
 
 

ระเบียบวาระการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต  
 คร้ังที่ 1/๒๕๖2 

วันที ่18 เมษายน 2562  
ณ ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

------------------------------------------------------------ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
  1.1 การประชุมผู้บริหารสัญจร 

1.2 งานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ปี 2562 และงาน Farm @ Home 
1.3 การยกเลิกค าส่ังจัดต้ังส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7 – 9 และการเปล่ียนแปลง

อัตราก าลังส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 4/๒๕๖1 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ 4/๒๕๖1 
3.1  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 256๒ 
3.2  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
3.3  โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 และ ผลการวาดแปลง  
3.4  โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ 
3.5 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรรุน่ใหม่ให้เป็น 

Young Smart Farmer 
3.6 โครงการพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์หลังฤดูท านา 
3.7 การบริหารจัดการผลไม้ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบ 
  4.1 การติดตามสถานะรายจ่ายงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
  4.2 การคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ   
ประจ าปี 2562 

4.3 สถานการณ์ภัยแล้งภาคตะวันออก 
4.4 แปลงเกษตรผสมผสาน โครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

4.5 การประชุมคณะกรรมการการประกวดวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ปี 2562 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อพิจารณา 
5.1 การประชุมผู้บริหารสัญจร 
5.2 งานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ปี 2562 และงาน Farm @ Home 

ระเบียบวาระที่ ๖ การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖2 

๖.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 

๖.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอื่น ๆ 
   



 
 

รายงานการการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต  
 คร้ังที่ 1/๒๕๖2 

วันที ่18 เมษายน 2562  
ณ ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

------------------------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
1. นายชาตรี  บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุม 
2. นายพิชัย  วงษ์บัวงาม  เกษตรจังหวัดนครนายก      
3. นายปิยะ  สมัครพงศ์ เกษตรจังหวัดจันทบุรี 
4. นายมงคล  จอมพันธ์   เกษตรจังหวัดตราด 
5. นายยศพนธ์  ทัพพระจันทร์   เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  
6. นายจ าลอง  พุฒซ้อน   เกษตรจังหวัดชลบุรี 
7. นายอัครภูมิ  สมแสง   เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  
8. นายสุรสิงห์  พูนเพิ่มสุขสมบัติ   เกษตรจังหวัดระยอง 
9. นายดนัย  ปัญจพิทยากุล  เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
10. นายส าเริง  วงษ์ป้อม   แทน เกษตรจังหวัดสระแก้ว 
11. นายพรหม  ยกพล   ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร        

จังหวัดระยอง 
12. นายชยุทกฤดิ  นนทแก้ว  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร       

จังหวัดจันทบุรี 
13. นายกฤษฎา  ฉิมอินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร  

ด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี 
๑4. นายสมชาย  ปิยวาจานุสรณ์  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  
15. นางอุบล  มากอง   รักษาการผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

ท่ี 3 จังหวัดระยอง เลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสมัย  บุรีเทศ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    สสก.๓ รย. 
๒. นางสาววรนุช  สีแดง              ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร  สสก.๓ รย.     
๓. นายชนินทร์  สุขส าราญ  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร   สสก.๓ รย. 
๔. นางสาวภัทรชนก  ฉันท์ส าราญ   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สสก.๓ รย. 
๕. นางเยาวรัตน์  ธีรวงศ์สกุล  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ สนง.กษจ. ตร. 
๖. นางสาวอิสรี  เก่งนอก   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สสก.๓ รย.  
๗. นางสาวผกาพันธุ์  ละมัย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สสก.๓ รย. 
๘. นางสาวนภาวรรณ  กิมศรี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ศสพ.รย. 
๙. นายพุทธินันท์  บูรณะ   นักวิชาการส่งเสริมการแผนท่ีภาพถ่ายปฏิบัติการ สสก.3 รย. 
๑๐. นางสาววันทิตา  วุฒิพนมศักดิ์  เจ้าหน้าท่ีระบบคอมพิวเตอร์   สสก.๓ รย. 
1๑. นางสาวสุนทรี  สังกะเพศ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สสก. 3 รย. 
 



 
 

12. นายต่อศักดิ์  โพธิ์กราน  ผู้อ านวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชท่ี 1 จังหวัดชลบุรี    ศขพ.ท่ี 1 ชบ. 
๑๓. นายนพกาญจน์  สกลสนธิเศรษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สนง.กษจ.สป. 
14. นางสาวนคร  คมกล้า  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สสก.๓ รย. 
15. นางสาววิไลวรรณ  มณีแสง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   สสก.๓ รย. 
       

นายชาตรี  บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมทุกท่านและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
1.1 วันท่ี 24 เมษายน 2562 ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (จันทบุรี) 

และกลุ่มเครือข่ายจังหวัดจันทบุรี  ได้แก่ สวนเจริญชัย ต าบลพล้ิว ศจช. บางสระเก้า ต าบลบางสระเก้า และวิสาหกิจ
ชุมชุนคลองน้ าเค็มทันใจ ต าบลคลองน้ าเค็ม อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี และประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริม
การเกษตรสัญจร วันท่ี 2๕ เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมส านักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตท่ี 6 จันทบุรี  

1.2 งานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ปี 2562 และงาน Farm @ Home โดยความ
ร่วมมือของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง และบริษัท  
โฮมโปร์ดักส์ ระยอง ก าหนดจัดงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออกปี 2562 และงาน Farm @ Home  
ระหว่างวนัท่ี 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณลานด้านหน้า โฮมโปร์ ระยอง เพื่อจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
แปรรูปและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตไม้ผล
คุณภาพดีเพื่อยกระดับราคาผลผลิต กิจกรรมในงานประกอบด้วย การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปและผลิตภัณฑ์สินค้า
เกษตรจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน การแข่งขันการจัดกระเช้าผลิตภัณฑ์แปรรูปและสินค้าเกษตร 
ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร การแข่งขันสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท่ีใช้นวัตกรรมในการแปรรูปอาหารจากวิสาหกิจชุมชน การ
ประกวดผลไม้ การเสวนา การบริการและแจกกล้าพันธุ์ไม้ และการแสดงบนเวที/ดนตรี 

1.3 การยกเลิกค าส่ังจัดต้ังส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 7 – 9 และการเปล่ียนแปลง
อัตราก าลังส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 
จังหวัดระยอง ได้มีการปรับปรุงอัตราก าลัง เป็น 4 กลุ่ม 1 ฝ่าย ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กลุ่มพัฒนา
บุคลากร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฝ่ายบริหารทั่วไป 

มติที่ประชุม รับทราบเรื่องท่ีประธานแจ้งจ านวน 3 เรื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/๒๕๖๑ 
ตามท่ี ได้มีการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร          

ภาคตะวันออก ครั้งท่ี 4/๒๕๖1 วันท่ี 25 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
นั้น เลขาท่ีประชุมฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมและส่งให้ทุกท่านแล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมตามเอกสาร
หน้า 3 ถึงหน้าท่ี 1๐ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร          
ภาคตะวันออก ครั้งท่ี 4/๒๕๖1 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่  4/๒๕๖1 
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562 

ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง ข้อมูล ณ วันท่ี 9 เมษายน 25๖2 เบิกจ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 53.76     
ต่ ากว่าเป้าหมายเป้าหมายท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร ก าหนดไว้ (ร้อยละ 56.27) หน่วยงานท่ีมีผลการเบิกจ่ายสูงกว่า
เป้าหมาย ได้แก่ ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ระยอง คิดเป็นร้อยละ 61.04, 59.01 และ 56.36 ตามล าดับ  

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ข้อมูล ณ วันท่ี 9 เมษายน 25๖2 (เป้าหมาย 56.27 ) 
  3.2 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) มีการด าเนินงานใน 5 
กิจกรรม ดังนี้ 

1) การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับเขต และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับ
เขต มีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อการพัฒนา และรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานและปัญหา
อุปสรรค โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ของแต่ละจังหวัด    
มีการประชุมแล้วทั้งส้ิน จ านวน 3 ครั้ง โดยมีแผนการประชุมครั้งท่ี 4/๒๕๖2 ช่วงวันท่ี 23 - 24 กรกฎาคม ๒๕๖๒  
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดสมุทรปราการ 

2) การถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) แผนการถอด
บทเรียนช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอเขาสมิง 
จังหวัดตราด 

3) การจัดระบบและประสานเช่ือมโยงงานวิจัยสู่พื้นท่ี ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร จัดท าแปลงทดสอบพันธุ์มันส าปะหลัง เรื่อง การทดสอบพันธุ์มันส าปะหลังในพื้นท่ีจังหวัดสระแก้ว  

4) การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 ส าหรับผู้บริหาร             
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ านวน 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 วันท่ี 27 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด สินค้าหลัก ทุเรียน ประธานเปิดงาน นายวิทวัสก์ สาระศา
ลิน รองเลขาธิการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  และครั้งท่ี 2 วันท่ี 23 พฤษภาคม 2562   
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สินค้าหลัก ข้าว    
โดย อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

5) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้การถอดบทเรียน สรุปบทเรียน และการจัดท า
แผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล  สสก. 3 รย. จัดอบรมสร้างทีมจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ทีมจังหวัด เพื่อน าไปจัด
กระบวนการเรียนรู้ระดับอ าเภอจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบล โดยร่วมกับศพก.ในฐานะศูนย์การเรียนรู้  
และแก้ไขปัญหาเกษตรกรในพื้นท่ี  ในการวิเคราะห์จัดท าแผนการพัฒนาต าบล โดยด าเนินการ  มีถ่ายทอดความรู้และ
สร้างความเข้าใจการถอดบทเรียน สรุปบทเรียนและจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล ให้แก่ทีมจังหวัดและทีม
การจัดการความรู้ (KM) ของสสก. 3 รย. เมื่อวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง                                                               

6) โครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไรนาสู่ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมส่งเสริมการเกษตร โดยใชกลไกของศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 882 แหง รวมกับศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) ครอบคลุมทุกอ าเภอท่ัวประเทศ 
โดยการถายทอดความรูแกเกษตรกร โครงการศูนยเรยีนรกูารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)        
เรื่อง การสงเสริมการหยุดเผาในพื้นท่ีการเกษตรการน าวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาผลิตผลิตปุยอินทรีย และเพิ่ม   
มูลคาวัสดุเหลือใช ทางการเกษตรเพื่อจ าหนายเปนปจจัยการผลิตพลังงานชีวมวลแกผูรับซื้อ ท าใหชุมชนมีสวนรวมใน
การด าเนินงาน กอใหเกิดความสามัคคีในชุมชน และ สามารถรักษาส่ิงแวดลอมสรางสมดุลระบบนิเวศในชุมชนอยาง



 
 

ยั่งยืน ท้ังนี้ สสก. 3 รย. ด าเนินการการน าวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาผลิตผลิตปุยอินทรีย์ในบริเวณส านักงาน 
จ านวน 30 ตัน 

มติที่ประชุม รับทราบการด าเนินกิจกรรมในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

3.3 สรุปผลโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 และ ผลการวาดแปลง 
 รายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2562 ณ วันท่ี 11 เมษายน 
2562 ด าเนินการได้ร้อยละ 35.38 ของเป้าหมายปี 2562 ผลการวาดแปลง ปีงบประมาณ 2562 ได้ร้อยละ 
113.80 โดยจังหวัดสระแก้วด าเนินการได้สูงสุด ร้อยละ 244.72 การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรด้วย 
แอปพลิเคช่ัน DOAE Farmbook ในภาพรวมได้ร้อยละ 40.72  

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2562 ณ วันท่ี 11 เมษายน 2562 
3.4 สรุปผลโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ 

  การด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ข้อมูลแปลงใหญ่ภาคตะวันออก ต้ังแต่ปี 
2559 - 2562 มี 40 ชนิดสินค้า จ านวน 327 แปลง เกษตรกรเข้าร่วม 15,327 ราย พื้นท่ี 258,216 ไร่ มีการ
จัดประชุมเช่ือมโยงการด าเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร(ศพก.) ระดับเขต จ านวน 3 ครั้ง และได้ก าหนดแผนการประชุมครั้งต่อไป (4/2562) ในระหว่างวันท่ี 
23-24 ก.ค. 2562 ณ. ศพก. จังหวัดสมุทรปราการ แผนการการจัดเสวนาเครือข่ายบริหารจัดการศัตรูข้าวในพื้นท่ี
ส่งเสริมการเกษตรนาแปลงใหญ่ วันท่ี 2 - 3  พ.ค. 2562 
มติที่ประชุม รับทราบการด าเนินโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 

3.5 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
ให้เปน็ Young Smart Farmer  

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้ด าเนินการ ดังนี ้
๑. ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานผู้ประสานงานเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับเขต เพื่อเป็นการ

ขับเคล่ือนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในพืน้ท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงานเครือข่าย
ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานภาคี  

2. แผนการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับเขต ปี 
2562 ระหว่างวันท่ี 8 – ๑1 พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมตราดซิต้ี และศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดตราด 
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และเช่ือมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่  

มติที่ประชุม รับทราบการด าเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรรุน่
ใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ปี 2562 

3.6 โครงการพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูท านา 
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา ซึ่งมีเป้าหมายการลดพื้นท่ีการปลูกข้าวรอบ

ท่ี 2 และเพิ่มปริมาณการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ เป้าหมายการด าเนินการ ได้แก่จังหวัดปราจีนบุรี มีเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ 226 รายในพื้นท่ี 2,680 ไร่ ในพื้นท่ี 6 อ าเภอ 

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา 
 
 
 
 



 
 

3.7 การบริหารจัดการผลไม้ 
ข้อมูลประมาณการผลผลิตผลไม้ครั้งท่ี 3 ได้มีการส ารวจและประเมินผลผลิตผลไม้ตามสถานการณ์

การออกดอกของไม้ผลแต่ละชนิด  มีความเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ของภาคตะวันออก รายพืช ดังนี้ 
 ทุเรียน  ปริมาณผลผลิตลดลง 16,329 ตัน เนื่องจากในระยะ 1-2 ปีท่ีผ่านมาทุเรียนภาคตะวันออกมีปัญหา
โรครากเน่าโคนเน่ายืนต้นตายไปบางส่วน และบางส่วนมีการรื้อสวนทุเรียนเพื่อปลูกใหม่ส่งผลให้เนื้อท่ีให้ผลลดลงส่งผล
ต่อปริมาณผลผลิต 

มังคุด  ปริมาณผลผลิตลดลง 1,780 ตัน ปริมาณใกล้เคียงกับข้อมูลพยากรณ์ 3  ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นคือ
ผลผลิตออกกระจุกตัวในช่วงเดือนเมษายน พร้อมกันกับการกระจุกตัวของทุเรียนซึ่งใช้แรงงานเก็บเกี่ยวและแรงงานคัด
บรรจุชุดเดียวกัน อาจจะเกิดปัญหาขาดแรงงานเก็บเกี่ยวและคัดบรรจุซึ่งจะส่งผลกระทบท าราคาผลผลิตมังคุดลดต่ าลง
ในช่วงนี้  

เงาะ  ปริมาณผลผลิตลดลง 3,242 ตัน ผลผลิตออกมากช่วงปลายเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน  
ลองกอง ปริมาณผลผลิตลดลง 3,366 ตัน ผลผลิตออกมากช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 

ปัจจัยเส่ียงท่ีอาจจะก่อให้เกิดปัญหา คือ แรงงานจัดการผลผลิตท่ีล้งและเก็บเกี่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ และมังคุดรุ่น
สุดท้ายปลายฤดู (มิ.ย.-ก.ค.) มีปริมาณกว่าร้อยละ 40.78  มีแนวโน้มราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตไม่ได้คุณภาพจาก
อาการเนื้อแก้วยางไหล (ฤดูฝน) และผลผลิตออกชนกับผลผลิตมังคุดภาคใต้ ล้งรับซื้อและแรงงานคัดบรรจุจะย้ายลง
ภาคใต้แทน         

การจัดงานส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพข้ามถ่ินนอกแหล่งผลิตภาคตะวันออก ณ ลานหน้าพระ
ต าหนักหนองประจักษ์  อ.เมือง จ.อุดรธานี วันท่ี 5 – 7 เมษายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริโภค
ผลไม้คุณภาพภาคตะวันออกในแหล่งท่ีมีศักยภาพและเพื่อให้มีการบริหารจัดการปริมาณผลผลิตให้สมดุลกับความ
ต้องการของการตลาดและมีโอกาสขยายอัตรา การบริโภคผลไม้ในภูมิภาคของประเทศไทยให้มากขึ้น กิจกรรมในงาน
ประกอบด้วยการจ าหน่ายผลไม้สดและผลไม้แปรรูปจากเกษตรกร 7 จังหวัด ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จันทบุรี ตราด ระยอง นครนายก สมุทรปราการ และจังหวัดสระแก้ว รวมจ านวน 25 ร้านค้า รายได้รวม  
1,016,344 บาท 

มติที่ประชุม รับทราบการด าเนินงานโครงการการบริหารจัดการผลไม้ จ านวน 2 กิจกรรม 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบ 
4.1 การติดตามสถานะรายจ่ายงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
กรมส่งเสริมการเกษตรให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ติดตามสถานะ

รายจ่ายลงทุน (งบลงทุน) ประจ าปีงบประมาณ 2562 ส าหรับรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ในระบบ GFMIS ในภาค
ตะวันออก จ านวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ส านักงาน
เกษตรจังหวัดตราด และส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา  

มติที่ประชุม ให้เกษตรจังหวัด 4 จังหวัดติดตามสถานะรายจ่ายงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ 2562 

  4.2 การคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ   
ประจ าปี 2562 

กรมส่งเสริมการเกษตร ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกร
ดีเด่นระดับประเทศ โดยเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกอันดับต่างๆ        
จะได้รับรางวัลจากกรมส่งเสริมการเกษตร และจะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรด      
พระนงัคัลแรกนาขวัญ ณ พลับพลาท่ีประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง 



 
 

แผนการคัดเลือกการคัดเลือกการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกร
ดีเด่นระดับเขต ประจ าปี 2562 ส านักงานเกษตรจังหวัดส่งผลการคัดเลือกให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ท่ี 3 จังหวัดระยอง ภายในเมษายน ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง ด าเนินการคัดเลือก 
รายงานผลให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ภายใน 30 มิถุนายน 2562 กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการคัดเลือก
และประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ระหว่างเดือน
กรกฎาคม - กันยายน 2562 

ผลการคัดเลือกการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น
ระดับประเทศ ประจ าปี 2562 เกษตรกรในภาคตะวันออกได้รับรางวัลชนะเลิศ ดังนี้ เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพ   
ท าสวน อันดับ 1 นายเรือง ศรีนาราง จังหวัดตราด ท่ีปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร นายสมเกียรติ แซ่เต็ง จังหวัดตราด 
กลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม จังหวัดตราด 

มติที่ประชุม รับทราบแผนการคัดเลือกการคัดเลือกการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกร
ดีเด่นระดับเขต ประจ าปี 2562 และผลการคัดเลือกระดับประเทศ ประจ าปี 2562 

4.3 สถานการณ์ภัยแล้งภาคตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศคาดหมายฤดูร้อน ปี 2562 เริ่มวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2562 สถานการณ์

พื้นท่ีประสบภัยแล้งภาคตะวันออก ปี 2562 (วันท่ี 25 มีนาคม 2562) สถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดตราด จังหวัด
ตราดประสบปัญหาภัยต้ังแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ในเบ้ืองต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ท าการ
ช่วยเหลือเกษตรกร โดยการสนับสนุนงบประมาณ และเครื่องมือในการสูบน้ าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จังหวัดตราด
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน ในพื้นท่ีอ าเภอเขาสมิง บ่อไร่ และเมืองตราด ลงวันท่ี 
20 มีนาคม 2562 ในพื้นท่ีท้ัง 3 อ าเภอ เรียบร้อย จากการส าราจพบว่าด้านพืชยังไม่มีการเสียหาย 

         สถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดจันทบุรี  ใช้เงินทดรองราชการเชิงป้องกันยับย้ังภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภัยแล้ง 
เพื่อช่วยเหลือภัยแล้งวันท่ี 11 – 31 มีนาคม 2562 ในพื้นท่ี 4 อ าเภอ (อ าเภอขลุง อ าเภอมะขาม อ าเภอโป่งน้ าร้อน 
และอ าเภอเมือง) 21 ต าบล 116 หมู่บ้าน จ านวน 3,773,846.25 บาท ในการสนับสนุน ใช้ เครื่องสูบน้ าและ
รถบรรทุกน้ า และจากการท าฝนเทียมวันท่ี 24 มีนาคม 2562 ส่งผลมีฝนตก 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัด
ตราด ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว ผลจากพายุฤดูร้อน และภาคตะวันออกยังไม่มีรายงานการเสียหายจะเกิดต่อผลผลิต
ทางการเกษตร 

มติที่ประชุม รับทราบสถานการณ์พื้นท่ีประสบภัยแล้งภาคตะวันออก ปี 2562 

4.4 แปลงเกษตรผสมผสาน โครงการเกษตรรวมใจอันเนือ่งมาจากพระราชด าริฯ 

  ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการท้ัง ๕ ศูนย์       
ได้จัดท าแปลงเกษตรผสมผสาน ซึ่งปลูกพืชต่างๆ ไว้ คือ ตะไคร้ มะนาวในวงบ่อซีเมนต์ มะละกอ เพกาเต้ีย แคเต้ีย 
และชะอม เป็นต้น พร้อมท้ังวางระบบน้ าภายในบริเวณแปลง และได้มีการส่งมอบแปลงต่อให้ส านักงานเกษตรจังหวัด
นครนายกเป็นผู้ดูแลแปลงเกษตรผสมผสานต่อ ในส่วนงานวิชาการจะเป็นเรื่องฐานการเรียนรู้รับผิดชอบโดยศูนย์
ปฏิบัติการฯ เป็นผู้จัดท าข้อมูลด้านวิชาการ ประกอบด้วย ฐานการท าเกษตรผสมผสาน ฐานการเล้ียงผ้ึงและชันโรง 
ฐานการท าน้ าส้มควันไม้ ฐานการผลิตและขยายพันธุ์ไม้ผล และฐานการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ซึ่งในกรม
ส่งเสริมการเกษตรได้ก าหนดจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและท่ีปรึกษายุวเกษตรกร ระดับประเทศ ระหว่างวันท่ี ๒๒ – 
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก 
จังหวัดนครนายก โดยจะมีกิจกรรมด้านวิชาการงานยุวเกษตรกรและท่ีปรึกษายุวเกษตรกร จะเข้ามาศึกษาดูงาน ณ 
แปลงเกษตรผสมผสาน โครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ท าให้ต้องมีการ  



 
 

มติที่ประชุม รับทราบการด าเนินงานแปลงเกษตรผสมผสาน โครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯและ
เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานและพัฒนาแปลงเกษตรผสมผสาน และฐานการเรียนรู้  

1.5 การประชุมคณะกรรมการการประกวดวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ปี 2562 
  ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการการประกวด
วิสาหกิจชุมชนระดับเขตปี 2562 ซึ่งผลการคัดเลือกสรุปได้ดังนี้ 
     1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากน้ าโจ้โล้ อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 

     2. วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพเกาะกก อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
     3. วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมสตรีรักษ์โลก อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
     4. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้บ้านวังตัก อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 
ท้ังนี้คณะกรรมการฯ จะลงพื้นท่ีเพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนท่ีผ่านการคัดเลือก ท้ัง 4 วิสาหกิจชุมชน ในวันท่ี 7 – 10 
พฤษภาคม 2562   

มติที่ประชุม รับทราบผลการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนระดับเขต รอบท่ี 1 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อพิจารณา 
5.1 การประชุมผู้บริหารสัญจร วันท่ี 24 - 25 เมษายน 2562 กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี ้
1. วันท่ี 24 เมษายน 2562 ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่และกลุ่มเครือข่าย

จังหวัดจันทบุรี  
2. วันท่ี 2๕ เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร

สัญจร ณ ห้องประชุมส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 จันทบุรี กรมวิชาการเกษตร ต าบลพล้ิว อ าเภอแหลม
สิงห์ จันทบุรี 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 

1. กิจกรรมการศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ผลไม้) และกลุ่มเครือข่ายจังหวัด
จันทบุรี บุคคลเป้าหมาย 100 คน จุดดูงานจ านวน 3 กิจกรรม ได้แก ่
 1.1 สวนเจริญชัย ต. พล้ิว อ. แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี กิจกรรม ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการผลิต การท่องเท่ียว
เชิงเกษตร การตลาด 
 1.2 ศูนย์จัดการศตรูพืชชุมชนบางสระเก้า  ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี กิจกรรม ศึกษาการเล้ียง
ขยายพันธุ์แมลงหางหนีบ เทคโนโลยีการก าจัดหนอนหัวด ามะพร้าว 
 1.3 วิสาหกิจชุมชนคลองน้ าเค็มทันใจ ต.คลองน้ าเค็ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี กิจกรรมการแปรรูปเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การเช่ือมโยงตลาด 

2. ก าหนดการศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ผลไม้) และกลุ่มเครือข่ายจังหวัดจันทบุรี  
- เวลา 10.00 น. ฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 จันทบุรี          

กรมวิชาการเกษตร ต าบลพล้ิว อ าเภอแหลมสิงห์ จันทบุรี 
- เวลา 11.00 – 16.30 น. จุดท่ี 1 สวนเจริญชัย ต. พล้ิว อ. แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี จุดท่ี 2 ศูนย์จัดการ     

ศตรูพืชชุมชนบางสระเก้า ต. บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จุดท่ี 3 วิสาหกิจชุมชนคลองน้ าเค็มทันใจ ต.คลองน้ าเค็ม           
อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 

2. เนื่องจากพื้นท่ีพื้นท่ีศึกษาดูงาน อยู่ในชุมชนเกษตรที่มีวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมมีพื้นท่ีจอดรถจ านวนจ ากัด เพื่อให้
เกิดความสะดวกคล่องตัวไม่กีดขวางการจราจรในพื้นท่ี ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จึง
ขอสนับสนุนรถตู้จากส านักงานเกษตรจังหวัด เพื่อรับส่งไปยังจุดดูงาน รวม 7 คัน ได้แก่ จันทบุรี 3 คัน, สสก. 3 รย., 
สระแก้ว, ระยอง และกรมส่งเสริมการเกษตร หนว่ยงานละ 1 คัน 



 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามข้อ 1 และ 2 

5.2  งานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ปี 2562 และงาน Farm @ Home 

ก าหนดจัดงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออกปี 2562 และ งาน Farm @ Home  
ระหว่างวนัท่ี 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณลานด้านหน้า โฮมโปร์ ระยอง ประกอบด้วย           
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร การแข่งขันการจัดกระเช้าผลิตภัณฑ์แปรรูปและสินค้า
เกษตร การประกวดผลไม้ การเสวนา 2 หัวข้อ แจกพันธุ์กล้าไม้ และการแสดงบนเวที 

ในการนี้ ได้จัดประชุมหารือเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องจาก 9 จังหวัดเพื่อร่วมกันพิจารณาก าหนด
รายละเอียดการจัดงานและจ านวนร้านค้า โดยจังหวัดได้ส่งยอดร้านจ าหน่าย ของกลุ่มแม่บ้านและวิสาหกิจชุมชน 
จ านวน  56 ร้าน และร้านจ าหน่ายผลไม้สดจากจังหวัดระยอง จ านวน 10 บูธ รวมจ านวนท้ังส้ิน 67 บูธ  
ประเด็นเพื่อพิจารณา 

1. กิจกรรมและการด าเนินงานการจัดงานงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ปี 2562 และ 
งาน Farm @ Home  

2. มอบหมายเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมปฏิบัติงานฯ ในกสนจัดงานฯ ระหว่างวันท่ี 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม  
2562 

3. เรียนเชิญเกษตรจังหวัดเข้าร่วมพิธีเปิดงาน ฯ 
4. จ านวนการสนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้และเช้ือราไตรโคเดอม่า  
5. ประชาสัมพันธ์หรือมอบหมายเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมการส่งผลไม้เข้าร่วมประกวดฯ 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามข้อ 1-5 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖ การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๖.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดจันทบุรี  

งาน “ผ้ึงจันท์แฟร์...ดูแลกัน” วันท่ี 3 – 4 เมษายน 2562 ชมนิทรรศการ ผ้ึงพันธุ์ ผ้ึงโพรง ชันโรง 
จ้ิงหรีด พบปะเครือข่ายผู้เล้ียงผ้ึง และเลือกซื้อสินค้าปลอดภัย 

6.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
สถานการณ์การประมูลมังคุดแปลงใหญ่ เฉล่ียวันละ 700 – 800 ตัน สามารถช่วยพยุงราคามังคุด

ในตลาดไม่ให้ตกต่ าเกินไปได้ ราคาเฉล่ียอยู่ท่ี 50 บาทต่อกิโลกรัม ปี 2562 มังคุดมีปัญหาเรื่องคุณภาพ และปัญหา
เรื่อง Logistics เนื่องจากสินค้าค้างตู้คอนเทรนเนอร์ระหว่างการขนส่ง เวียดนาม จีน ท าให้ระบบการซื้อขายสินค้า
ชะงัก เนื่องจากไม่มีตู้คอนเทรนเนอร ์

ปัญหาเรื่องคุณภาพผลไม้ ในฤดูการผลิต ปี 2562 เกษตรกรขายทุเรียนรูดหนาม (การขายแบบเหมา
สวน นายทุนตัดทุเรียนพร้อมกันท้ังต้น เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องแรงงาน) ท าให้มีทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด ผู้เกี่ยวข้อง
ต้องมีการประชุมหารือเพื่อก าหนดแนวทางป้องกนั 

ประชาสัมพันธ์งานผลไม้จันทบุรี งานวิถีไทย วิถีจันทร์ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และ
งานผลไม้และของดีเมืองจันทร์ โดยจังหวัดจันทบุรี 



 
 

ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด 

ประชาสัมพันธ์งานผลไม้ และของดีเกาะช้าง วันท่ี 10 – 15 เมษายน 2562 งาน“อร่อยทุกไร่    
ชิมไปทุกสวน” จ. ตราด ปี 2562 พบกับบุพเฟ่ผลไม้ในสวนท่องเท่ียวเชิงเกษตร ราคา 250 บาทต่อคน 

ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 

ขอเชิญเท่ียวงาน "วันเกษตรปราจีนบุรี ครั้งท่ี 55" ระหว่าง วันท่ี 17 - 27 พฤษภาคม 2562 
บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลท่ี 5 หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พบกับตลาดนัดจ าหน่าย
ผลไม้ ผัก พันธุ์ไม ้ผลิตภัณฑ์ทางเกษตร และสินค้า OTOP การประกวดผลไม้คุณภาพ ผลไม้ยักษ์ ผักยาว ประกวดไม้
ดอก ไม้ประดับ ประกวดขวัญใจเกษตรกร ประกวดขบวนรถยนต์ตกแต่งทางการเกษตร การแข่งขันและการสาธิต
กิจกรรมทางการเกษตร ชมสวนผลไม้และศึกษาวิถีชีวิตชาวสวนในกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงเกษตร  

ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอื่น ๆ 

  ศูนย์ขยายพันธุ์พืชท่ี 1 จังหวัดชลบุรี ได้รับงบลงทุน และได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว มีแผนจะเปิด
บ้านให้เยี่ยมชมในวันท่ี 9 กรกฎาคม 2562 ศูนย์จะเรียนเชิญเกษตรจังหวัด ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการเริ่มเป็น
เกียรติในงาน และขอเชิญประชุมเกษตรจังหวัดครั้งต่อไป วันท่ี 9 กรกฏาคม  25๖2 ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชท่ี 1 
จังหวัดชลบุรี 

   
  (นางสาวอิสรี  เก่งนอก) 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

                       ผู้จดรายงานการประชุม 

         
    (นางอุบล  มากอง) 

ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


