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รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการ  
สังกัดกรมสงเสริมการเกษตร เขตที่ 3 

ครั้งที่  2 /2550 
วันที่  10  มกราคม   2550 

ณ  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชิงเทรา(พืชสวน) 
************************ 

ผูเขาประชุม 
 1.  นางปาริชาติ   ศรีวิพัฒน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนา        ประธานที่ประชุม 
     การเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง 
 2.  นายสังคม    ประเสริฐเตชาโต  เกษตรจังหวัดชลบุรี 
 3.  นายนิโรจน  ประถมวงศ เกษตรจังหวดัตราด 
 4 . นายอภิชาต     กาญจนโอภาส เกษตรจังหวดัฉะเชิงเทรา 
 5.  นายจตุรงค     ราชพิทักษ เกษตรจังหวดัปราจีนบุรี 
 6.  นายราเชนทร สุวรรณหิตาทร เกษตรจังหวดัสระแกว 
 7.  นายกรินทร ไลนฤทธิสิงห  เกษตรจังหวดันครนายก 
 8.  นายสุทธิพนัธ  พรหมสุภา   เกษตรจังหวดัจันทบุรี 
 9.  นายจตพุร    ศรีวิริยะ              (แทน)  เกษตรจังหวดัสมุทรปราการ 
 10. นางอุษา   เพ็งแกว  (แทน)  เกษตรจังหวดัระยอง 
 11. นายคนึง   กลับกลาย ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
     จังหวดัฉะเชิงเทรา  (พืชสวน) 
 12. นายพงษศกัดิ์  เอมดวง ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
     จังหวดัระยอง  (พืชสวน) 

13. นายสุระเชษฐ  นาโสม หัวหนาศูนยพฒันาการผลิตและควบคุมผัก  ผลไม เพื่อการ
สงออกที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

14. นายมงคล ดานปาน (แทน)  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
 จังหวดัชลบุรี  (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 
15. นายนริศร   คงสมบุญ (แทน)  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวดัจันทบรีุ  (ผ้ึง) 
16. นายประยรู เริงเลื่อม  (แทน)  ผูอํานวยการศูนยบริหารศัตรูพืช  จงัหวัดชลบุรี 

 17. นายองอาจ   เพียรธรรม ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ   เลขานุการที่ประชุม 
     สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง 
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ผูไมเขาประชมุ 
  - 

ผูเขารวมประชุม 
 1.  นายกนก    ปานบัว นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว กรมสงเสริมการเกษตร 
 2.   นายทิวา           แซมเพชร ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร  

3.   นายรังสรรค    บูรณมานัส ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 
4.  นายมนตร ี กลาขาย รักษาการในตาํแหนงผูอํานวยการกลุมวิชาการและฝกอบรม 

 5.  น.ส.วาสนา       บํารุงกิจ หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 
 6.  นางศุภลักษณ   พลเยี่ยม นักพัฒนาทรพัยากรบุคคล 7 ว 
 7.  น.ส.คนึงนจิ      พิชญานนท นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว 
 8.  นายสะทาน    บรรดา นายชางไฟฟา 6  
.   
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เร่ิมประชุมเวลา    09. 00 น. 
วาระกอนการประชุม   
  ประธานเปดการประชุมโดยนางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง มอบรางวัลแกสํานักงานเกษตรจังหวัดที่ชนะการประกวดสํานักงาน
เกษตรจังหวัดดีเดนและสํานักงานเกษตรอําเภอที่มีผลงานดีเดนในการประกวดสํานักงานเกษตรจังหวดัดเีดน 
ป 2549 ภาคตะวันออก   ดังนี้ 
 รางวัลที่  1   สํานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 
 รางวัลที่  2  สํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี 
 รางวัลที่  3   สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 
 รางวัลชมเชย  สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง 
 สํานักงานเกษตรอําเภอดีเดน  ไดแก  สํานักงานเกษตรอําเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี  
และกลาวถึงโครงการประกวดสํานักงานเกษตรจังหวัดดีเดน ระดับเขต ประจําป 2549 ภาคตะวันออกวา เปน
โครงการที่กระตุนการทํางานของสํานักงานเกษตรจังหวัดและหนวยงานภายใตสังกัดของสํานักงานเกษตร
จังหวัด ซ่ึงจากการออกตัดสินพบเห็นการพัฒนาปรับปรุงสํานักงานโดยใหความสําคัญทั้งในดาน  5 ส   และ
ดานการบริหารสํานักงานและการบริหารโครงการตางๆ ในทุกระดับ โดยการบริหารงานโครงการมุงเนน
การบริหารแบบ Good government   แบบมุงผลสัมฤทธิ์ที่มีตัวช้ีวัด  ในการตัดสินดูจากการบริหารแผนงาน
โครงการตางๆ ที่สําคัญใชเปนตัวตัดสิน  ซ่ึงโครงการที่สําคัญมี 10 โครงการ เชน โครงการอาหารปลอดภัย  
วิสาหกิจชุมชน  ทองเที่ยวเชิงเกษตร  ระบบสารสนเทศ  รวมถึงการประชาสัมพันธ  ฯลฯ  ซ่ึงชี้ใหเห็นถึงการ
บริหารงานของผูบริหารถึงการจัดวางระบบการทํางานอยางไรโดยดูจากเอกสารและการซักถามของ
คณะกรรมการและมีการเปดโอกาสใหชี้แจงและนําเสนอ  พบวา ในภาพรวมของสํานักงานเกษตรจังหวัดมี
การเตรียมความพรอมที่ดี สวนในระดับอําเภอนั้น เขตไดทําการสุมเลือก และในสวนของตําบลดูในเรื่อง
หนึ่งฟารมหนึ่งตําบล และศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร พบวาในภาพรวมนั้นยังตองมีการ
ปรับปรุงกันอีกมากซึ่งขึ้นอยูกับผูบริหารที่ใหความสําคัญในการปรับปรุงและพัฒนาอยางไร  สวนผล
คะแนนไดเรียงตามลําดับ ดังนี้ 
 ลําดับที่ 1  สํานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 
 ลําดับที่ 2  สํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี 
 ลําดับที่ 3  สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 
 ลําดับที่ 4  สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง 
 ลําดับที่ 5  สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
 ลําดับที่ 6  สํานกังานเกษตรจังหวัดตราด 
 ลําดับที่ 7  สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ลําดับที่ 8  สํานักงานเกษตรจังหวัดสระแกว 
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 ลําดับที่ 9  สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
 นายจตุพร ศรีวิริยะ   แทนเกษตรจังหวัดสมุทรปราการเสนอแนะวาขอใหทางเขตไดจัดสง
คะแนนอยางเปนทางการใหทางจังหวัดทราบดวยเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาในสวนที่ยังบกพรองและ
เตรียมความพรอมในครั้งตอไป   
  

ระเบียบวาระที่ 1     เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ   
1.1 การแตงตั้งโยกยายขาราชการในภาคตะวันออก 

1)   คําส่ังกรมสงเสริมการเกษตร ที่  1627/2549  ลงวันที่  13 ธันวาคม 2549 
 1.   นายราเชนทร  สุวรรณหติาทร  เกษตรจังหวดันาน  ยายมาเปนเกษตรจังหวดั

สระแกว 
 2.   นายอาคม  ระเบียบโลก  เกษตรจงัหวดัสระแกว  ยายไปเปนเกษตรจงัหวดันาน 
2) คําส่ังกรมสงเสริมการเกษตร  ที่  1645/2549  ลงวันที่  18  ธันวาคม  2549 
 1.   นายบุญยนื  สุขสมัย  เกษตรอําเภอแหลมงอบ  จังหวดัตราด  ยายเปนเกษตร

อําเภอบําเหนจ็ณรงค  จังหวดัชัยภมู ิ
3) คําส่ังกรมสงเสริมการเกษตร  ที่  1656/2549  ลงวันที่  21 ธันวาคม 2549ง 
 1.   นายยงยุทธ  บัวโต  หัวหนาฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ  สํานักงาน

เกษตรจังหวดัสมุทรปราการ  ยายเปนนักวชิาการเกษตร  7ว  (ทัว่ไป)  กลุมงานสงเสริมมาตรฐานสินคา  
สวนสงเสรมิและบริการพัฒนาคุณภาพสินคา  สํานักคุณภาพสินคาเกษตร  กรมสงเสริมการเกษตร 

4) คําส่ังกรมสงเสริมการเกษตร  ที่  1679/2549  ลงวันที่  28  ธันวาคม 2549 
 1.   นางระนอง  จรุงกิจกุล  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  6  ฝายยุทธศาสตร

และสารสนเทศ  สํานักงานเกษตรจังหวดันนทบุรี  ยายเปนเกษตรอําเภอ  (นกัวิชาการสงเสริมการเกษตร 6)  
กิ่งอําเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ 

 2.   นายอํานาจ  สิงหกวาง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  6ว  สํานักงานเกษตร
อําเภอลําลูกกา  จังหวดัปทุมธานี  ยายเปนเกษตรอําเภอ  (นกัวิชาการสงเสริมการเกษตร 6)  กิ่งอําเภอเกาะจันทร  
จังหวดัชลบุรี 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 1.2  ผลจากการประชุมผูบรหิารกรมสงเสริมการเกษตร  เม่ือวันอังคารที่ 8 มกราคม 2550  
  1)  การรักษาความปลอดภยั  เนนย้ําใหผูบริหารใหความสําคัญกับเรื่องการอยูเวรยาม  
โดยเฉพาะในเวลาเชามืด  ในเร่ืองการวางระเบิดและการจุดไฟเผา  โดยใหทําหนังสือแจงไปที่สํานกังาน
เกษตรอําเภอใหตรวจตราและเพิ่มความระมัดระวังเปนพเิศษ 
  2)  การจัดงานวันเด็กแหงชาติ  ทางกรมสงเสริมการเกษตรจะดําเนินการเองทั้งหมด 
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  3)  การควบคมุภายใน ขอใหทางผูบริหารใหความสําคญักับระบบควบคุมภายใน  
เพราะในการวางระบบการควบคุมภายในที่ดีจะสงผลใหการบริหารงานดีดวยทั้งในเรื่องการควบคุมพัสดุ
ครุภัณฑ  การเบิกจาย บัญชี  ฯลฯ  ถือเปนเครื่องมือในการบริหารองคกรใหมีประสิทธิภาพ  ใหมองและ
บริหารปจจัยที่ทําใหเกิดความเสี่ยง โดยใชระบบควบคมุภายในที่ด ี
  4) การควบคุมการระบาดของโรค-แมลง  ซ่ึงแมลงดําหนามในมะพราวกําลังระบาด  
ใหติดตามสถานการณ    โดยใหแจงผานศูนยบริหารศัตรูพชืชลบุรี  
  5)  การจายเงินชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาต ิ  เนื่องจากเกิดการรองเรียน
กันมาก  เร่ืองการรับรองพื้นที่ปลูกใหเกษตรอําเภอเนนย้าํเกษตรตําบลใหรัดกุมใหมาก   
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่   2  รับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี 1/2550  วันท่ี  8  พฤศจิกายน  2549   

 เปนการประชุม ครั้งที่  1/2550  เมื่อวันที่ 8  พฤศจิกายน  2549  ณ สํานักสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่  3  จังหวัดระยอง   ซ่ึงรายงานการประชุมดังกลาว ไดแจงใหจังหวัดและทุกสวน
ราชการที่เกี่ยวของทราบ  โดยทาง Mail  และขึ้น Web – site ของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  
3  จังหวัดระยองแลว  
มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับรอง 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมฯ  คร้ังที่  1/2550  เมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน 2549               

3.1 โครงการประกวดสํานักงานเกษตรจังหวัดดีเดน ระดับเขต  ประจําป 2549 ภาค
ตะวันออก    
     ผลการตัดสินการประกวดและการมอบรางวัลการประกวดสํานักงานเกษตร
จังหวดัดีเดน ระดับเขต ประจําป 2549 ภาคตะวนัออก ปรากฏดังนี ้
     โลรางวัลชนะเลิศ  ไดแก สํานักงานเกษตรจังหวดันครนายก 
     เกียรติบัตรรางวัลที่ 2  ไดแก สํานักงานเกษตรจังหวดัชลบุรี 
     เกียรติบัตรรางวัลที่ 3  ไดแก สํานักงานเกษตรจังหวดัปราจีนบุรี 
     เกียรติบัตรรางวัลชมเชย ไดแก สํานักงานเกษตรจังหวดัระยอง 
    ระดับสํานักงานเกษตรอําเภอและพื้นที่ตําบล 
     โลรางวัลชนะเลิศ  ไดแก สํานักงานเกษตรอําเภอพานทอง 
          จังหวดัชลบุรี 
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 สําหรับรายละเอียดไดกลาวไวในวาระกอนการประชุม  และมีเอกสารแนบใหทราบในที่
ประชุมแลว 
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  4       เร่ืองเพื่อทราบและพิจารณา 
4.1 แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ปงบประมาณ 2550 

เนื่องจากชวงประมาณวันที่  29-31 มกราคม  2550  กรมฯ จะเรยีกประชุมเกษตร
จังหวดั/เขต ทั่วประเทศ  ประชุมเพื่อช้ีแจงแผนงาน/โครงการและงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ 2550  
ทั้งหมด  ขอใหรอรับฟงรายละเอียดจากกรมฯ โดยตรงตอไป 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 

 4.2  ทิศทางโครงสรางกรมสงเสริมการเกษตร   
  นายกนก  ปานบัว   นกัวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว แทนผูอํานวยการกลุม
พัฒนาระบบบริหาร  กรมสงเสริมการเกษตร ช้ีแจงถึง ทิศทางโครงสรางของกรมสงเสริมการเกษตรวา  จาก
นโยบายรัฐบาลชุดใหมวา ถาหนวยงานไหนมีปญหาผลกระทบกับโครงสรางใหดําเนนิการปรับโครงสราง
โดยใชอํานาจของกรมและกระทรวงเพื่อเสนอเขา กพร.ใหญ  ซ่ึงกรมสงเสริมการเกษตรไดรับผลกระทบจาก
การเกิดขึ้นของกรมขาวและสถาบันวิจัยหมอนไหม  สําหรับแนวทางการปรับโครงสรางใหมของกรมฯ  มี 2 
แนวทางคือ การปรับโครงสรางอยางเปนทางการโดยอาจใชเวลาเปนป และมีการสรางโครงสรางเสมือนจริง
ควบคูกับโครงสรางอยางเปนทางการคูขนานกันไป  โดยจํากัดดวยงบประมาณและอตัรากําลัง  โดยแบง
ออกเปน 5 ภารกิจใหญ  คือ  การอํานวยการ  การวิจัยศึกษา  การใหการบริการ  การพัฒนาองคกรเกษตรกร 
และการพัฒนาศักยภาพการผลิต  ในสวนของศูนยปฏิบัติการตางๆ ไดรวมเขาอยูในสวนกลางเพื่อข้ึนกับ
สํานักที่จัดตั้งขึ้นใหมในกรมโดยทํางานในภาพรวมของทั้งประเทศ  ในสวนพื้นที่ของเขตทํางานในดานการ
ติดตามประเมนิผล  ทํางานดานวิชาการชวยเหลือและใหการสนับสนุน  ในสวนเดิมทีว่าเขตจะแบงเปน 9 
เขตนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเปน 12 เขต  แตความเปนไปไดยังไมชัดเจน ในสวนของจังหวัดใหเพิ่มสวน      
เคหกิจเกษตรเขามารับผิดชอบงานโครงการสายใยรัก  แตในสถานการณปจจุบนัโครงสรางยังไมยตุิตอง
ปรับปรุงตอไปโดยยดึหลักกระชับ มีคุณภาพ ตนทนุตองไมเพิ่ม 
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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 4.3  ตัวชี้วัดและเปาหมายการปฏิบตัิงานสงเสริมการเกษตร ป 2550   
  นายกนก  ปานบัว   นกัวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว ช้ีแจงวา  คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการยังปฏิบัติเหมือนเดิมและยังตองจัดทําอยู ทั้งกับกรม ฯ และผูวาราชการ  ซ่ึงขณะนี้กรม ฯ กาํลังเจรจา
การจัดทําตวัช้ีวัดกับกระทรวง ฯ อยู และเจรจากับ กพร.ใหญ เมื่อผานแลวโดยมีขัน้ตอนการเซ็นตคํารับรอง
การปฏิบัติราชการเหมือนเดมิ   คาดวาภายในเดือนนี้จะผานขั้นตอนการอนุมัติของกระทรวง ฯ  และกพร.
ใหญ  ในสวนที่เกี่ยวของมี 17 ตัวช้ีวดัใหญ  28  ตัวช้ีวดัยอย  ตัวช้ีวัดของกระทรวง ฯ  ที่เกี่ยวของในสวน
จังหวดัคือรอยละของเกษตรกรที่ผานการฝกอบรม/ฝกปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงและนําไปใช

ประโยชน ทั้งนี้ กรมฯ  เกี่ยวของ ในดานใหเกษตรกรผานการอบรมและนําไปใชประโยชน ไมต่ํากวา 80%,
จํานวนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  ทีก่รม ฯ  เปนผูจัดตั้ง, จํานวนผลิตภัณฑเกษตรที่แปรรูปที่ไดรับการ
รับรองมาตรฐานจากอย.ของกระทรวงสาธารณสุข,  จํานวนเกษตรกรทีไ่ดรับการบริการและพัฒนาความรู
ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ, รอยละของเกษตรกรที่ทําการเกษตรโดยใช
เทคโนโลยีการเกษตรผลิตสินคาไดอยางปลอดภัยและ/หรือมีประสิทธิภาพ  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่
แจกใหในที่ประชุมแลว 
 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

 4.4  แนวทางการออกใบรับรองเกษตรผูปลูกขาวนาป ปการผลิต 2549/2550              
  นายรังสรรค  บูรณมานัส  ผูอํานวยการสงเสริมและพัฒนาการผลิต  ช้ีแจง ถึงแนวทาง
การออกใบรับรองเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ปการผลิต  2549/2550  วา   ในภาคตะวนัออกพบปญหาอยู ใน
จังหวดั ปราจนีบุรี  สระแกว  นครนายก  ฉะเชิงเทรา  ซ่ึงไมสามารถลดพื้นที่การปลกูขาวนาปรังไดเนื่องจาก
ในฤดูปลูกขาวที่ผานมาพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ(น้ําทวม) ทําใหเกษตรกรปลูกขาวในชวงนาปรังมากขึ้น  
ซ่ึงทางกลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรจะออกติดตาม  การรายงานการออกใบรับรองเกษตรกรผูปลูกขาว
นาป ปการผลิต 2549/2550  ระดับจังหวดัและอําเภอ  จังหวัดสระแกวในวันที่ 24-25  มกราคม 2550  จังหวดั
ปราจีนบุรี วันที่  26  มกราคม 2550  จังหวดันครนายกในวันที่  7 กุมภาพันธ  2550  และจังหวัดฉะเชิงเทรา 
วันที่  8 กุมภาพันธ  2550  โดยมีประเด็นการติดตาม คือ 
   1.  ติดตามตรวจสอบและประเมนิผลการออกใบรับรองฯ 
      2.  ติดตามและนิเทศการออกใบรับรองและรับทราบปญหาอุปสรรคพรอม
ประสานการแนะนําชวยเหลือ 
   3.  ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานใน 5 นัยยะที่แจง ตอเกษตรจังหวดัในการ
ประชุมผูบริหารกรมสงเสริมการเกษตรเมือ่วันที่ 10  มกราคม  2550  ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหนิซอน  
จังหวดัเชิงเทรา 
   

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
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  4.5 การจัดทําขอมูลสถานการณไมผลภาคตะวนัออก    
   นายรังสรรค  บูรณมานัส  ผูอํานวยการสงเสริมและพัฒนาการผลิต ช้ีแจงโครงการ  
จัดทําฐานขอมูลและการคาดคะเนผลผลิตไมผลภาคตะวันออก  ป 2550วาขอมูลการเกษตรเปนปจจัยพื้นฐาน
ในการวางแผนและการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร  ทั้งในดานการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน  
โดยเฉพาะการจัดทําขอมูลผลผลิตหรือการประมาณการผลผลิตลวงหนาที่มีประสิทธิภาพเพื่อการกําหนด
มาตรการปองกันแกไขปญหาการตลาดผลไม  ซ่ึงในชวงที่ผานมาพื้นที่ปลูกผลไมภาคตะวันออกมีการ
ปรับเปลี่ยนคอนขางมาก  ไมผลบางชนิดมีพื้นที่ลดลงโดยมีไมผลหรือไมยืนตนอื่นเขามาทดแทน  การ
ประมาณการผลผลิตลวงหนาที่ถูกตองตองมาจากฐานขอมูลการเกษตรในดานพื้นที่ปลูกที่ถูกตองดวย  
ฐานขอมูลการเกษตรในปจจุบันหรือในชวงปที่ผานมามีจุดออนหรือไมเปนที่ยอมรับจากผูที่ตองการใช
ขอมูล  อันเนื่องมาจากขอมูลไมเปนปจจุบันและไมสอดคลองกับขอเท็จจริงในพื้นที่   การจัดการฐานขอมูล
การเกษตรจึงเปนส่ิงสําคัญอันดับที่จะตองเรงดําเนินการใหทันกับฤดูกาลไมผล( ทุเรียน  มังคุด  เงาะ )ภาค
ตะวันออก( ระยอง  จันทบุรีและตราด )ที่จะเริ่มในเดือนมีนาคมนี้  ในการจัดการการขอมูลในที่นี้จะรวมถึง
การจัดเก็บขอมูลที่มาจากกระบวนการหรือวิธีการที่เปนไปตามหลักทางวิชาการและเปนไปในมาตรฐาน
เดียวกัน   การบริหารจัดการและการใชขอมูลตั้งแตระดับกรมสงเสริมการเกษตร  ไปจนถึงระดับเกษตรกร
ในพื้นที่ 
 การประมาณการผลผลิตลวงหนาที่ใกลเคียงกับสภาพความเปนจริงในพื้นที่   เปนสิ่งที่จําเปน
อยางยิ่งสําหรับการวางแผนและการกําหนดมาตรการการแกปญหาผลไมราคาตกต่ําและลนตลาด  ในหลายป
ปที่ผานมาไมผล(ทุเรียน  มังคุด เงาะ)ภาคตะวันออก( ระยอง  จันทบุรีและตราด )จะประสบปญหานี้  และ
การแกไขปญหาที่ผานมาก็คือ  การแทรกแซงตลาดดวยวิธีการตางๆ  ซ่ึงเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนา
เทานั้น   ฉะนั้นหากมีการจัดการขอมูลและการคาดคะเนผลผลิตไมผลที่ดีแลว  ก็จะสามารถกําหนดแนว
ทางการจัดการผลผลิตที่ออกสูตลาดไวลวงหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ   ปญหาผลไมดานการตลาดก็นาจะ
ลดนอยลงไปจนสุดทายปญหาก็จะไมเกิดขึ้นอีกตอไป 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อปรับฐานขอมูลการผลิตโดยการจดัเก็บขอมูลไมผล   (ทุเรียน  มังคดุ  เงาะ) ในภาค
ตะวนัออก ( ระยอง  จนัทบุรี  และตราด ) ใหถูกตอง 

2. เพื่อประมาณการผลผลิตไมผล 3 ชนิด ภาคตะวนัออกใหสอดคลองกับความเปนจริงในพื้นที ่
กิจกรรมโครงการ 
 (1) การประชุมกําหนดกรอบแนวทางการเก็บขอมูลและการประมาณการผลผลิตไมผลภาค
ตะวนัออก ป 2550  วันที่  9 มกราคม 2550  ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย  กรมฯ ( สสจ. สพส. ศูนย
สารสนเทศ)  จ.ระยอง  จ.จนัทบุรี  จ.ตราด (ผูรับผิดชอบไมผล + สารสนเทศ) 
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 (2) การประชมุชี้แจงการจดัเก็บขอมูลและการประมาณการผลผลิตไมผลภาคตะวนัออกภาค
ตะวนัออก ป 2550  วันที่ 25 มกราคม 2550  ผูเขารวมประชุม  ประกอบดวย เจาหนาที่ระดับตําบล/อําเภอ/
จังหวดั 
 (3) การติดตามการจัดเก็บขอมูลและการประมาณการผลผลิตไมผลภาคตะวนัออก ป 2550 วันที่ 25 
มกราคม – 23 กุมภาพนัธ 2550 
  (4) การประชมุสรุปผลและการวิเคราะห  ขอมูลและการประมาณการผลผลิตไมผลภาค
ตะวนัออก  ป 2550  วันที่ 28 กุมภาพนัธ 2550  ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย  กรมฯ ( สสจ. สพส. ศูนย
สารสนเทศ)  จ.ระยอง  จ.จนัทบุรี  จ.ตราด (ผูรับผิดชอบไมผล + สารสนเทศ) 
 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

  4.6  การจัดตลาดนfัสินคาเกษตรและผลิตภัณฑกลุมแมบานเกษตรกรและวิสาหกิจ
ชุมชน  

   นายทวิา  แซทเพชร ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร  ช้ีแจงถึงการ
จัดตลาดนดัสินคาเกษตรวา 

   วัตถุประสงค 
1. เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธสินคาเกษตรและผลิตภัณฑของกลุม

แมบานเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 
2. เพื่อกระตุนใหกลุมแมบานเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนพัฒนาคุณภาพ

ของสินคาและผลิตภัณฑ 
3. เพื่อสนับสนุนใหผูบริโภคไดบริโภคสินคาที่มีคุณภาพ 
4. เพื่อสรางตลาดในการจําหนายสินคาของกลุมแมบานเกษตรกรและ

วิสาหกิจชุมชน 
   กําหนดจัดตลาด 
    กําหนดจัดเดือนละ  2  คร้ัง ๆ ละ  1 วัน  โดยจัดทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห    ที่ 
2  และ  4  ของทุกเดือน  โดยจะเริ่มครั้งแรกในวันที่  22  กุมภาพันธ  2550   
   สถานที่จัดตลาด 
    บริเวณสนามหนาอาคารอํานวยการของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่  3  จังหวัดระยอง 
   ชนิดของสินคาเกษตร/ผลิตภัณฑ 
    สินคาเกษตรและผลิตภัณฑของกลุมแมบานเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 
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   การจัดบูทจําหนายสินคา 
    สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  3  จังหวัดระยอง  เตรียมเต็นท 
ขนาด  5 x 12  เมตร  จํานวนประมาณ  15 เต็นท  ใหจังหวัดคัดเลือกกลุมมาจําหนายสินคา 
   งบประมาณ 

- สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  3  จังหวดัระยอง  จัดเต็นทให
ในระยะแรก  ถาสินคาดีตอไปจะใหแมบาน/วิสาหกิจชุมชนที่มาจําหนายชวยเหลือตนเอง 

- สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  3  จังหวดัระยอง  
ประชาสัมพันธ 

- ผูจําหนายสินคา จายคาเดนิทางและขนสนิคาเอง 
   ผูรวมจัดงาน 

- สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  3  จังหวดัระยอง   
- สํานักงานเกษตรจังหวดั 
- แมบานเกษตรกรของแตละจงัหวัด 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

  4.7  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน   

   นายองอาจ  เพยีรธรรม  ผูอํานวยการกลุมยทุธศาสตรและสารสนเทศ  ช้ีแจง
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  ซ่ึงในปงบประมาณ 2550 นี้  ยังคงยึดแนวทางการดําเนินงานตามป 
2549  ซ่ึงมีวัตถุประสงคสําคัญ ดังนี ้

1. เพื่อใหนักเรยีนทุกคนไดรับประทานอาหารกลางวันที่มีคณุคาทาง
โภชนาการครบตามเกณฑ  ตลอดชวงการศึกษา 

2. เพื่อสรางแหลงเรียนรูทางการเกษตร  โภชนาการแปรรูปและถนอม
อาหารแกครู  นักเรียน  และผูปกครอง 

3. เพื่อสรางทักษะการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตการเกษตรใหแก
นักเรียน  เพื่อใชเปนแนวทางในการประกอบอาชีพตอไป 

4. เพื่อสรางแหลงฟนฟูดีของชมุชน 
   สถานที่ดําเนินการ  ในภาคตะวนัออกดําเนนิการใน 42 โรงเรียนประกอบดวย 
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  21 โรงเรียน  สํานักงานพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  21  โรงเรียน  ไดแก  
จังหวดัจันทบรีุ  สระแกว  ฉะเชิงเทรา  ตราด  และนครนายก 
   กิจกรรม  ประกอบดวย  4  กจิกรรม  คือ 

1. อบรมจัดทาํแผนการผลิตและแผนการประกอบเลี้ยง 
2. สงเสริมการจัดทําแปลงเกษตร 
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3. การแปรรูปและถนอมอาหาร 
4. ติดตามนิเทศงาน 

   

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

  4.8  โครงการยุวเกษตรกรในโรงเรียน   

   นายทวิา  แซมเพชร ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร  ช้ีแจงงาน
สงเสริมยุวเกษตรกร  ดังนี ้
    1. กิจกรรมสงเสริมยุวเกษตรกรในโรงเรียนโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน  (ฉะเชิงเทรา, จันทบุรี, ตราด,  นครนายก และสระแกว) 
     1.1   เจาหนาทีผู่รับผิดชอบ  (ระดับตําบล)  รวมกับโรงเรียนจัดทําแผน
ถายทอดความรู  เพื่อเสริมสรางทักษะความชํานาญ  ดานการประกอบดาชีพเกษตรกรรมแปรรูป  ธุรกิจ
เกษตร  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เปนตน  ใหสอดคลองกับแผนการผลิตพืชและ
แผนการประกอบเลี้ยงทั้งทฤษฎีและปฏิบัต ิ
     1.2  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ (ระดบัตําบล)  รวมกับโรงเรียนวางแผนการ
ประชุมกลุมยวุเกษตรกรอยางนอยเดือนละ  1  ครั้ง 
     1.3 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ (ระดบัตําบล)  จัดทาํแฟมประวัตกิลุม        ยุว
เกษตรกรในโรงเรียน  (School Folder)  ตามแบบฟอรมของกรมฯ พรอมลงลายมือช่ือทุกครั้งที่ไดรวม
กิจกรรมยวุเกษตรกร 
     1.4 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการฯ  (ระดับอําเภอ)  รายงาน
ความกาวหนาทุกเดือนสงใหจังหวดั  แลวสรุปสงเขตฯ  (ภายในวันที่ 5 ของเดือน) 
     1.5 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ (ระดบัตําบล,  อําเภอ)  สรุปผลการดําเนินงาน
กิจกรรมสงเสริมยุวเกษตรกรในโรงเรียน  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  ตามประเด็น School Folder  
พรอมภาพประกอบเมื่อส้ินสุดปการศึกษา  สงใหจังหวัดเพื่อรวบรวมสงเขตฯ 
    2. กิจกรรมสงเสริมยุวเกษตรกรนอกโรงเรียนในการเตรียมความพรอม 
“โครงการฝกงานผูนําเยาวชนเกษตรกรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุน”   
     2.1 หลักการและเหตุผล 
      สภาแลกเปลี่ยนทางการเกษตรแหงประเทศไทย (The Japan 
Agricultural Exchange  Council)  รวมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ดําเนินโครงการฝกงานผูนํา
เยาวชนเกษตรกรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุนตั้งแตป 2526  จนถึงปจจุบัน 
      ในป 2549  สมาชิกยวุเกษตรกรในภาคตะวันออก  ไดรับการคัดเลือก
เขารวม “โครงการฝกงานผูนาํเยาวชนเกษตรกรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุน” จํานวน 3 คน  คือ  จังหวดั
ระยอง  ชลบุรี  และสระแกว 
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     2.2 วัตถุประสงค 
      1.   ใหผูนําเยาชนเกษตรมีโอกาสฝกปฏิบัติจริงในฟารมเกษตรกร
ญี่ปุน 
      2. เมื่อผูนําเยาวชนเกษตรเรยีนรูวิถีการทํางาน  วิถีชีวิตและองคกร
ของญี่ปุน  และนํารูปแบบที่เหมาะสมมาปรับใชในอาชีพ 
      3. เปดโลกทัศนใหแกผูนําเยาวชนเกษตร  สรางโอกาส  เพิ่มพูน
ประสบการณการเกษตรและประสบการณชีวิต 
      4. สงเสริมใหเกดิความเขาใจ  แลกเปลี่ยนวฒันธรรมและสงเสริม
ความสัมพันธอันดีระหวางเกษตรกรของประเทศทั้งสอง 
     2.3 คุณสมบัติของยุวเกษตรกร 
      - เปนโสด 
      - ไมจํากัดเพศ 
      - อายุ  20-28 ป 
      - จบการศึกษาตัง้แตช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  ขึน้ไป 
      - สามารถเขารวมโครงการไดครบตามเวลาที่กําหนด (13 เดือน) 
      - บิดา  มารดา หรือผูปกครองใหการสนับสนนุ และยินยอมค้ํา
ประกันเขารวมโครงการในวงเงิน  50,000 บาท 
     การดําเนินงาน 

1. ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ประชาสัมพันธโครงการพรอมทั้ง
กระตุนใหสมาชิกยวุเกษตรกรเดิมหรือจดัครั้งใหมที่มีผลงาน  และสนใจที่จะพัฒนาอาชีพการเกษตร 

2. ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบถายทอดความรูตามความตองการของ
สมาชิก  เพื่อนาํสูการพัฒนาอาชีพและสรางทัศนคติที่ดีตออาชีพการเกษตร 

3. สํารวจสมาชิกยุวเกษตรกรทีม่ีความสนใจ และคุณสมบัตติาม
ขอกําหนดของโครงการฯ 

4. ประชาสัมพันธใหสมาชิกยวุเกษตรกรที่มีคณุสมบัติครบ  และยืน่
ใบสมัครตามขั้นตอนเพื่อสอบคัดเลือกเปนตัวแทนของจังหวดั  แลวคัดเลือกเปนตวัแทนระดับเขตสูระดับ
กรมฯ ตอไป 

3. กิจกรรมสงเสริมยุวเกษตรกรในโรงเรียน  1 อําเภอ 1 โรงเรียน 
ความสําคัญของงานสงเสริมยุวเกษตร 

     กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร  สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่  3  จังหวัดระยอง  ซ่ึงรับผิดชอบงานกลุมยวุเกษตรกร  ไดรวมประชุมสภายวุเกษตรกรระดบัจังหวดั  
และสงแบบเกบ็รวบรวมขอมูลพื้นฐาน  งานสงเสริมยุวเกษตรกรทุกจังหวัดพรอมทั้งออกติดตามนิเทศงาน
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ยุวเกษตร  ผลที่ปรากฏนั้นการดําเนินงานสงเสริมยุวเกษตรกรขาดความตอเนื่องหลายประการ  เชน  
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปลี่ยนแปลงบอย  นโยบายการบริหารงานสงเสริมเด็กและเยาวชน  ปจจุบนัสวนมาก
เปนกลุมยวุเกษตรกรในโรงเรียน  รวมทั้งขาดการบูรณาการในการปฏบิัติงานรวมกนัในระดับพื้นที่  ทําให
การดําเนนิงานสงเสริมยุวเกษตรกรไมเปนระบบและผลสําเร็จของงานไมเปนรูปธรรม 
     กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร  ไดเหน็ความสําคัญในงานสงเสริมยุว
เกษตรกรที่จะปลูกฝงความคิดใหแกเด็กและเยาวชนในอาชีพการเกษตร  เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต  
จึงไดเกิดแนวคิดดานงานสงเสริมกลุมยุวเกษตรกรนํารอง “โครงการสงเสริมยุวเกษตรกรในโรงเรียน 1 
อําเภอ 1 โรงเรียน 1  กลุม” 
    วัตถุประสงค 

1. เพื่อบูรณาการงานสงเสริมยุวเกษตรกรใหสอดคลองกับการพัฒนา
เด็กและเยาวชนของแตละหนวยงานในทองถ่ิน 

2. เพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดีใหแกเดก็และเยาวชนตออาชีพการเกษตร  
โดยวิธีการถายทอดความรูทางการเกษตรทัง้ทฤษฎีและปฏิบัติ 

3. เพื่อศึกษาระบบการสรางเสริมยุวเกษตรกรในโรงเรียน 
    ระยะเวลาการดําเนินงาน 
     เดือนตุลาคม 2549 เปนตนไป 
    สถานที่ดําเนินการ 
     โรงเรียนเปาหมายของจังหวดัในเขตภาคตะวนัออก 9 จังหวัด อําเภอละ 1 
โรงเรียน ๆ ละ 1 กลุม 
    ผลที่คาดวาจะไดรับ 
     ไดรูปแบบงานสงเสริมการเกษตร  กลุมยวุเกษตรกรในโรงเรียนลักษณะ
บูรณาการของหนวยงานตาง ๆ  ในพื้นที่  เพื่อเปนศูนยกลางของเด็กและเยาวชนในการแลกเปลี่ยนความรู  
ประสบการณ ในการเรยีนรู  และทํากจิกรรมรวมกันของสมาชิกกลุมยวุเกษตรกรในโรงเรียนนํารอง ทั้ง  9  
จังหวดัในภาคตะวนัออก 
    หมายเหต ุ

1. รายละเอียดโครงการไดช้ีแจงใหผูรับผิดชอบงานยุวเกษตรกรระดับ
จังหวดั เมื่อวนัที่  16 สิงหาคม 2549 

2. สํานักงานเกษตรจังหวดัชลบุรี  ไดกําหนดโรงเรียนเปาหมายทั้ง 11 
อําเภอ   รายงานใหเขตฯ ทราบแลว 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับรอง 
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  4.9  ผลการใชจายงบประมาณของหนวยงาน   

   นายองอาจ  เพียรธรรม  ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ  ช้ีแจงวา  
ตามระบบการใชจายงบประมาณจะผานระบบGFMIS  ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดทาง ssnet  และไดสรุปผล
การใชจายสรุปรายงานผลการใชจายงบประมาณป 2549ของสํานักงานเกษตรจังหวัดและศูนยสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรในภาคตะวันออกสังกัดสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  3  จังหวัดระยอง 
ตัดยอดเดือน   ธันวาคม  2549   ดังนี้ 

 

หนวยงาน 
งบประมาณ 
ท่ีไดรับ(บาท) 

ใชไป 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

คงเหลือ 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

1.งบประมาณจากกรมสงเสริมการเกษตร      

1.1  จันทบุรี 1,055,170 1,033,479.27 97.94 21,690.73 2.06 
1.2  ฉะเชิงเทรา 43,984,159 43,736,495.57 99.44 247,663.43 0.56 
1.3  ชลบุรี 1,301,200 1,140,690.30 87.66 160,509.70 12.34 
1.4  ตราด 876,220 691,809 78.95 184,411 21.05 
1.5  ปราจีนบุรี 1,252,945 1,049,593 83.77 203,352 16.23 
1.6  นครนายก 845,040 507,094.39 60.01 337,945.61 39.99 
1.7  ระยอง  ไมมีขอมูล  
1.8  สมุทรปราการ 730,100 534,930.04 73.27 195,169.96 26.73 
1.9  สระแกว 1,134,390 997,069.99 87.89 137,320.01 12.11 
1.10 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จงัหวัดจันทบุรี (ผ้ึง) 

442,890 96,534 21.80 346,356 78.20 

1.11 ศูนยบริหารศัตรูพืชชลบุรี 386,085 298,440.51 77.30 87,644.49 22.70 
1.12 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จงัหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน) 

384,300 79,897.50 20.97 304,402.50 79.03 

1.13  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จงัหวัดระยอง (พชืสวน) 

674,440 418,974.68 62.12 255,465.32 37.88 

1.14 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จงัหวัดชลบุรี (พนัธุพืชเพาะเลี้ยง) 

738,525 685,630.98 92.84 52,894.02 7.16 

รวม 53,066,939 50,585,008.25 95.32 2,481,930.75 4.68 
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หนวยงาน 
งบประมาณ 
ท่ีไดรับ(บาท) 

ใชไป 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

คงเหลือ 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

2.งบประมาณจากหนวยงานอื่น 
   2.1  งบพัฒนาจังหวัด (CEO) 

  
ทุกหนวยงานยังไมไดรับงบฯ 

 

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

     

1  จันทบุรี      
2  ฉะเชิงเทรา 5,653,070.29 4,995,742.50 88.37 657,327.79 11.63 
3  ชลบุรี      
4  ตราด      
5  ปราจีนบุรี      
6  นครนายก      
7  ระยอง      
8  สมุทรปราการ      
9  สระแกว (ยกมาจากป 49) 55,000 20,000 36.36 35,000 63.64 
10 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัจันทบรีุ (ผ้ึง) 

     

11 ศูนยบริหารศัตรูพืชชลบุรี 500,000 487,469 97.49 12,531 2.51 
12 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัฉะเชิงเทรา (พืชสวน) 

     

13  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัระยอง (พืชสวน) 

     

14 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัชลบุรี (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 

     

รวม 6,208,070.29 5,503,211.50 88.65 704,858.79 11.35 
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ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่น ๆ 
5.1  การสนับสนุนพันธุไมในโครงการพระราชดําร ิ

   เนื่องจากในแตละปการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริ  เชน  คลินิกเกษตร
เคล่ือนที่,  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  เปนตน  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร เปน
หนวยงานที่ผลิตพันธุไมสนับสนุนโครงการโดยตรง  ดังนั้นเพื่อใหตรงตอความตองการของจังหวัด  จึง
ขอใหจังหวัดเสนอความตองการการสนับสนุนถึงศูนยแตละศูนยโดยตรง  หรือเสนอเขตเพื่อประสานงาน
ตอไป  อนึ่งขอใหเขตประสานงานกรมฯ  เร่ืองการสนับสนุนงบประมาณที่เกีย่วของในเรื่องดังกลาวใหศูนย
ปฏิบัติการดวย 
 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.2 การพัฒนาบุคลาการ  ป  2550 
กลุมวิชาการและฝกอบรม  สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  จังหวดั

ระยอง  ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาบุคลากร  ประจําป 2550  ไว  5  หลักสูตร  คือ 
1. หลักสูตร  การบริหารจัดการโครงการ 
2. หลักสูตร  การบริหารจัดการการผลิต 
3. หลักสูตร  การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
4. หลักสูตร  การสงเสริมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
5. หลักสูตร  การพัฒนาจัดการความรูแบบมสีวนรวม 

   สําหรับรายละเอียดหลักสูตรและบุคคลเปาหมาย  จะไดนาํเสนอในโอกาสตอไป  

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมขอใหมีการกําหนดหลักสูตรสําหรับขาราชการบรรจุใหมดวย 
 

  5.3 เงินสวัสดิการกรมฯ 
   เขต  ไดรับจัดสรรเงินสวัสดิการจากกรมฯ  จํานวน  20,000 บาท  ซ่ึงเขตไดจัด
แบงเปน  10 สวน ๆ ละ 2,000  บาท  โดยมอบใหกับสํานกังานเกษตรจงัหวัด  9  จังหวัด และ  1  เขต  โดย
ขอใหทุกจังหวัดรายงานผลการใชจายเงินสวัสดิการดังกลาวใหเขตทราบตอไปดวย    

 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
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  5.4 การประชุมคร้ังตอไป   
    วันที่  15  มีนาคม  2550  ณ  สํานักงานเกษตรจังหวดัตราด  อําเภอเมืองตราด  
จังหวดัตราด 
 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
ปดประชุม  เวลา 12.00 น.  
 
 
 
 
 
               คนึงนิจ  พิชญานนท                องอาจ  เพยีรธรรม 

 

( นางสาวคนึงนิจ  พิชญานนท )    ( นายองอาจ  เพียรธรรม ) 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 5   ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

          ผูจดรายงานการประชุม     ผูตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 

 
 
 
 

 
 


