
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ 
สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ ๓ คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ 

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 

 

ผู้มาประชุม 
๑. นายคนึง  กลับกลาย   เกษตรจังหวัดสระแก้ว   ประธานการประชุม 
2. นางอุบล  มากอง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการ

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง  
๓. นายสมนึก  อนันต์   แทน เกษตรจังหวัดตราด 
4. นายวิบูลย์  ไชยวรรณ   เกษตรจังหวัดระยอง 
5. นายสามารถ  ช่ืนวงศา   เกษตรจังหวัดชลบุรี  
6. นายศักดิ์ชัย  ศรีสุวรรณ  แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
7. นายสุรสิงห์  พูนเพิ่มสุขสมบัติ  เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 
8. นายพิชัย  วงษ์บัวงาม   เกษตรจังหวัดนครนายก 
9. นายเอกชัย  สิทธิโชค   แทน เกษตรจังหวัดจันทบุรี 
10. นายดนัย  ปัญจพิทยากุล  เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  
๑๑. นายวิเชียร  พูลสวัสด์ิ  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  
12. นายชยุทกฤดิ นนทแก้ว ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร       

จังหวัดจันทบุรี 
๑3. นายต่อศักดิ์  โพธิ์กราน  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  

จังหวัดชลบุรี   
๑4. นายกฤษฎา  ฉิมอินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช 
 จังหวัดชลบุรี 
๑5. นายพันธ์  ผลทอง แทน ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร       

จังหวัดระยอง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาววรนุช  สีแดง  ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร  สสก.๓ รย.     
๒. นายสุรพงศ์  วงษ์ชาลี  หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป    สสก.๓ รย. 
๓. นางสาวนคร  คมกล้า   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สสก.๓ รย. 
๔. นางชุติกาญจน์  เพียรธรรม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สสก.๓ รย. 
๕. นางสาวอิสรี  เก่งนอก  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สสก.๓ รย. 
๖. นายน าโชค  บุญมี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สนง.กษจ.ชบ. 
๗. นายประจักษ์  ประสงค์สุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ สนง.กษจ.สก. 
๘. นางสุรีย์พร  แสงอรุณ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ สนง.กษจ.สก. 
๙. นายส าเริง  วงษ์ปูอม  เกษตรอ าเภออรัญประเทศ   สนง.กษจ.สก. 
๑๐. นางดวงตา  ทองเพ็ง   เกษตรอ าเภอโคกสูง    สนง.กษจ.สก. 
 
 
 
 



๒ 

 

  

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น. นายคนึง  กลับกลาย  เกษตรจังหวัดสระแก้ว กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม
ทุกท่าน ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ       

 นางอุบล  มากอง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง ได้แจ้งนโยบายเน้นหนักของปลัดกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์          
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ให้ท่ีประชุมทราบ จ านวน ๒ เรื่อง 

๑. การประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรลดการเผาพื้นท่ีการเกษตร ปัญหาไฟปุาและวิกฤตหมอกควัน ซึ่ง
สาเหตุหลักเกิดจากสภาพภูมิประเทศ และสภาพอากาศท่ีเกิดความแห้งแล้ง ประกอบกับพฤติกรรมการเตรียมพื้นท่ี
เพาะปลูกพืช และการเผาตอซังจากการเกษตร รวมท้ังหมอกควันจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชน รวมท้ังบดบังทัศนวิสัย ก่อให้เกิดปัญหาต่อการ
คมนาคมท้ังทางบกและทางอากาศ และส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก 

๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายจะรื้อฟื้นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรเพื่อแก้ปัญหาผลผลิต
ทางการเกษตรตกต่ า โดยแจ้งให้หน่วยงานส ารวจแหล่งท่องเท่ียวที่มีศักยภาพ และกลุ่มท่ีคาดว่าสามารถพัฒนาได้ เพื่อ
เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาต่อยอด 
  ท้ังนี้ท่ีประชุมได้แสดงความยินดี ในการเปล่ียนแปลงผู้บริหารหน่วยงานภาคตะวันออก จ านวน ๕ คน
ได้แก่ นายคนึง  กลับกลาย ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเกษตร
จังหวัดสระแก้ว นายดนัย  ปัญจพิทยากุล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เป็นเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ แทนนายเศรณี อนิลบล ซึ่งย้ายไปเป็นเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร นางดวงเดือน 
สมวัฒนศักด์ิ ส านักงานเกษตรพื้นท่ีกรุงเทพมหานครกรุงเทพ เป็นเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา นายวิเชียร  พูลสวัสด์ิ 
เกษตรอ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เป็นผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา 
นางชุติกาญจน์     เพียรธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร เป็นผู้อ านวยการกลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง 

มติที่ประชุม รับทราบนโยบายปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน ๒ เรื่อง และแสดงความยินดีต่อผู้บริหารท่ี
ได้รับการเล่ือนระดับ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ 
ตามท่ีได้มีการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ท่ี ๓ ครั้งท่ี 

๕/๒๕๕๘ วันท่ี ๑๗  ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง นั้น เลขาท่ี
ประชุมฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมและได้ส่งให้ทุกท่านแล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมตามเอกสารหน้า ๓ ถึง
หน้าท่ี ๗ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ท่ี ๓    
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ วันท่ี ๑๗  ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง 

 

 

 

 

 



๓ 

 

  

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๘ 

๓.๑ ผลการประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ระดับประเทศ 

ผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจ าปี ๒๕๕๘ อย่างไม่เป็นทางการ 
จ านวน ๒ ประเภท ได้แก่ รางวัลชนะเลิศเกษตรกรท าสวนดีเด่นแห่งชาติ นายอุดม วรัญญูรัฐ อ าเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี และรางวัลชนะเลิศสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น นายสิทธิศักดิ์  พันธุ์พิริยะ สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียน
เขาน้อยวิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดตราด ส่วนผลการตัดสินประเภทอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
เมื่อได้รับทราบผลอย่างเป็นทางการจากกรมส่งเสริมการเกษตร 

มติที่ประชุม ผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๘ อย่างไม่เป็นทางการ 
ประเภท เกษตรกรท าสวนดีเด่น และสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร 

๓.๒ โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งให้เกษตรกรสามารถด ารงชีพได้ในช่วงวิกฤต
ภัยแล้ง เกษตรกรได้ฝึกอบรมเรียนรู้ฝึกวิธีคิดการพัฒนาตนเองและสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ท่ีเปล่ียนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน การด าเนินงานโครงการ จังหวัดและอ าเภอเป็นผู้วางแผนจัดอบรมเกษตรกร ณ 
ศูนย์เรียนรู้ หรือศูนย์เครือข่ายฯ จ านวน ๕ รุ่นๆละ ๕๐ คน หลักสูตรการอบรม ๑๕ วันๆละ ๖ ช่ัวโมง ระยะเวลาใน
การฝึกอบรม ๑ กุมภาพันธ์- ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ความก้าวหน้าการบันทึกข้อมูลโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
การผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ จังหวัดท่ี
บันทึกแผนการอบรมครบถ้วน ได้แก่ ฉะเชิงเทรา นครนายก และระยอง 

มติที่ประชุม ๒๕๕๙ ความก้าวหน้าการบันทึกข้อมูลโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรท่ีได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ภาคตะวันออก ณ วันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙   

๓.๓ ผลการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ 255๙ 
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ

เกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ณ วันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. งบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับ
รวมท้ังส้ิน 138,490,745.81 บาท ใช้ไป 76,072,494.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.93 สูงกว่า เกณฑ์ในการ
เบิกจ่าย ซึ่งก าหนดไว้เท่ากับ ๕๒.๙๓ เนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตรได้โอนงบประมาณเพิ่มเป็นระยะๆ ขอให้
หน่วยงานท าแผนการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการด าเนินงาน โดยส้ินไตรมาสท่ี ๓ (วันท่ี ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๙) เปูาหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ สูงกว่าร้อยละ ๗๓  

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านัก งานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง ณ วันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. และขอความร่วมมือให้ทุก
หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามเปูาหมายท่ีก าหนด 

๓.๔ สรุปผลโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัย
แล้ง ปี 2558/59 

โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ๒๕๕๘/๕๙ ซึ่งได้
ก าหนดมาตรการในการด าเนินการรวม ๘ มาตรการ โดยมาตรการที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการเกษตรได้แก่มาตรการ
ท่ี ๑ มาตรการส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน  จังหวัดเปูาหมายได้แก่ 
สมุทรปราการ ปราจีนบุรี นครนายก และมาตรการท่ี ๔ โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของ
ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ได้แก่ สระแก้ว ระยอง ปราจีนบุรี นครนายก  



๔ 

 

  

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานในภาครวม ได้แก่ งบประมาณท่ีได้รับล่าช้า ไม่สอดคล้องกับ
ก าหนดเวลาด าเนินการ ไม่ทันตามก าหนดเวลา (ส้ินพฤษภาคม ๒๕๕๙) ในการนี้ท่ีประชุมได้เสนอให้เขตแจ้งกรม
ส่งเสริมการเกษตรขอขยายเวลาในการด าเนินงานฯ รวมท้ังหารือกรณีท่ีกลุ่มขอยกเลิกไม่รับงบประมาณสนับสนุน 

มติที่ประชุม ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภัย
แล้ง ๒๕๕๘/๕๙ ภาคตะวันออก 

๓.๕ สรุปผลการจัดงานเปิดตัว (Kick Off) แก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/59  

ด าเนินการในวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาเทศบาลต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก เกษตรกรเข้าร่วมงาน 308 คน เจ้าหน้าท่ีและผู้ส่ือข่าว ในงานมีกิจกรรม สถานีเรียนรู้  จ านวน 14 
สถานี การเสวนา“ทางเลือกทางรอดของเกษตรกรไทยสู้ภัยแล้ง” การให้บริการ แจกกล้าพันธุ์พืชผัก และแจกน้ าหมัก
ชีวภาพ  

มติที่ประชุม การจัดงานเปิดตัว (Kick Off) แก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/59 วันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘       
ณ สนามกีฬาเทศบาลต าบลองครักษ์ นครนายก 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบ 

๔.๑ โครงการปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก 
โครงการปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก ภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร มี

วัตถุประสงค์  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาและผลผลิตข้าวตกต่ าในพื้นท่ีไม่เหมาะสมใน
การปลูกข้าว ส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือกให้แพร่หลายสู่เกษตรกร และให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความยั่งยืนใน
การประกอบอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเกิดการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็ง มีความ
มั่นคงทางด้านอาหารอย่างเพียงพอและยั่งยืน พื้นท่ีเปูาหมายด าเนินการจังหวัดสระแก้ว จ านวน 7 อ าเภอ ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ได้แก่ ประชุมช้ีแจงโครงการ ประชาสัมพันธ์ จัดกระบวนการเรียนรู้ และจัดท าแปลงเกษตรกรรมทางเลือก
(สนับสนุนปัจจัยการผลิต) โดยส านักงานเกษตรจังหวัดเป็นผู้ติดตาม และส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ 
จังหวัดระยอง ติดตามประเมินผล 

มติที่ประชุม แนวทางการด าเนินงานโครงการปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก ภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิต
สินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อพิจารณา 

  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๖ การติดตามประสานงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏบิัติงาน 

๖.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 

๖.๑.๑ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดระยอง 
- 

๖.๑.๒ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- 

6.๑.๓ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี 

  การด าเนินการได้ตามแผน แต่การใช้จ่ายงบประมาณยังไม่ได้ตามแผน 



๕ 

 

  

6.๑.๔ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดจันทบุรี  

การด าเนินงานได้ตามแผน แต่ยังขาดแคลนบุคลากร 
ประชาสัมพันธ์ – มหกรรมตลาดนัดเกษตรกรเพื่อสุขภาพ วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙  

6.๑.๕ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดชลบุรี  

การด าเนินงานได้ร้อยละ ๕๐ ของเปูาหมาย คาดว่าจะเสร็จส้ินพฤษภาคม ๒๕๕๙  
บริษัท แอคทีฟ แมเนจเมนท์ เอเชีย จ ากัด ขอใช้พื้นท่ีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดชลบุรี จัดงานวิ่งวิบาก วันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งศูนย์ฯจะได้ส่งขออนุญาตใช้พื้นท่ีจากอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตรต่อไป 

6.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

6.๒.๑ ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 

- 

6.๒.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๑. ปัญหาการโยกย้ายข้าราชการในหน่วยงาน ท าให้มีอัตราว่างในหน่วยงาน 
๒. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมเรื่องการเช่ือมโยงตลาด 
๓. การท าบางเตยโมเดล เรื่องการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ตามนโยบายนายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์    

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝุายส่งเสริมและฝึกอบรม 

6.๒.๓ ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี  

สรุปผลการด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร การจัดงาน Field day  
และโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙  

6.๒.๔ ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด 

ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้ง ๒๕๕๘/๕๙ งบประมาณโอนมาไม่ทันกับช่วงเวลาการด าเนินงาน 

6.๒.๕ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 
๑. โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘-

๒๕๕๙ งบประมาณน้อยมาก 
๒. การโยกย้ายบุคลากรส่งผลกระทบต่ออัตราก าลังในการปฏิบัติงาน 
๓. ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายกร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดนครนายกเปิดจุดบริการ

ประชาชน ช่วงวันหยุดสงกรานต์ 

6.๒.๖ ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘-
๒๕๕๙ งบประมาณน้อยมาก 

6.๒.๗ ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 

ประชาสัมพันธ์งานผลไม้จังหวัดระยอง วนัท่ี ๙-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ตลาดสินค้าเกษตร ต าบล
ตะพง อ าเภอเมือง ระยอง 



๖ 

 

  

6.๒.๘ ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
๑. การอบรมเกษตรกร ต้องขอให้พื้นท่ี โรงพยาบาล เนื่องจาก ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

มีพื้นท่ีจ ากัด 
๒. การจัดงานตลาดนัดสินค้าเกษตร 
๓. ขอขยายเวลาในการด าเนินงานโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบ

จากภัยแล้ง ๒๕๕๘/๕๙ 

6.๒.๙ ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 

- 

ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอื่น ๆ 

  ประชุมครั้งต่อไป มิถุนายน ๒๕๕๙ ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 

 

                                            
(นางสาวอิสรี  เก่งนอก) 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

                   ผู้จดรายงานการประชุม 

(นางอุบล  มากอง) 

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร  

รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริม 

และพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังวัดระยอง 

                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


