
ระเบียบการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออก  
คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ 

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  

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

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 

1. ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ 
2. การขับเคล่ือนนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
3. การขับเคล่ือนระบบส่งเสริมการการเกษตร (Training & Visiting System) 
4. ความก้าวหน้าการวาดแปลงตามระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
5. ความก้าวหน้าการรายงานผลการปฏิบัติงานตามระบบ e project 
6. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
7. โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ 

1. ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2560  
2. ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2560 
3. การจัดงานรณรงค์ป้องกันก าจัดหนอนหัวด ามะพรา้ว 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 

งานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ปี ๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระที่ ๖ สรุปผลการด าเนินงานโครงการเด่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  

๖.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 

๖.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ 

 

 

 

 
 
 

** หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืมเวลา 10.00-10.30 น. และ 14.00-14.30 น. 
 
 



๒ 

 

  

รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออก  
คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ 

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  

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

ผู้มาประชุม 
1. นายชาตรี  บุญนาค ผู้อ านวยการ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง

      ประธานการประชุม 
2. นายอาชว์ชัยชาญ  เล้ียงประยูร เกษตรจังหวัดจันทบุรี 
๓. นายสามารถ  ช่ืนวงศา   เกษตรจังหวัดชลบุรี 
4. นายสุรสิงห์  พูนเพิ่มสุขสมบัติ   เกษตรจังหวัดระยอง 
5. นายวิบูลย์  ไชยวรรณ   เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  
6. นายวรชันย์  หลักกรด   เกษตรจังหวัดนครนายก 
7. นายดนัย  ปัญจพิทยากุล  เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  
8. นางดวงเดือน  สมวัฒนสมศักดิ์  เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
9. นายพงษ์ศักดิ์  เอมดวง   เกษตรจังหวัดตราด 
10. นายไพบูลย์  บัวราษฎร์ เกษตรจังหวัดสระแก้ว 
11. นายต่อศักดิ์  โพธิ์กราน  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  

จังหวัดชลบุรี   
12 นายกฤษฎา  ฉิมอินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช 
 จังหวัดชลบุรี 
๑3. นายสมชาย  ปิยวาจานุสรณ์  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  
14. นายชยุทกฤดิ  นนทแก้ว ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร       

จังหวัดจันทบุรี 
๑5. นายพรหม  ยกพล ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร       

จังหวัดระยอง 
๑6. นางอุบล  มากอง ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายอนันต์  ลิลา ท่ีปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
๒. นางสาววรนุช  สีแดง              ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร  สสก.๓ รย.     
๓. นายชนินทร์  สุขส าราญ  ผู้อ านวยการพัฒนาบุคลากร   สสก.๓ รย. 
๔. นายสุรพงศ์  วงษ์ชาลี   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    สสก.๓ รย. 
๕. นางนลทวรรณ  มากหลาย        นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ       สสก.๓ รย.     
๖. นางสาวอิสรี  เก่งนอก   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สสก.๓ รย.  
๗. นางสาววันทิตา  วุฒิพนมศักดิ์  เจ้าหน้าท่ีระบบคอมพิวเตอร์   สสก.๓ รย. 
๘. นายอิสมาแอล  บินยูโซะ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   สสก.๓ รย. 
๙. นางวิภาพร  สงวนดี   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   สสก.๓ รย. 



๓ 

 

  

๑๐. นายน าโชค  บุญมี   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สนง.กษจ.ชบ. 
1๑. นายเกษม  โพธิ์ชาคม  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการเกษตร 
12. นางสาวกนกวรรณ  กิมศรี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ศสพ.รย. 
๑๓. นายปิยะ  สมัครพงศ์   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  สนง.กษจ.รย. 
12. นายพิริยะ  ชัยชนะกสิกรรม       นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร   ศสพ.ชบ. 
13. นายศักดิ์ชัย  ศรีสุวรรณ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  สนง.กษจ.ฉช. 
14. นางสาวสร้อยเพชร  ตันติรัตนานนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการเกษตร 
15. นายนฤดม  สุริยตัน   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ      กรมส่งเสริมการเกษตร 
16. นางสาววิภาดา  เจริญธนกิจกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ       สนง.กษจ.ฉช. 
17. นางสาวนฤมล  สิงห์เถื่อน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ       สนง.กษจ.ฉช. 
18. นายศักดิ์เดช  วงศ์นาม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ       สนง.กษจ.ฉช. 
       
นายชาตรี  บุญนาค ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับผู้เข้า

ประชุมทุกท่านและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 1. แนะน าตัวเกษตรจังหวัดสระแก้ว นายไพบูลย์  บัวราษฎร์  

2. ขอบคุณเกษตรจังหวัด ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ ทุกท่าน ส าหรับความร่วมมือร่วมใจ การท างาน
นโยบายในช่วงเวลาท่ีผ่านมา ท าให้ภาคตะวันออกมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ ไม่น้อยหน้าภูมิภาคอื่นๆ 

3. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝากทุกหน่วยงานสรุปผลการปฏิบัติงาน รอบ ๖ เดือน 
4. การด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ให้มีความเช่ือมโยงกับ

แปลงใหญ่ ควรมีข้อมูล ๔ อย่าง ดังนี้ 
- แผนผังเครือข่าย 
- แผนผังยกกระดาษ A4 
- แผนผังศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร(ศพก.) 
- แผนผังการเช่ือมโยงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) กับแปลงใหญ่ 

ฝากเกษตรจังหวัดมอบนโยบายเกษตรอ าเภอทุกท่าน เพื่อด าเนินการจ าท าแผนผัง ๔ ด้าน ดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว 
การจัดล าดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) A B C ควรมีการปรับปรุง

เพื่อยกระดับให้สูงขึ้นจาก A เป็น A+, จาก B เป็น A และจาก C เป็น B ในการประชุมเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิการผลิตภาพสินค้าเกษตร(ศพก.) ระดับประเทศ คณะกรรมการเสนอให้มีการประชุมทุกเดือน ส่วน
คณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับประเทศ มีมติให้ประชุม ๒ เดือนครั้ง 

5. ปัญหาความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนของเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับการปรับลดเกณฑ์ขั้นต่ าของแปลงใหญ่ พบว่า
มีการรายงานการปรับลดพื้นท่ี และจ านวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนมาก อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ช้ีแจงว่า หากพื้นท่ีและเกษตรกรมากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ าให้คงไว้ในปริมาณเท่าเดิม ไม่ต้องมีการปรับลดให้เท่ากับเกณฑ์ขึ้น
ต่ า ในการนี้ให้หน่วยงานเตรียมความพร้อม วางแผนเพื่อรองรับโครงการ ๕ โครงการ ดังต่อไปนี้ 

a. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร(ศพก.) 
b. โครงการพัฒนาแปลงใหญ่ภายใต้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
c. โครงการติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชและส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 
d. ศูนย์การผลิตพันธุ์พืชชุมชน 
e. โครงการก้าวตามรอยพ่อ 



๔ 

 

  

6.  โครงการพืชหลากหลาย จังหวัดนครนายก และปราจีนบุรี กรมส่งเสริมการเกษตรได้เร่งรัดให้จังหวัด
ด าเนินการตามข้ันตอน ให้เกษตรกรเปิดบัญชี เพื่อจะเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ 

7. โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ในฤดูนาปรัง ให้จังหวัดพื้นท่ีเป้าหมายเตรียมการหาพื้นท่ี 
และเกษตรกรส าหรับการเข้าร่วมโครงการในฤดูนาปรังท่ีจะถึงนี้ 

8. การขึ้นทะเบียนและเร่งรัดการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ขอความร่วมมือให้จังหวัดด าเนินการให้ได้
ตามเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้แต่ละช่วงเวลา 

9. ให้จังหวัดติดตามการควบคุมก ากับในพื้นท่ีท่ีมีการท านาปรังครั้งท่ี ๓ เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องปริมาณ
น้ าท าการเกษตรในพื้นท่ีชลประทาน 

10. การด าเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตร ให้ทุกหน่วยงานรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานรอบ  
๓, ๖ และ ๑๒ เดือน 
      11.  กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เผยแพร่เอกสารระบบตรวจสอบภายใน สามารถดาวน์โหลดได้ท่ีเวบไซด์
กรมส่งเสริมการเกษตร 

มติที่ประชุม รับทราบเรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบจ านวน ๑๑ เรื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 
ตามท่ี ได้มีการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร          

ภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชลบุรี 
นั้น เลขาท่ีประชุมฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมและส่งให้ทุกท่านแล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมตามเอกสาร
หน้า ๓ ถึงหน้าท่ี ๗ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร          
ภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๕๙ 

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ 25๖๐ 
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ

เกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ เมษายน 25๖๐ (เกณฑ์ 5๙) ภาพรวมการเบิกจ่ายได้ร้อยละ 60.76 
สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 59 ท้ังนี้ประธานท่ีประชุมได้ก าชับให้หน่วยงานท่ีมีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าเกณฑ์ เร่งรัด
การเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมาย 

มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ เมษายน 25๖๐ 

3.2  การขับเคลื่อนนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
จากการสัมมนาขับเคล่ือนการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2560 ณ ห้อง

ประชุม 7 กรมส่งเสริมการเกษตร ช้ัน 5 อาคาร 1 โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ได้
สรุปการขับเคล่ือนนโยบาย ๑๕ ข้อ ส านักงานส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยองขอให้ทุก
หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย 15 ข้อ โดยอ้างอิงจากกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้ภาพรวมของ
ภาคตะวันออก สอดคล้องไปในทางเดียวกัน 
มติที่ประชุม รับทราบการขับเคล่ือนนโยบายการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร 15 ข้อ ของกรมส่งเสริมการเกษตร  
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3.3 การขับเคลือ่นระบบส่งเสริมการการเกษตร (Training & Visiting System) 
นายอนันต์  ลิลา ท่ีปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ เข้าร่วมรับฟังรายงานความก้าวหน้า      

การขับเคล่ือนการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (Training & Visiting System) ของส านักงานเกษตร
จังหวัดภาคตะวันออกพร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร (Training & Visiting System) น ามา
กลับมาใช้ใหม่ เพื่อท าให้งานส่งเสริมการเกษตรมีความชัดเจน และมีการท างานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ อย่าง
มีประสิทธิภาพ  การด าเนินงานแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนหลัก ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ และระบบสนับสนุน 

ระบบปฏิบัติการ ประกอบด้วย Training และ visit 
 Training สร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าหน้าท่ีในการออกเยี่ยมเยียน visit ได้ลูกค้ารายใหม่ ได้สร้าง

ความสัมพันธ์กับเกษตรกร สร้างอัตตลักษณ์นักส่งเสริมการเกษตร วันเย่ียมอังคาร-พฤหัส ก าหนดไว้เป็นหลักการเพื่อให้
เป็นระบบ สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม วันจันทร์และศุกร์มีไว้พบการพบปะ หารือ จัดท าแผน รายงานผล
การด าเนินงาน สะสางงานท่ียังไม่แล้วเสร็จประจ าสัปดาห์ รวมถึงเป็นวันส ารองในการออกปฏิบัติงานต่างๆ ท้ังนี้ให้นัก
ส่งเสริมการเกษตรยึดผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลัก 

ระบบสนับสนุน ประกอบด้วย การนิเทศงาน การสนับสนุน และการจัดการข้อมูล  
การนิเทศงานด าเนินการเพื่อขับเคล่ือนงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัดความส าเร็จของระบบ 
การสนับสนุน แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกคือเครื่องมือ อุปกรณ์ ซึ่งปีแรกยังพบปัญหาขาดแคลน

งบประมาณเพื่อสนับสนุนในส่วนนี้ ส่วนท่ีสอง ได้แก่การสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติ การเล่ือนระดับ และบรรจุ
แต่งต้ัง เจ้าหน้าท่ีท่ีมีความต้ังใจในการปฏิบัติงาน 
ในการนี้ทุกหน่วยงานในภาคตะวันออกได้ขับเคล่ือนการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร (T&V system) โดยยึดแนว
ทางการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยจังหวัดจันทบุรี และนครนายกได้เป็นตัวแทนรายงานความก้าวหน้า
การขับเคล่ือนระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V system) ท่ีประชุมได้แลกเปล่ียนถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 
 ปัญหาอุปสรรค 

1. การเยี่ยมในรูปแบบทีมท าได้ไม่ครบทีม เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีติดภารกิจงานอื่นๆ 
2. การเยี่ยมเยียนบางครั้งไม่สามารถท าตามแผนได้ เนื่องจากภารกิจเร่งด่วน 
3. การนัดหมายเกษตรกรในฤดูการผลิตท าได้ยาก 
4. การบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ท าไม่ได้ตามแผน 
5. ฐานข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร ไม่สามารถใช้ได้ครบถ้วน 
6. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติเปล่ียนบ่อย จึงเกิดปัญหาด้านการถ่ายทอดความรู้ 
7. การสนับสนุนด้านงบประมาณ อุปกรณ์การท างานไม่เพียงพอ 

ข้อเสนอแนะ 
1. กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ให้เพียงพอ 
2. การเยี่ยมเยียนในรูปแบบทีม ควรมีความยืดหยุ่น 
3. การถ่ายทอดความรู้ สามารถท าได้หลายรูปแบบ  ท้ังการถ่ายทอดตามระบบ และพี่สอนน้อง 
4. เกษตรอ าเภอเป็นผู้มีความส าคัญอย่างยิ่งในระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) 

มติที่ประชุม รับทราบผลการขับเคล่ือนระบบส่งเสริมการเกษตร (Training and Visiting System)  
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3.3  ความก้าวหน้าการวาดแปลงตามระบบการข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมมือกับ NECTEC ออกแบบนวัตกรรมการขึ้นทะเบียนพร้อมกับการตรวจสอบ
วาดแผนผังแปลงผ่านเครื่องมือส่ือสารไร้สาย (Tablet) และร่วมมือกับ GISTDA ในการดึงภาพแผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียม
มาค้นหาพิกัดและวาดผังแปลงโดยโปรแกรม GISagro  ซึ่งการใช้โปรแกรมท้ังสองจะช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรเป็นอย่างมากเพราะเป็นการรับขึ้นทะเบียนพร้อมกับการตรวจสอบพื้นท่ีปลูกท่ีแท้จริงไป
พร้อมกันในคราวเดียว  

ความก้าวหน้าการวาดแปลงตามระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็น
ดังนี้ เป้าหมายท้ังหมด 112,000 แปลง ผลรวมการวาดแปลงภาคตะวันออกจากโปรแกรม GISagro, FAARMis และ QGIS 
เท่ากับ 68,448 แปลง คิดเป็นร้อยละ ๖๑ ของเป้าหมาย 
มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการวาดแปลงตามระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

3.4  ความก้าวการรายงานผลการปฏิบัติงานตามระบบ e-project 

แนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรตามระบบ e-project ใช้ในการก ากับ 
เร่งรัดการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไปตามเป้าหมาย ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผล
โครงการตามระบบส่งเสริมการเกษตร และใช้ส าหรับการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการสาระส าคัญ 

ความก้าวหน้าการการรายงานผลการปฏิบัติงานตามระบบ e-project  ณ วันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ 
เป็นดังนี้ หน่วยงานส่วนใหญ่มีผลการปฏิบัติงานสูงกว่าร้อยละ ๕0 และทุกหน่วยงานมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ
มากกว่าร้อยละ 50 ท้ังนี้ประธานท่ีประชุมก าชับให้ทุกหน่วยงานท่ีมีผลการด าเนินงานต่ ากว่าร้อยละ 50 เร่งรัด
ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ รวมท้ังตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงาน 
เนื่องจากหลายหน่วยงานมีการเบิกจ่ายท่ีสูงกว่าปริมาณการท างาน หากด าเนินงานแล้วเสร็จให้ก าชับเจ้าหน้าท่ีให้
บันทึกในระบบให้เรียบร้อย 
มติที่ประชุม ความก้าวหน้าการการรายงานผลการปฏิบัติงานตามระบบ e-project ณ วันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ 

   3.5 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
แผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการทางเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ 

การจัดงาน Field Day (Kick Off) โดยให้ผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเกิด
งานภายในเดือน พฤษภาคม 2560 โดยจังหวัดฉะเชิงเทรา วันท่ี 22  พฤษภาคม 2560 ณ แปลงใหญ่ปลากะพงขาว 
อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา สินค้าปลากะพง และจังหวัดสระแก้ว วันท่ี 22  พฤษภาคม 2560 ณ ศพก. อ าเภอ
ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว สินค้ามันส าปะหลัง ส่วนการจัดงาน Field Day ใน ศพก.ท่ีเหลือ โดยให้จัดต้ังต้ังแต่วันท่ี 
12 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป โดยให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือนมิถุนายน 2560 จังหวัดท่ีมีแผนการจัดงาน 
Field Day หลังจาก ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ต้องรายงานเหตุผลและความจ าเป็นให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

การประเมินศักยภาพ ศพก. และการพัฒนายกระดับ กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนดให้ทุกจังหวัดเตรียม
แผนก าหนดประเด็นพัฒนา ศพก. เพื่อยกระดับจาก B เป็น A, จาก C เป็น B และ จาก A เป็น A+ 

มติที่ประชุม ทุกจังหวัดก าหนดแผนการจัดงาน Field day ภายในกลางเดือนมิถุนายน 2560 
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3.5  โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ 

การด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ จ านวน ๓ กิจกรรม ได้แก่ 

1. การประกวดแปลงใหญ่ต้นแบบระดับประเทศ 
แปลง ใหญ่ ต้นแบบท่ี ผ่านการคัด เ ลือก เข้ ารอบในระ ดับประเทศ จ านวน  4 แปลง 

ประกอบด้วย ภาคเหนือ แปลงใหญ่ล าไย อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แปลงใหญ่ข้าว 
อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ภาคกลาง สินค้าแปลงใหญ่โคนม อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ภาคใต้  แปลง
ใหญ่ปาล์มน้ ามัน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง  รางวัลส าหรับผู้ได้รับการคัดเลือกในแต่ละระดับ ประกอบด้วย รางวัล
ชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล  รางวัลละ 150,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - 3 จ านวน 3 รางวัล ได้แก่ รอง
อันดับท่ี 1รางวัลละ 60,000 บาท รองอันดับท่ี 2 รางวัลละ 50,000 บาท รองอันดับท่ี 3 รางวัลละ 40,000 บาท 
รางวัลชมเชย จ านวน 14 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท และโล่รางวัล จ านวน 18 รางวัล  

2. การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ 
จากการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ครั้ง ท่ี 3/2560 และศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับประเทศ ครั้งท่ี ๕ วันท่ี 19-2๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเพชรบุรี 
ได้มีมติให้จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ทุกระดับทุกเดือน และประชุมพร้อมแปลงใหญ่ทุก ๒ เดือน โดยใน
ระดับประเทศให้หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ท้ังนี้ คณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับประเทศ มีมติจัดการประชุม
เครือข่ายแปลงใหญ่ระดับครั้งท่ี ๔ วันท่ี 8-9 มิถุนายน 2560 ท่ีแปลงใหญ่ทุเรียน อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
(ประธานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับเขต นายอุดม  วรัญญูรัฐ) ท้ังนี้ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ก าหนดจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับเขต คณะท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒/2560 
ในวันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอคลองเขื่อน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยด าเนินการประชุมร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรระดับเขต (เขต ๓)  
3. งาน “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่วมพระบารมี”   

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งในท่ีประชุมคณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับประเทศเมื่อวันท่ี 21 
เมษายน 2560 ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแผนจัดงาน “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่วมพระบารมี” วันท่ี 27-
31 กรกฎาคม 2560  ณ สวนลุมพินี ในงานประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ 1. การเทิดพระเกียรติฯ 2. การปฏิรูป
การเกษตร 3. สินค้าเด่นจากแปลงใหญ่  4. Young Smart Farmer 5. สินค้าเด่นจากกรมต่างๆ ในกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยส่วนท่ี 3, 4, 5 จะเป็นการจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า ซึ่งคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่
ระดับประเทศมีมติในส่วนของสินค้าเด่นจากแปลงใหญ่ให้จัดเป็นแยกรายเขต ท้ังนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
(นายส าราญ  สารบรรณ) ได้ส่ังการให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรรวบรวมข้อเกษตรกรแปลงใหญ่ท่ีพร้อม
ไปร่วมจัดงานดังกล่าวในส่วนของรายละเอียดต่างๆ กรมจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 
๓ จังหวัดระยอง ได้ประสานเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบทุกจังหวัดประสานงานเกษตรกรแปลงใหญ่ท่ีมีสินค้าพร้อมไปจัดใน
งานด้วยแล้ว  
มติที่ประชุม รับทราบการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ จ านวน ๓ กิจกรรม 

 

 

 



๘ 

 

  

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบ 

4.1  ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2560 

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ด าเนินการการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ มีวัตถุประสงค์
เพื่อ ค้นหาต้นแบบวิสาหกิจชุมชนดีเด่น กระตุ้น และพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบการวิสาหกิจชุมชน และเผยแพร่
เกียรติคุณของวิสาหกิจชุมชนท่ีมีผลงานดีเด่น ผลการตัดสินวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 25๖๐ เป็นดังนี้ 

รางวัลท่ี ๑     วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบ้านน้ าเช่ียว เลขท่ี ๔๒ หมู่ท่ี ๑ ต าบลน้ าเช่ียว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมโล่  
  รางวัลท่ี ๒     วิสาหกิจชุมชนปรับปรุงคุณภาพไม้ผล เขาวังไทร -คลองลึก เลขท่ี ๑๘๘ หมู่ท่ี ๙ ต าบล     
กระแสบน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมโล่ 
  รางวัลท่ี ๓     วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้อบแห้งบางอ้อ เลขท่ี ๑๒ หมู่ท่ี ๑๓ ต าบลบางอ้อ อ าเภอ   
บ้านนา จังหวัดนครนายก ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่  

รางวัลชมเชย   วิสาหกิจชุมชนเครื่องหอมเมืองสระแก้ว เลขท่ี ๕๔๓ ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมือง จังหวัด
สระแก้ว ได้รับเงินรางวัล 1,๐00 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 

มติที่ประชุม รับทราบผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2560 

4.2  ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2560 

ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2560 กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรท่าศาลา ต าบลร าพัน อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
มติที่ประชุม รับทราบผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2560 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

มหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ปี ๒๕๖๐ 

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง ได้ก าหนดการจัดงานมหกรรมส่งเสริม
การเกษตรภาคตะวันออก ปี ๒๕๖๐ โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย  

1) การจัดงานมหกรรมวิสาหกิจชุมชน ภาคตะวันออก  
2) งานมหกรรมผลไม้คุณภาพดีภาคตะวันออก ปี 2560  

วันท่ี ๒๗-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง 
3) กิจกรรมผู้บริหารพบนักส่งเสริมการเกษตร (Meet the Agricultural Extensionist) วันท่ี ๒๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  มีการช้ีแจงนโยบายและการขับเคล่ือนงานท่ี
ส าคัญ รวมท้ังการน าระบบส่งเสริมการเกษตรฝึกอบรมและเย่ียมเยียน (T & V System) ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารส่วนกลาง ได้แก่ อธิบดี, รองอธิบดี, ผอ.กอง/ส านัก, ผอ.สสก.ต่าง ๆ  กอง/ส านัก 
ท่ีจัดทีมปฏิบัติงานร่วมกับ สสก. เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตร
จังหวัดท่ีอยู่ในระดับเขต เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการท่ีมีพื้นท่ีต้ังอยู่ในระดับเขต หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (SC) ในจังหวัดนั้นๆ ประธาน ศพก. และส่ือมวลชนในพื้นท่ี  

 
 
 
 
 



๙ 

 

  

       วิธีการด าเนินงาน แบ่งเป็น 4 กิจกรรม ประกอบด้วย 
ก) การช้ีแจงนโยบาย ได้แก่การขับเคล่ือนนโยบายเชิงรุกท่ีส าคัญ และการน าระบบส่งเสริม การเกษตร         

(T&V System) ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ข) จัดแสดงนิทรรศการ สสก. น าเสนอแนวทางการน าระบบ T&V System ไปใช้ในพื้นที่ ส านักงานเกษตร

จังหวัดในระดับเขต น าเสนอผลงานตามนโยบายท่ีส าคัญ รวมท้ังจัดแสดง ผลผลิตและผลิตภัณฑ์เด่นของ
จังหวัด    

ค) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Sharing & Vote) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ของส านักงานเกษตรจังหวัดทุก
จังหวัด สรุปผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้ น าเสนอผลงานท่ีประทับใจ และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมลงมติเลือก
ผลงานของจังหวัดท่ีโดนใจ 

  ๔) งานประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเท่ียวเชิงเกษตร ศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่ ภาคตะวันออก ในวันท่ี 
28 พฤษภาคม 2560 เวลา 06.00 น. ณ เส้นทางท่องเท่ียวเชิงเกษตร อ าเภอเมือง และอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
  ๕) การประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรสัญจร ครั้งท่ี 5/2560 วันท่ี 29 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง  

ประเด็นเพื่อพิจารณา 
 กิจกรรมที่ 1 และ ๒ การจัดงานมหกรรมวิสาหกิจชุมชน ภาคตะวันออก และงานมหกรรมผลไม้

คุณภาพดีภาคตะวันออก ปี 2560  
1. ให้หน่วยงานแจ้งช่ือเรื่องนิทรรศการให้สสก. 3 รย. ทราบ ภายในวันท่ี 12 พ.ค. 2560 

พื้นท่ีด าเนินการขนาด 4x5 เมตร สามารถเข้าจัดนิทรรศการได้ต้ังแต่เช้าวันท่ี 26 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป 
ภายในเต้นท์นิทรรศการต้องมีเจ้าหน้าท่ีประจ า เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ท่ีมาเย่ียมชม 

2. ให้จังหวัดประสานงานกลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ในการจัดนิทรรศการ และน าสินค้า
มาจ าหน่าย ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยองได้จัดสรรพื้นท่ีภายในเต้นท์โดยพื้นท่ีด าเนินการ
บูทละ 3x3 เมตร จังหวัดระยอง 6 บูท จันทบุรีและตราด จังหวัดละ 5 บูท จังหวัดท่ีเหลือ จังหวัดละ 2 บูท  
หน่วยงานท่ีมีความต้องการมากกว่าปริมาณท่ีก าหนดให้สามารถแจ้งประสานงานโดยตรงท่ีนางสาววรนุช  สีแดง และ
นางวิภาพร  สงวนดี  

กิจกรรมที่ ๓ ผู้บริหารพบนักส่งเสริมการเกษตร (Meet the Agricultural Extensionist) บุคคล
เป้าหมาย ได้แก่เกษตรจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม เกษตรอ าเภอ ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานศูนย์
ปฏิบัติการทุกท่าน  
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง – เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน 
จังหวัดระยอง - เกษตรจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม เกษตรอ าเภอ เจ้าหน้าท่ีในระดับอ าเภอทุกท่าน 
จังหวัดชลบุรี ตราด – เกษตรจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม เกษตรอ าเภอ และเจ้าหน้าท่ีส านักงานเกษตรอ าเภอๆละ 1 ท่าน 
จังหวัดอื่นๆ - เกษตรจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม เกษตรอ าเภอ 
ศูนย์ปฏิบัติการ - ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการทุกท่าน  

กิจกรรมที่ 4 งานประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเท่ียวเชิงเกษตร ศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่ บุคคล
เป้าหมาย จ านวน 200 คน จากชมรมจักรยานกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้รับผิดชอบได้แก่ 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง – เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน 
จังหวัดระยอง - เกษตรจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม เกษตรอ าเภอ เจ้าหน้าท่ีในระดับอ าเภอทุกท่าน 
ศูนย์ปฏิบัติการ - ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการทุกท่าน  



๑๐ 

 

  

  กิจกรรมที่ 5 การประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรสัญจร ครั้งท่ี 5/2560 บุคคลเป้าหมาย
ได้แก่ผู้บริหารจากกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการเกษตร เกษตรจังหวัด ผู้อ านวยการศูนย์
ปฏิบัติการภาคตะวันออก ผู้อ านวยการกลุ่มจากส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 
ผู้รับผิดชอบเรื่องห้องประชุม – กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  
อาหารและเครื่องด่ืม – คณะท างาน 
มติที่ประชุม เห็นชอบรายละเอียดการด าเนินการใน 4 กิจกรรม 

ระเบียบวาระที่ ๖ สรุปผลการด าเนินงานโครงการเด่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

๖.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 

6.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอื่น ๆ 

7.1 การรับสมัครคัดเลือกต าบลดีเด่น อ าเภอดีเด่น ขั้นตอนการสมัคร เข้าสมัครในระบบ แล้ว
จัดส่งเอกสารให้เขต เขตจัดล าดับในแต่ละประเภทส่งกรมสงเสริมการเกษตร  ส่วนการประกวดส านักงานเกษตรจังหวัด
ดีเด่น กรมส่งเสริมการเกษตรจะเป็นผู้พิจารณาโดยตรง 

7.2  ประชาสัมพันธ์งานมหานครผลไม้ภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี ณ ลานเอนกประสงค์ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี วันท่ี 3-11 มิถุนายน 2560 ในท านองเดียวกัน จังหวัดตราด และระยองก็มีการ
จัดเทศกาลผลไม้ท่ีคล้ายกัน 
จังหวัดตราด – 2-6 มิถุนายน 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดตราด 
จังหวัดระยอง  - 26-28 พฤษภาคม 2560 ณ ตลาดผลไม้ตะพง ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 

  7.3     ประชุมครั้งต่อไป สิงหาคม 25๖๐ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 

   
  (นางสาวอิสรี  เก่งนอก) 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

                       ผู้จดรายงานการประชุม 

         
    (นางอุบล  มากอง) 

ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑ 

 

  

 

 


