุลักษณะ 
 

4.2.1 ความกาวหนาโครงการเทียบแผนปฏิบัตงิานป 2551 
ที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมายถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสนิคาเกษตรปลอดภัยและ 

ไดมาตรฐาน (แปลง/ราย) 
ผลการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย  

(แปลง/ราย) 
โครงการสงเสริมการ
ผลิตสินคาเกษตร
ปลอดภัยและได
มาตรฐาน 

เกษตรกร 
GAP พท.
เรงรัด 
สงEU 

 (แปลง/ราย) 

เกษตรกร 
GAPทั่วไป  
(แปลง/ราย) 

เกษตรกร
เตรียมความ

พรอม  
(แปลง/ราย) 

รวมเกษตรกร
เปาหมาย 

(แปลง/ราย) 

เกษตรกร 
GAP พท.
เรงรัด 
สง EU 

(แปลง/ราย) 

เกษตรกร 
GAPทั่วไป  
(แปลง/ราย) 

เกษตรกร
เตรียมความ

พรอม 
(แปลง/ราย) 

รวมเกษตรกร
เปาหมาย

(แปลง/ราย) 

พื้นที่เรงรัด 6,638 1,650 12,707 20,995 6,638 1,650 12,707 20,995 
พื้นที่ทั่วไป - 230 4,770 5,000 - 230 4,770 5,000 

1. 

รวม (รอยละ) 6,638 (100%) 1,880 (100%) 17,474 
(100%) 

25,995 
(100%) 

6,638 (100%) 1,880 (100%) 17,474 
(100%) 

25,995 
(100%) 
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4.2.2  ผลงานเทียบเปาหมายโครงการป 2551 
เปาหมาย ผลงาน 
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อเขาไป

ใหคําปรึกษา 
(แปลง/ราย) 

รับสมัครขึ้นทะเบียนเกษตรกร
เพื่อใหเขาไปใหคําปรึกษา 

(แปลง/ราย) 

ที่ จังหวัดในพท.
สสข.3รย. 

อบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพที่
ปรึกษา(ราย/

วัน) 

อบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
อาสาสมัคร 
(ราย/วัน) 

เกษตรกร

GAPพท.

เรงรัด 
สงEU 

ชาวนา
มือ
อาชีพ
ใน

GAP 

เกษตรกร

GAP
ทั่วไป 

เปาหมาย
แปลงที่
ตอง

ติดตามให
คําปรึกษา
แนะนําและ
ประเมิน
แปลง
เบื้องตน 
(แปลง/
ราย) 

เปาหมาย
แปลงผาน

การ
ประเมิน
เบื้องตน
สงให
ผูตรวจ
รับรอง 
(แปลง/
ราย) 

อบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพที่
ปรึกษา (ราย/

วัน) 

อบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
อาสาสมัคร 
(ราย/วัน) 

เกษตรกร

GAPพท.

เรงรัดสง

EU 

ชาวนา
มือ
อาชีพ
ใน

GAP 

เกษตรกร

GAP
ทั่วไป 

ติดตามให
คําปรึกษา
แนะนําและ
ประเมินผล
แปลงเบื้องตน 
(แปลง/ราย) 
(ณ วันที่ 9 
ก.ย.51) 

แปลงผานการ
ประเมิน

เบื้องตนสงให
ผูตรวจรับรอง 
(แปลง/ราย) 

(ณ วันที่ 9 ก.ย.
51) 

1. สมุทรปราการ - 48/2 - - 30 30 30 - 48/2 - - 30 34 33 
2. ฉะเชิงเทรา 62/3 186/2 550 500 500 1,300 1,300 62/3 186/2 550 500 500 560 0 
3. ชลบุรี 46/3 138/2 200 - - 200 200 46/3 138/2 200 - - 173 47 
4. ระยอง - 141/2 - - 200 200 200 - 141/2 - - 200 326 33 
5. จันทบุรี 51/3 153/2 4,049 - - 4,049 4,049 51/3 153/2 4,049 - - 4,063 421 
6. ตราด 21/3 63/2 667 - - 667 667 21/3 63/2 667 - - 795 238 
7. สระแกว 24/3 72/2 700 500 1,200 1,200 1,200 24/3 72/2 700 500 1,200 276 33 
8. ปราจีนบุรี 28/3 84/2 250 200 200 450 450 28/3 84/2 250 200 200 262 171 
9. นครนายก 24/3 72/2 222 200 200 422 422 24/3 72/2 222 200 200 260 14 
 รวม 256/3 957/2 6,638 1,400 1,630 2,330 8,518 256/3 957/2 6,638 1,400 2,330 6,749 990 
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4.2.3 คุณภาพงานเทียบกับคณุภาพลักษณะ ป 2551 

โครงการสงเสริมการผลิตสนิคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน (พชือาหาร) 
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานสูการรบัรองแหลงผลิต GAP พืช

อาหารเพื่อรองรับการสงสินคาไปสหภาพยุโรป (EU)ป2551 

กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรใหมีความพรอมในการผลติสินคาเกษตรที่ปลอดภัยไดมาตรฐานเพื่อเขาสูการ

รับรอง GAP ป 2552 

รับสมัครขึ้นทะเบียนเกษตรกร (แปลง/
ราย) 

ที่ 
จังหวัดในพื้นที่ 
สสข. 3 ระยอง 

อบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
จนท.ระดับ
ตําบล 

(ราย/วัน) 

อบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
อาสาสมัคร 

GAP พืช(ราย/

วัน) 

อบรม
เกษตรกร
ระบบการ
จัดการ

คุณภาพการ
ผลิตใหได
มาตรฐาน 
(ราย/วัน) 

รับสมัครขึ้น
ทะเบียน
เกษตรกร 

(แปลง/ราย) 

ติดตามให
คําปรึกษา
และประเมิน

แปลง
เบื้องตน 

(แปลง/ราย) 

คิดเปนรอยละ 
(คุณลักษณะ) ชาวนามือ

อาชีพ 
GAP 

พืชอาหาร 
รวม 

อบรมชาวนามือ
อาชีพใหความรู

เรื่อง GAP ขาว
,วิเคราะหปญหา
และแนวทางการ

แกไข 
(ราย/ครั้ง) 

อบรมเกษตรกร 

GAP พืช
อาหารใหความรู

เรื่อง GAP พืช
อาหารวิเคราะห
ปญหาและแนว
ทางแกไข 
(ราย/ครั้ง) 

คิดเปนรอยละ 
(คุณลักษณะ) 

1. สมุทรปราการ - 48/2 30/3 30 34 113.33 - 770 770 - 770/1 100.00 
2. ฉะเชิงเทรา 62/3 186/2 1,300/3 1,300 560 43.07 - 2,598 2,598 - 2,598/1 100.00 
3. ชลบุรี 46/3 138/2 200/3 200 173 86.50 250 2,557 2,807 250/2 2,557/1 100.00 
4.  ระยอง - 141/2 200/3 200 326 163.00 - 4,000 4,000 - 4,000/1 100.00 
5. จันทบุรี 51/3 153/2 4,049/3 4,049 4,063 100.34 - 700 700 - 700/1 100.00 
6. ตราด 21/3 63/2 667/3 667 795 119.19 - 3,000 3,000 - 3,000/1 100.00 
7. สระแกว 24/3 72/2 1,200/3 1,200 276 14.66 500 500 1,000 500/2 500/1 100.00 
8. ปราจีนบุรี 28/3 84/2 450/3 450 262 58.22 500 1,200 1,700 500/2 1,200/1 100.00 
9. นครนายก 24/3 72/2 422/3 422 260 61.61 300 1,300 1,600 300/2 1,300/1 100.00 

รวม  9  จังหวัด 256/3 957/2 8,518/3 8,518 6,749 - 1,550 16,625 18,175 1,550/2 16,625/1 100.00 
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2. โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
กิจกรรมพัฒนาตลาดและเครอืขายการผลิต 

ที่ 
จังหวัดในพื้นที่สสข.

3 ระยอง 
พัฒนาตลาดและเครือขายสินคา

เกษตร 
จุดจําหนายสินคา

เกษตร (Q-Shop) 
ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ ความเสี่ยง 

การนําขอคิดเห็น ขอเสนอแนะในครั้ง
กอนไปใชประโยชนของหนวยปฏิบัต ิ

1. สมุทรปราการ คัดเลือกสินคาเกษตรเปาหมาย 1.
เครือขายมีการประชุม(เวที)
เชื่อมโยงการผลิตการตลาด 

 ยังไมมีการดําเนินการ ไมมี - กลุมเครือขายทีเ่กิดขึ้นไมยั่งยืน 
สงผลใหโครงการไมประสบ
ผลสําเร็จควรเนนความสัมพันธ
ภายในกลุม ลดการมุงเนน
ผลประโยชนแตเปนการเนนการ
ชวยเหลือกันภายในกลุม 

- 

2. ฉะเชิงเทรา มี 1 เครือขาย ไดแกเครือขาย
มะมวงบริโภคผลสดมีกลุม
เครือขาย 5 กลุม (เครือขาย)
เกษตรกรเปาหมาย 60 ราย จัด
ประชุม(เวที) เชื่อมโยงการผลิต
การตลาด 1 ครั้ง 

บริเวณหนาสํานักงาน
เกษตรจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 1 จุด 

ไมมี การลดตนทุนการผลิตขาวโดย
การใชสารน้ําหมักชีวภาพลด
การใชปุยเคมี ปฏิบัติตอเนื่อง 3 
ป  

- ผลจากการปฏิบัติตอเนื่อง 3 ป มีผล
ดังนี้ 
1.ลดตนทุนการใชปุยเคมีไดประมาณ

30% 
2.ดินมีความออนนุมไถงาย 
3.ผลผลิตขาวเพิ่มมากขึ้น 
4.ตนขาวแตกกอมากขึ้น 

3.  ชลบุรี สินคาสับปะรดเกษตรกรเปาหมาย 
4 กลุมจัดประชุม(เวที)เชื่อมโยง
การผลิตการตลาด 2 ครั้ง 

บริเวณลานหนาที่วา
การอําเภอเมืองชลบุรี 1 
จุด 

การประสานงานระหวาง
จนท.ของกลุมฝายใน
สนง.ยังไมดีพอ เนือ่งจาก
ยังไมเขาใจบทบาทของ
ตัวเอง 

ควรมีการจัดอบรมจนท.ทุก
กลุม/ฝายที่เกี่ยวของพรอมกัน 
ทําความเขาใจรวมกันใหรูถึง
บทบาทหนาที่เพื่อความสําเร็จ
ของงาน 

ไมมี - 

4. ระยอง 1.เครือขายทเุรียนทอดเกษตรกร
เปาหมาย12 ราย จัดประชุม(เวที)
เชื่อมโยงการผลิตการตลาด 1 ครั้ง 

ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี - 
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ที่ 
จังหวัดในพื้นที่
สสข.3 ระยอง 

พัฒนาตลาดและเครือขายสินคาเกษตร 
จุดจําหนายสินคาเกษตร 

(Q-Shop) 
ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ ความเสี่ยง 

การนําขอคิดเห็น ขอเสนอแนะในครั้ง
กอนไปใชประโยชนของหนวยปฏิบัต ิ

5. จันทบุรี 2 เครือขาย มังคุดแปรรูปและทุเรียนทอด
เกษตรกรเปาหมาย 24 ราย จัดประชุม
(เวที)เชื่อมโยมการผลิตการตลาดสินคา
ละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง 

บริเวณหนาสํานักงาน
เกษตรอําเภอทาใหม 1 จุด
และกลุมวิสาหกิจชุมชน
ทุกกลุม 

ไมมี - ไมมี - 

6. ตราด สรางกลุมเครือขาย 1 เครือขายมีกลุม
เครือขาย 7 กลุม 

บริเวณหนาศาลากลาง
จังหวัดตราดและหนาที่วา
การอําเภอเมืองตราด 

งบประมาณไมสอดคลอง
กับสถานการณและ
งบประมาณจํานวนจํากัดไม
เพียงพอ 

จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมและโอน
งบประมาณของเดอืนมกราคม 2552 
ใหทันฤดูกาลผลิต 

ไมมี - 

7. สระแกว สรางกลุมเครือขายระดับอําเภอๆ ละ1 
เครือขาย รวม 9 เครือขาย จัดประชุม
จําหนายสินคาทุกสัปดาหตนเดือน(3วัน
ติดตอกัน) 

บริเวณดานหนาสถานี
วิทยุกระจายเสยีงแหง
ประเทศไทย จ.สระแกว
ทุกสัปดาหตนเดือน 

การสรางความมั่นใจใหกับ
ผูบริโภคเปนประเด็นสําคัญ
ที่ตองสรางศรัทธาและ
ประชาสัมพันธสรางความ
มั่นใจเชื่อใจตอผูบริโภคที่

สําคัญสื่อที่จะเปน Q 
รับรองผลผลิต 

เนนสินคามีคุณภาพสม่ําเสมอมา
จําหนายไมนําสินคาที่ไมรูแหลงผลิต
หรือรับรองแปลงมาจําหนาย 

ไมมี - 

8. ปราจีนบุรี มี 1 เครือขาย เกษตรกรเปาหมาย12 ราย 
จัดประชุม(เวที)เครอืขายเชือ่มโยงการ
ผลิตการตลาด 2 ครั้ง 

Q-Shop 1 จุด บริเวณ

ตลาดนัดหนาศาลากลาง
จังหวัด (หลังเกา)ทุก
สัปดาหๆ ละ 1 ครั้ง 

1. ขาดจนท.ผูรับผิดชอบ
โดยตรง 
2.โครงการลาชาไมชัดเจน 

1.แตงตั้งจนท.รับผิดชอบโดยตรง 
2.กรมสงเสริมการเกษตร ควร
ดําเนินการโครงการใหตรงตาม
ไตรมาสที่สามารถดําเนินการไดทัน
และสอดคลองตามเงื่อนไขโครงการ 

- - 

9. นครนายก มี 1 เครือขายเกษตรกรเปาหมาย 20 ราย 
จัดประชุม(เวที) เครือขายเชื่อมโยงการ
ผลิตการตลาด 2 ครั้ง 

1 จุด บริเวณตลาดนัด
ศูนยการคาจังหวัด

นครนายก 

ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี 
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5. ความเสี่ยง 
  * เกษตรกรยังไมเห็นความสําคัญของ GAP พืช ทําใหการสงเสริมฯ ไมประสบผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคเทาที่ควร 
  * แบบฟอรม check list ของพืชสับปะรด มีความตางจากแบบ check list ของพืชอาหารทั่วไป 
ควรมีการปรับปรุงแบบ (เฉพาะสับปะรด) ใหม โดยเฉพาะเรื่องแหลงน้ํามีสับปะรดปลูกแบบใชน้ําและ
แบบไมใชน้ํา 
  * แบบ check list  ใน 8 ขอกําหนด มีขอปลีกยอยมากเกินไป รายละเอียดใชวลีที่เปนทาง
วิชาการมาก ทําความเขาใจหรือขยายความใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองไมได 
  * เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีภาระรับผิดชอบงานและรับผิดชอบการสมัครเขารวม GAP 
มาก การบริหารเวลาใหงาน/ กิจกรรม/ โครงการ/ สําเร็จลุลวงและมีคุณภาพงานดี กระทําไดยาก เปน
ผลเสียตอการดําเนินงานในแตละกิจกรรม/ โครงการ 
  * เปาหมายเกษตรกรเขารวมโครงการ (เตรียมความพรอมป 52) ยังไมชัดเจน 
  * ปญหาเรื่องคืนแปลง สวนใหญจะเปนแปลงของพืชผักเปนสวนใหญ (เปนปญหาจากการที่
เกษตรกรใชแหลงน้ําธรรมชาติหรือแหลงน้ําในฟารมลางทําความสะอาดพืชผัก) เร่ืองนี้ทางกรมวิชาการ
เกษตร ตองมีคําแนะนําที่เปนคําตอบที่ถูกตองใหในกรณีไมผล จะเปนปญหากับเงาะ เพราะเงาะเมื่อเก็บ
เกี่ยวและใสในรถบรรทุกจะมีการลดความรอนระหวางการขนสง โดยใชน้ําจากแหลงน้ําสาธารณะเปนตัว
ชวยลดความรอนภายในกองหรือในภาชนะขนสง 
6. ขอเสนอแนะเพื่อการปรับแผน/ หรือการปรับปรงุพฒันาการดําเนนิงาน 
  * ควรและจําเปนอยางยิ่งที่ตองประกาศและมีผลบังคับใชโดยเร็วเกี่ยวกบั 
   1. พระราชบัญญัติ “ความรับผิดที่เกิดขึน้จากสินคาไมปลอดภัยป 2551” 
   2. พระราชบัญญัติ “มาตรฐานสินคาเกษตร ป 2551” 
  * การปฏิบัติงานในเรื่อง GAP พืช ภายใตเงื่อนไข MOU ระหวาง 3 หนวยงานกรมสงเสริม
การเกษตร กรมวิชาการเกษตร และกรมการขาว ควรมีการทบทวนบทบาทภารกิจและความรับผิดชอบให
เกิดความชัดเจนและถูกตองสอดคลองตามภารกิจและการบูรณาการงานภายใตองคกรกระทรวงเดียวกัน  
(อยาใหเกิดการเหลื่อมลํ้ากัน) และมีการ Organize ใหเปนระบบ (system) 
  * จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมและโอนงบประมาณในชวงเดือนมกราคม 2552 ปตอไปใหทัน
ฤดูกาลผลิต 
  * สงเสริมดานประชาสัมพันธใหเกษตรกรเห็นประโยชนของการเขารวม GAP (ผานสื่อทุก
แขนง) 
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  * ใหการสนับสนุนสําหรับเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ GAP มีสิทธิประโยชนจากการ
จําหนายผลผลิต (โดยกําหนดตลาดสินคา GAP ในทุกแหงกระจายทั่วประเทศเหมือนกับรานสะดวกซื้อ 
 ( Seven & Eleven ) เปนแรงจูงใจเกษตรกรวามีความตางเรื่องราคากับสินคาที่ไมมี GAP  
  * สนับสนุนอัตรากําลังเจาหนาที่ใหเพยีงพออยางนอง 1 ตาํบล 1 คน 
  * ภาครัฐควรสนบัสนุนปจจยัการผลิตหรือเงินทุนปลอดภยัดอกเบี้ยในการผลิต 
7. ปญหา/ อุปสรรค 
  1. กรมสงเสริมการเกษตรใหชะลอโครงการฯ ดําเนินการทําใหการเบิกจายงบประมาณไม
เปนไปตามแผนไตรมาส 2 
  2. การดําเนินการตรงกับชวงเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตผลไมและมีปญหาเรื่องราคาผลไมตกต่ํา 
ทําใหตองปรับแผนการฝกอบรม/ การติดตามประเมินเบื้องตนเปนชวงหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
  3. โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานยังไมจูงใจเกษตรกรเพราะ
ผลผลิตที่ไดผาน GAP แลวกับที่ไมผาน GAP ราคาจําหนายไมแตกตางกัน เกษตรกรยังมองไมเห็น
ความสําคัญหรือประโยชนจากการเขาสูการรับรองมาตรฐาน GAP 
  4. อัตรากําลังเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรระดับตําบลมีจํานวนจํากัด เจาหนาที่  1  คน 
รับผิดชอบ  2-3 ตําบล 
  5. การนัดหมายเกษตรกรทําไดยาก เนื่องจากเกษตรกรมีภาระหาเลี้ยงครอบครัวหลายดาน  
และพื้นที่การปลูกไมผลมีนอย 
  6. การกําหนดจํานวนเปาหมายเกษตรกร แบบ top down (เปาหมายของเกษตรกรเขารวม
โครงการมาก) ซ่ึงจะมีเปาหมายมากแตในทางปฏิบัติเกษตรกรที่จะไดการรับรอง (ใบ Q) เกษตรกรตอง
ผานมาตรฐานตามขอกําหนดตามเกณฑที่กรมวิชาการกําหนดเปนขั้นเปนตอนและเปนระบบ เกษตรกร
บอกวาเปนความยุงยากในการปฏิบัติ (เกษตรกรไมมีส่ิงจูงใจในการปฏิบัติตามหรือสนใจปฏิบัติในความ
เปนจริงรัฐ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย กระทรวงการตางประเทศ ตลอดจน
กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทย  ตองรวมมือกันวางแผนระยะยาวเรื่อง ตลาดสินคาพืชอาหาร 
ประมง ปศุสัตว ที่มี GAP ทั้งในและตางประเทศใหชัดเจน เปนทางเลือกสําหรับเกษตรกรได) 
  7. เกษตรกรไมไดรับความเปนธรรมเรื่องราคาผลผลิต เกษตรกรตองการใหภาครัฐจัดการเรื่อง
ตลาดปลายทางอยางจริงจัง 
  8. แบบรายงานตามแบบที่กําหนดยุงยากสําหรับเกษตรกรและอาสาสมัคร GAP 
  9. งบประมาณอนุมัติใหดําเนินการเรื่อง Food  Safety ป 51 เร็วแตเมื่อถูกชะลอโครงการทําให
แผนการปฏิบัติไมเปนไปตาม action plan (แผนปฏิบัติการ) 
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  10. เกษตรกรเตรียมความพรอมป 52 จะไมมีเกษตรกรสมัครเขา GAP-01 ดวยเหตุผลจํานวน
เกษตรกรสมัครเขา GAO -01 ในปที่ผานมาสมัครเขาไปหมดแลวและสวนใหญจะไดใบรับรอง (ใบ Q) จึง
จะไมมีเกษตรกรหนาใหมในป 2552 
  11. เกษตรกรบางรายไมใหความรวมมือในขั้นตอนการจดบันทึกขอมลูภายในฟารม 
  12. งบประมาณไมสอดคลองกับสถานการณ และมีจํานวนงบประมาณจํากัดไมเพยีงพอหรือได
สัดสวนกับเปาหมายของงาน 
 นายณฐัวุฒิ   พลอยอราม 

นักวิชาการเกษตร 8ว 
ผูติดตามนิเทศและสรุปรายงาน 

 
 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ   
4.2 ผลการประกวดศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ดีเดน ระดับประเทศ 

ป 2551  
ผลการประกวดศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ดีเดน ระดับประเทศ 

ป 2551  ซ่ึงสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ไดคัดเลือกศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน)  และไดรางวัลที่ 1  ระดับประเทศ 

มติท่ีประชุม รับทราบ   
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  4.3 การติดตามการใชจายงบประมาณ    
สรุปรายงานผลการใชจายงบประมาณป 2551 

ของสํานักงานเกษตรจังหวัดและศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรในภาคตะวันออก 
สังกัดสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  3  จังหวดัระยอง 

ตัดยอดเดือน   สิงหาคม  2551 
 

หนวยงาน 
งบประมาณ 
ท่ีไดรับ(บาท) 

ใชไป 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

คงเหลือ 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

1.งบประมาณจากกรมสงเสริมการเกษตร      

1.1  จันทบุรี 9,883,741 8,106,365.90 82.02 1,777,375.10 17.98 
1.2  ฉะเชิงเทรา 10,049,339 8,427,487.61 83.86 1,621,851.39 16.14 
1.3  ชลบุรี 9,979,582 8,410,185.67 89.97 1,569,396.33 16.79 
1.4  ตราด 6,776,787 6,213,727.27 91.69 563,059.73 8.31 
1.5  ปราจีนบุรี 8,101,179 6,841,253 84.45 1,259,936 15.55 
1.6  นครนายก 8,110,320 6,284,114.04 77.48 1,826,205.96 22.52 
1.7  ระยอง 6,733,081 5,717,304.41 84.91 1,015,776.59 15.09 
1.8  สมุทรปราการ 4,954,338 4,365,379 88.11 588,959 11.89 
1.9  สระแกว 8,839,545 7,493,827.72 84.78 1,345,717.28 15.22 
1.10 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดจันทบุรี (ผ้ึง) 

1,898,285 1,752,391.56 92.32 145,893.44 7.68 

1.11 ศูนยบริหารศัตรูพืชชลบุรี 2,047,353 1,827,229.80 89.25 220,123.20 10.75 
1.12 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน) 

1,989,139 1,715,520.11 86.24 273,618.89 13.76 

1.13  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดระยอง (พชืสวน) 

3,104,088 2,749,648.55 88.58 354,439.45 11.42 

1.14 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดชลบุรี (พนัธุพืชเพาะเลี้ยง) 

4,418,510 3,645,846.79 82.51 772,663.21 17.49 

1.15 สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่ 3  จังหวดัระยอง 

5,834,349 5,433,186 93.12 401,163 6.88 

รวม 92,719,636 78,983,467.43 85.19 13,736,178.57 14.81 

 
 

- 22 - 



 - 23 - 

หนวยงาน 
งบประมาณ 
ท่ีไดรับ(บาท) 

ใชไป 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

คงเหลือ 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

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

     

1  จันทบุรี 309,500 279,380 90.27 30,120 9.73 
2  ฉะเชิงเทรา 592,800 266,000 81.69 326,800 18.31 
3  ชลบุรี 1,500,000 1,500,000 100.00 - - 
4  ตราด 34,900 34,900 100.00 - - 
5  ปราจีนบุรี 38,000 35,600 97.86 2,400  
6  นครนายก 332,100 325,000 93.68 7,100 6.32 
7  ระยอง - - - - - 
8  สมุทรปราการ 367,500 316,550 86.14 50,950 13.86 
9  สระแกว  3,659,400 532,738 14.56 3,126,662 85.44 
10 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัจันทบรีุ (ผ้ึง) 

- - - - - 

11 ศูนยบริหารศัตรูพืชชลบุรี 564,000 531,571 94.25 32,429 5.75 
12 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัฉะเชิงเทรา (พืชสวน) 

- - - - - 

13  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัระยอง (พืชสวน) 

- - - - - 

14 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัชลบุรี (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 

447,200 421,597.20 94.27 25,602.80 5.73 

15.  สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่ 3  จังหวดัระยอง 

- - - - - 

รวม 16,394,739 11,170,823.81 68.14 5,223,915.19 31.86 

มติท่ีประชุม รับทราบ   
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  4.5 ผลการดําเนนิงานของศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
1) ศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี 

   การดําเนินงานของศูนย ผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ ป 2551 
1. หัวเชื้อราไตรโคเดอรมา  เปาหมาย 500 ขวด  ผลิตได 260 ขวด 

สนับสนุน 31 ขวด  เกษตรกร  12 ราย  พื้นที่  1,786 ไร 
2. เชื้อราไตรโคเดอรมา  เปาหมาย 10,000 กโิลกรัม  ผลิตได 6,299  

กิโลกรัม  สนับสนุน 5,275  กิโลกรัม  เกษตรกร  254 ราย  พื้นที่  8,801 ไร 
3. หัวเชื้อราบวิเวอเรีย  เปาหมาย 500  ขวด  ผลิตได 1,510 ขวด  

สนับสนุน 45  ขวด  เกษตรกร  45 ราย  พื้นที่  2,924 ไร 
4. เชื้อราบิวเวอเรีย  เปาหมาย 10,000  กิโลกรัม  ผลิตได 10,157 กิโลกรัม 

สนับสนุน 9,334 กิโลกรัม  เกษตรกร  353 ราย  พื้นที่  14,233ไร 
5. เชื้อราเมตตาไรเซียม (ดวงแรด)  เปาหมาย 1,000  กิโลกรัม  ผลิตได 778 

กิโลกรัม สนับสนุน 358 กิโลกรัม  เกษตรกร  26 ราย  พื้นที่  513 ไร 
6. เชื้อราเมตตาไรเซียม (ดวงหนวดยาว)  เปาหมาย 2,400  กิโลกรัม  ผลิต

ได 1,264 กิโลกรัม สนับสนุน 30 กิโลกรัม  เกษตรกร  16 ราย  พื้นที่  10 ไร 
7. มวนตวัห้ํา  เปาหมาย 100,000  ตัว  ผลิตได  58,460  กิโลกรัม 

สนับสนุน 33,400  ตัว  เกษตรกร  16 ราย  พื้นที่  1,255 ไร 
8. แมลงหางหนบี  เปาหมาย 1,000,000  ตัว  ผลิตได  1,629,200  กิโลกรัม 

สนับสนุน 1,281,500  ตัว  เกษตรกร  112 ราย  พื้นที่  5,040 ไร 
9. แมลงชางหางใส  เปาหมาย  60,000  ตัว  ผลิตได  30,122  กิโลกรัม 

สนับสนุน 20,000  ตัว  เกษตรกร  9 ราย  พืน้ที่  1,671 ไร 
10. กบ  เปาหมาย  15,000  ตัว  ผลิตได  3,840  กิโลกรัม สนับสนุน 700  

ตัว  เกษตรกร  2  ราย  พื้นที่  25 ไร 
11. แตนเบยีนไขตริกโคแกรมมา  เปาหมาย  60,000,000  ตัว  ผลิตได  

34,874,500  กิโลกรัม สนับสนุน 27,548,000  ตัว  เกษตรกร  58  ราย  พืน้ที่  1,839 ไร 
12. แตนเบยีนแมลงดําหนามมะพราว  เปาหมาย  8,333 มัมมี่  ผลิตได  

2,212  มัมมี่  สนับสนุน 1,915 มัมมี่  เกษตรกร  7  ราย  พืน้ที่  300 ไร 

มติท่ีประชุม รับทราบ   
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  2) ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดจันทบุรี (ผึง้) 
 ผลการดําเนินงาน 

1. ฝกอาชีพเฉพาะดาน  อบรมครบ  400 คน  เบิกจายงบประมาณหมด 
2. อบต.บานไทร  อ.ประโคชัย  จ.บุรีรัมย  ฝกอบรม จํานวน 50 คน วันที่ 

21 กันยายน 2551 
3. กลุมแมบาน ต.หมอนนาง  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี  ฝกอบรม จํานวน 40 

คน  วันที่  28  สิงหาคม  2551 
4. อุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช  จํานวน 100 คน  วนัที่ 29 

กรกฎาคม 2551 
5. นักเรียนมะนาสรรเสริญ  อบรมครั้งละ 40 คน 26 พฤษภาคม – 29 

กันยายน 25551  (ทุกวนัจันทร) 
6. โรงเรียนปญโยทัย เขตสายใหม กทม. ฝกงาน  4 คน ตั้งแต 27 เม.ย. – 3 

พฤษภาคม 2551 
7. อบต.น้ําชุน  อ.หลมสัก  จ.เพชรบูรณ  อบรม จํานวน 200 คน วันที่ 3 

มีนาคม 2551 
8. โรงเรียนประถมมะขาม  จํานวน 71 คน  วนัที่ 9 พฤศจิกายน 2550 

  ศูนยเรียนรูแหลงทองเที่ยวเชงิเกษตร 
1. หนวยงานราชการและเอกชน เขาชมและซื้อสินคา 8 หนวยงาน 
2. นักเรียนใชเปนสถานที่เรียน (แปรรูปผลิตภัณฑ)  232  คร้ัง 880 คน 
3. นักศึกษาฝกงาน  2  สถาบัน 

- มหาวิทยาลัยรังสิต  จํานวน 10 คน 
- โรงเรียนปญโยทัย เขตสายไหม จํานวน 4 คน 
- โรงเรียนประถมมะขาม  จํานวน 71 คน 

4. นักทองเที่ยวทัว่ไป ประมาณ 480 คน  
  ปญหาอุปสรรค 
  - อัตรากําลังที่ตองการใหสับเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงทีไ่ดรับการขอยืมตัว
เปลี่ยนกับการบรรจุใหมของนักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

มติท่ีประชุม รับทราบ   
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  3) ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 
  - 

มติท่ีประชุม รับทราบ   
  4) ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดฉะเชงิเทรา (พืชสวน) 
   ผลการดําเนินงาน 

1. ขอขอบคุณผูอํานวยการเขตฯและคณะที่ใหคําแนะนําในการนําเสนอ
ผลงานสําหรับการประกวดศนูยฯ ดีเดนระดับประเทศ 

2. โครงการทองเที่ยวเชิงเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม จํานวน  
60 คน  วันที่  4-10  กันยายน  2551  ศึกษาดูงาน 

3. ดูแลแปลงเรียนรู จํานวน 10 แปลงพรอมนาํศึกษาดูงานและเปนแปลง
เรียนรู 

4. นําพืชสมุนไพร จํานวน 28 ชนิด 143 ตน นาํถวายสมเด็จพระเทพฯ 
ผานงานสวนพระองคและไดรับหนังสือขอบคุณจากเลขานุการงานสวนพระองค 

5. จัดนิทรรศการทางการเกษตร (บอนสี) ระหวางวนัที่ 6-9 กันยายน 51 ณ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
   ปญหา 

1. การพัฒนาบุคลากรไมคอยไดรับการพฒันาบุคลากรจากสวนกลาง 
2. การสนับสนุนงบประมาณไมเพียงพอในการซอมแซมวัสดุครุภัณฑ 

(เชน อาคารฝกอบรมและหอพัก, LCD) 

มติท่ีประชุม รับทราบ   

  5) ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดระยอง (พืชสวน) 
   ผลการดําเนินงาน 

- อบรมเยาวชนในจังหวดัระยอง  โดย บริษทั  จัดการน้ําภาคตะวันออก 
(อิสวอเตอร)  รวมกับศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  อบรมเยาวชน จํานวน 4 
รุนๆ ละ 120 คน  รวมทั้งส้ิน  480  คน 

- รับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารฯ
ดูงานดานการผลิตพืชสวน  30  ราย 

- อบรมเกษตรกร เร่ือง การพัฒนาอาชีพการเกษตร หลักสตูร การเพาะ
เห็ดนางฟา จาก อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง จาํนวน 30 ราย   

มติท่ีประชุม รับทราบ   
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   6) ศูนยพัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผัก ผลไม เพื่อการสงออกที่ 2  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
   ผลการดําเนินงาน 

- สํารวจและตดิตามสถานการณศัตรูมะมวงในเขตพืน้ที่รับผิดชอบ 7 
อําเภอของจังหวัดฉะเชิงเทรา  พบวาเกษตรกรที่ทํามะมวงนอกฤดูมกีารดูแลรักษาผลออน และการหอผล 
คาดวาจะเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณปลายเดือนตุลาคม-ตนเดือนพฤศจกิายน 

- รวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการ สังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที ่3 จังหวดัระยอง  
ตอนรับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ  สภาผูแทนราษฎร  ศึกษาดูงานเกีย่วกับดานการเกษตร 
เร่ือง มะมวงเพื่อการสงออก  ของวิสาหกิจชุมชนผูผลิตมะมวงสงออก จังหวดัฉะเชิงเทรา วันที่ 21 
กันยายน 2551  ณ  สวนแกววงษนกุูล  และสวนเกยีรติอัมพร 

- ปรับปรุงภูมิทัศนและปรับปรุงซอมแซมครุภัณฑของสํานักงานฯ ไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณการเพิ่มเตมิจากกรมสงเสริมการเกษตร 
 ผูอํานวยการสาํนักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง  ไดกลาวเพิ่มเติมการ
ดําเนินงานศูนยฯ ดังนี ้

1. ใหแตละศูนยสรางประเด็นเดนหรืองานเดนของศูนย เชน บอนสี ฯลฯ 
2. ใหมีการปรับปรุง พัฒนาศนูยเปนแหลงเรียนรูและเปนสถานที่ทองเที่ยว และให

ศูนยฯ สํารวจอาคารสถานที่ที่ควรปรับปรุง 
3. การสรางรายได การผลิตพันธุพืช กรมสงเสริมการเกษตรควรจะปรับกฎระเบียบใน

การจําหนายผลิตพันธุพืชที่ไดจากศูนย 
4. ใหทุกศนูยฯ พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชงิเกษตร 
5. ใหทุกศนูยฯ ประสานงานกับหนวยงานทองถ่ิน เชน อบจ. อบต. เพื่อขอสนับสนุน

งบประมาณมาใชในการการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของศูนยฯ 
6. ใหมีการประชาสัมพันธ ผลการดําเนินงานของศูนยรวมถึงจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานของศูนยฯ รวมถึงการดําเนินงานรวมกับหนวยงานอื่นหรือภาคเอกชน 
7. ควรมีการโยกยาย สับเปลี่ยนผูบริหารศูนยฯ เหมือนเกษตรจังหวดั เมื่อครบวาระ 4 ป 

มติท่ีประชุม รับทราบ   
ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่น ๆ 
  5.1  ปฏิทินการปฏิบัตงิานตามระบบสงเสริมการเกษตร ป 2552 
   รายละเอียดตามปฏิทินที่แนบดานหลัง 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
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หมายเหต ุ  
สัปดาหที่ 1    คือ สัปดาหแรกของเดือนที่มีวันทําการ 5 วัน เปนสัปดาหการ 
     ติดตามนิเทศและประชุม DM 
สัปดาหที่ 2    เปนสัปดาหจัดกิจกรรมในภาพรวมระดับเขตและประเทศ 
สัปดาหที่ 3    เปนสัปดาห DW,PW 
สัปดาหที่ 4    เปนสัปดาหการติดตามนิเทศงาน และประชุม MM  

 =    วันหยุดราชการ 

=    วันเสาร – อาทิตย 
CM       =    ประชุมผูบริหารกรมฯ (Central Meeting) (วันอังคารในทุกสัปดาห) 

            GM =     ประชุมแตละกลุม/ฝายของเขต (Group Meeting ) 

RM             =     ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการระดับเขต         
     (Regional Meeting) 2 เดือน/คร้ัง (วันพธุในสัปดาหท่ี 2) 

RM1             =    ประชุมผูบริหารศูนยปฏิบัติการ 2 เดอืน/คร้ังสลับเดือนกับการประชุม     
RM (วันพุธในสัปดาหท่ี 2) 

RM2             =    ประชุมภายในสํานักฯ เขตที่ 3 ประจําเดือน (วันจันทรของสัปดาหที่ 2) 
 MM             =    ประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน (Monthly Meeting) 
 DM              =    ประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอ     (District Meeting) 
 นิเทศ           =    ติดตามนิเทศงาน 
 DW              =    การสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ ระดับอําเภอ (District Workshop) 
 PW =   การสมัมนาเชิงปฏิบัติการ ระดับจังหวัด (Provincial Workshop) 

ระหวางวันที่ 1 – 5 ของทุกเดือนเปนชวงการรายงานตามระบบสงเสริมการเกษตร ( IT) 
 
 

ββββββββββ 
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  5.2 แผนการประชมุ ฯ  ป 2552   
แผนการประชมุเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการ 

สังกัดกรมสงเสริมการเกษตร เขตท่ี 3 
ประจําปงบประมาณ 2552 

 

คร้ังที่ วัน/เดือน/ป สถานที่ 
1 12  พฤศจิกายน 2551 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จงัหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน) 
2 14  มกราคม 2552 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จงัหวัดชลบุรี (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 
3 11  มีนาคม  2552 ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ              

(อาวคุงกระเบน)  จ.จนัทบุรี 
4 13 พฤษภาคม 2552 สํานักงานเกษตรจังหวดัสมุทรปราการ 
5 15 กรกฎาคม 2552 สํานักงานเกษตรจังหวดัตราด 
6 16 กันยายน 2552 สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  จังหวดัระยอง 

แผนการประชมุผูบริหารศูนยปฏิบตัิการ 
สังกัดกรมสงเสริมการเกษตร ในเขตภาคตะวันออก 

ประจําปงบประมาณ 2552 
 

คร้ังที่ วัน/เดือน/ป สถานที่ 
1 15 ตุลาคม 2551 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จงัหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน) 
2 11 ธันวาคม 2551 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จงัหวัดชลบุรี (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 
3 11 กุมภาพนัธ  2552 ศูนยบริหารศตัรูพืช จังหวัดชลบุรี 
4 16 เมษายน 2552 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จงัหวัดระยอง (พืชสวน) 
5 10 มิถุนายน 2552 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จงัหวัดจันทบุรี (ผ้ึง) 
6 13 สิงหาคม 2552 สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  จังหวดัระยอง 

มติท่ีประชุม รับทราบ   
 

เลิกประชุม 12.30  น. 
 

                 สุจิตรา  รุงรัศมีวิระยะ               องอาจ  เพยีรธรรม 
 

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

               ผูจดรายงานการประชุม    ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 

- 30 - 


	=    วันเสาร์ – อาทิตย์ 
	CM       =    ประชุมผู้บริหารกรมฯ (Central Meeting) (วันอังคารในทุกสัปดาห์) 
	RM             =     ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต         
	     (Regional Meeting) 2 เดือน/ครั้ง (วันพุธในสัปดาห์ที่ 2) 
	RM1             =    ประชุมผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการ 2 เดือน/ครั้งสลับเดือนกับการประชุม     
	RM (วันพุธในสัปดาห์ที่ 2) 
	 MM             =    ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน (Monthly Meeting) 
	 DM              =    ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ     (District Meeting) 
	 นิเทศ           =    ติดตามนิเทศงาน 
	 DW              =    การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดับอำเภอ (District Workshop) 
	 PW =   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดับจังหวัด (Provincial Workshop) 

