
 
ระเบียบวาระการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออก  

คร้ังที่ ๔/๒๕๕๙ 
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
----------------------------------------------------------------- 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ 
1. การประเมินผลโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง   

ปี 2558/2559 ตามมาตรการที่ 4 
2.  สรุปผลการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ 25๖๐ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ 

1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ 2560 
2. ผลการประกวดเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ปี 2559 
3. ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี ๒๕๕๙ 
4. ผลการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชดีเด่นระดับเขต ปี ๒๕๕๙ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 

1. การจัดงานโครงการร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช ในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง 

2. แผนการประชุมเกษตรจังหวัดสัญจร ปีงบประมาณ 2560 

ระเบียบวาระที่ ๖ สรุปผลการด าเนินงานโครงการเด่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

๖.๑ ศูนย์ปฏิบัติการ 

๖.๒ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



๒ 

 

  

รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ 
สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออก คร้ังที่ ๔/๒๕๕๙ 

วันที่ ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายชาตรี  บุญนาค ผู้อ านวยการ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง

      ประธานการประชุม 
2. นายอาชว์ชัยชาญ  เล้ียงประยูร เกษตรจังหวัดจันทบุรี     
๓. นางเยาวรัตน์  ธีระวงศ์สกุล   แทน เกษตรจังหวัดตราด 
4. นายธนิต  ภิญญากรณ์   แทน เกษตรจังหวัดชลบุรี 
5. นายสุรสิงห์  พูนเพิ่มสุขสมบัติ   เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  
6. นายศักดิ์ชัย  ศรีสุวรรณ  แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
7. นายดนัย  ปัญจพิทยากุล  เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  
8. นายวรชันย์  หลักกรด   เกษตรจังหวัดนครนายก 
9. นายวิบูลย์  ไชยวรรณ   เกษตรจังหวัดระยอง 
10. นายประจักร์  ประสงค์สุข รักษาการ เกษตรจังหวัดสระแก้ว 
11. นายกฤษฎา  ฉิมอินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช 
 จังหวัดชลบุรี 
๑2. นายสมเกียรติ  คุ้มกัน  รักษาการ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  
13. นายชยุทกฤดิ  นนทแก้ว ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร       

จังหวัดจันทบุรี 
๑4. นายต่อศักดิ์  โพธิ์กราน  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  

จังหวัดชลบุรี   
๑5. นายพรหม  ยกพล ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร       

จังหวัดระยอง 
16. นางนลทวรรณ  มากหลาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ รักษาการ ผู้อ านวยการ

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ   เลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางอุบล  มากอง                  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร    สสก.๓ รย.     
2. นางสาววรนุช  สีแดง  ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร  สสก.๓ รย.     
3. นายสุรพงศ์  วงษ์ชาลี  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    สสก.๓ รย. 
4. นางสาวนคร  คมกล้า   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สสก.๓ รย. 
5. นางสาวอิสรี  เก่งนอก  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  สสก.๓ รย.  
6. นางสาววันทิตา  วุฒิพนมศักดิ์ เจ้าหน้าท่ีระบบคอมพิวเตอร์   สสก.๓ รย. 
7. นายอิสมาแอล  บินยูโซะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   สสก.๓ รย. 
8. นางวิภาพร  สงวนดี  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   สสก.๓ รย. 
9. นายเสกสรร  สิทธิไทย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สนง.กษจ.ตร. 



๓ 

 

  

 
10. นายศักดิ์เดช  วงศ์นาม   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สนง.กษจ.ฉช. 
๑1. นายวัลลภ  จันทร์งาม   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  ศสพ.รย. 
12. นางนนทยา  มากบุญ        นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  ศสพ.จบ. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 การประชุมเกษตรจังหวัด ด าเนินการไตรมาสละ 1 ครั้งๆละ 2 วัน รวม 4 ครั้ง/ปีงบประมาณ แต่
ครั้งท่ี 4/2559 นี้มีความจ าเป็นต้องเล่ือนเข้ามาจากก าหนดเดิม วันท่ี 9 -10 พฤศจิกายน 2559 เนื่องจากกรม
ส่งเสริมการเกษตร ได้เลือกศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง เป็นพื้นท่ีจัดงานโครงการ
ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 
โดยมอบหมายให้ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยองเป็นหน่วยงานหลัก รับผิดชอบด าเนินงาน ท้ังนี้
มีความจ าเป็นท่ีจะต้องประชุมเพื่อท าความเข้าใจทุกหน่วยงานถึงรายละเอียดของงานและมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ 

1.2 งานพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการเกษตร วันท่ี ๖ พฤศจิกายน 2559 ณ วัดโบสถ์ 
ต าบลอินทร์บุรี อ าเภออินทร์บุรี จังหวดสิงห์บุรี กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งว่าส านักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรีจัดเล้ียง
อาหารเย็นแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีไปร่วมงานในวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี และอาหารเช้า
วันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สถานท่ีจัดงาน และขอความร่วมมือทุกหน่วยงานส่งยอดท าบุญไปยังกรมส่งเสริม
การเกษตร ตามเลขท่ีบัญชีท่ีได้แจ้งมายังทุกหน่วยงานแล้ว ขอให้เกษตรจังหวัดและผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการไปถึงยัง
บริเวณวัดก่อนเวลา เพื่อจะได้จับจองท่ีนั่งภายในพระอุโบสถ 

มติที่ประชุม รับทราบเรื่องท่ีประธานแจ้ง จ านวน 2 เรื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ 
ตามท่ีได้มีการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนร าชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร          

ภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ 
จังหวัดระยอง นั้น เลขาท่ีประชุมฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมและได้ส่งให้ทุกท่านแล้ว รายละเอียดรายงานการ
ประชุมตามเอกสารหน้า ๓ ถึงหน้าท่ี ๙ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ ในวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๕๙ 
3.1 การประเมินผลโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

ปี 2558/2559 ตามมาตรการที่ 4 

สรุปผลการประเมินผลโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
ปี 2558/2559 มาตรการที่ 4 การเสนอแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง 
ปี 2558/2559 ผลการประเมินพบว่าโครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เกษตรกรมีความพึงพอใจในมาตรการลักษณะนี้
ของภาครัฐมากถึงร้อยละ 95 และพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรท่ีร่วมสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการนี้มากถึงร้อยละ 92 และเกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงมีการรวมกลุ่มกันเพื่อด าเนินกิจกรรมท่ีได้รับการ
สนับสนุนต่อเนื่องต่อไป ส่วนใหญ่ยังเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ควบคู่ไปกับการท างานเกษตรเดิมบางส่วนสามารถ
พัฒนาเป็นอาชีพหลักปรับเปล่ียนอาชีพท านาหันไปประกอบอาชีพในกิจกรรมท่ีได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
โครงการนี้ความส าคัญท่ีท าให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์เพราะสามารถท าให้สมาชิกกลุ่มมีความรู้เพิ่มขึ้น มีการพัฒนา
ความคิดในการจัดท าโครงการและชุมชนมีความร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งควบคุมไปกับการด าเนินงานของภาครัฐ 
  



๔ 

 

  

 
ข้อเสนอแนะโครงการ 

  1. ควรให้จังหวัด/อ าเภอมีการจัดท าทะเบียนกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการอย่างชัดเจนเพื่อเป็น
ฐานข้อมูลและก าหนดเป็นเป้าหมายในการติดตามงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ีต่อไปและมีการรายงานผล 
  2. ควรมีการติดตามส่งเสริมความรู้ในกิจกรรมของกลุ่มและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในการรวมกลุ่มให้
เข้มแข็งต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มท่ีจัดต้ังขึ้นใหม่ในเรื่องของความรู้กิจกรรมการประชุมให้ต่อเนื่องและส่งเสริมการจัดให้
มีกองทุนของกลุ่ม 
  3. กลุ่มท่ีมีการปรับเปล่ียนท่ีนาบางส่วนและท้ังหมดเพื่อด าเนินกิจกรรมใหม่  เจ้าหน้าท่ีควรเข้าไป
ติดตามให้ความรู้และข้อแนะน าในการพัฒนาอาชีพ กิจกรรมใหม่ท่ีเกิดจากโครงการ ให้เกษตรกรเกิดผลส าเร็จมีรายได้
เนื่องจากตรงกับนโยบายลดพื้นท่ีท านาของรัฐบาล 
  4. ควรมีการส่งเสริมความรู้และสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรด้านการตลาด การจดบันทึกต่อยอดกิจกรรม
ท่ีได้รับการสนับสนุนเพราะในความต้องการของเกษตรกรร้อยละ 36 
  5. ควรให้หน่วยงานภาคีในพื้นท่ีลงไปตามให้ความรู้แก่กลุ่มในการคิดวิเคราะห์การก าหนดกิจกรรม/
โครงการของกลุ่มเพิ่มเติมจากเดิมเพื่อเพิ่มกิจกรรมของกลุ่มท่ีสามารถด าเนินการได้ด้วยกลุ่มเองก่อนหรือจัดท า
โครงการไว้รองรับมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐหากจะมีการสนับสนุนโครงการในลักษณะท่ีชุมชนต้องเสนอโครงการ
เช่นนี้อีกหรือเสนอโครงการต่อ ศบกต. ในช่องทางส่วนท้องถิ่นเพราะเกษตรกรมีความต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนให้มี
โครงการท่ีคิดจากชุมชนลักษณะนี้อีกร้อยละ 24 

มติที่ประชุม  สรุปผลการประเมินผลโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 
2558/2559 และข้อเสนอแนะ 

๓.๒ สรุปผลการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ 25๖๐ 
ค่าเฉล่ียของการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 

๓ จังหวัดระยอง ณ วันท่ี 3๑ ตุลาคม 2559 ร้อยละ 4.41 ต่ ากว่าเกณฑ์ในการใช้จ่ายท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร
ก าหนดไว้ คือร้อยละ 10 กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณ ปี 2560 ภาพรวมไตรมาสท่ี ๑ มากกว่า ๓๐% ไตรมาสท่ี ๒ มากกว่า 5๒% ไตรมาสท่ี ๓ มากกว่า 
73% ไตรมาสท่ี ๔ มากกว่า 96% ท้ังนี้ ประธานท่ีประชุมได้ก าชับให้ทุกหน่วยเร่งรัดการใช้จ่ายให้ได้ตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด และงานวางแผนการฝึกอบรมให้ได้ร้อยละ 50 ในไตรมาสท่ี ๑  

มติที่ประชุม รับทราบค่าเฉล่ียของการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ณ วันท่ี 3๑ ตุลาคม 2559 และการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบ 
4.1  การข้ึนทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ 2560 

ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ณ วันท่ี 30 ตุลาคม 2559 ภาค
ตะวันออก มีเป้าหมาย ๒๘๙,๗๓๖ ครัวเรือน ยกเลิกการเป็นเกษตรกรแล้ว ๖,๗๙๗ ราย เกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนและ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้ว ท้ังส้ิน ๒๕๘,๓๒๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑๖ ใกล้เคียงกับค่าเฉล่ียใน
ระดับประเทศ ท่ีร้อยละ ๘๙.๒๒  
มติที่ประชุม ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ณ วันท่ี 30 ตุลาคม 2559 
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4.2  ผลการประกวดเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ปี 2559 

ผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจ าปี 2559 และการมอบโล่
รางวัล จ านวน ๑๐ สาขา   
มติที่ประชุม  การมอบโล่รางวัลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจ าปี 2559   

  ๔.๓ ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี ๒๕๕๙ 
ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี ๒๕๕๙ เป็นดังนี้ รางวัลท่ี1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูก

หม่อนเล้ียงไหมทอผ้าบ้านอ่างเตย จังหวัดฉะเชิงเทรา............. บาท รางวัลท่ี ๒  วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบ้านน้ าเช่ียว 
จังหวัดตราด รางวัลท่ี ๓ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองยางสามัคคี จังหวัดนครนายก และรางวัล
ชมเชย วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อสุขภาพบ้านปัถวี จังหวัดจันทบุรี ได้รับโล่รางวัลทุกรางวัล ส าหรับเงินรางวัลได้มอบ
เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบการมอบรางวัลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต ปี ๒๕๕๙ 

  4.4 ผลการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชดีเด่นระดับเขต ปี ๒๕๕๙ 

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้คัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น
ระดับเขตท่ี 3 จังหวัดระยอง ปี ผลการคัดเลือก รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลสิงโตทอง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลป่าไร่ จังหวัดสระแก้ว รางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลบางพระ จังหวัดชลบุรี และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ต าบลหนองบัว จังหวัดระยอง เงินรางวัลชนะเลิศ รับโล่รางวัลและเงินรางวัล จ านวน ๕,๐๐๐ บาท และใบ
ประกาศนียบัตร ส าหรับรางวัลรองชนะเลิศ  
ประเด็นเพื่อทราบ  
มติที่ประชุม การมอบรางวัล การคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2559  

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อพิจารณา 

5.1 การจัดงานโครงการร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา    
ภูมิพลอดุลยเดช ในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง 

  การจัดงานโครงการร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ด้านการเกษตร วันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง 
วัตถุประสงค์ เพื่อร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมท้ังถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช มีพลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน พร้อมด้วย
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรจังหวัด เจ้าหน้าท่ี 
และเกษตรกรรวมทั้งส้ิน 2,000 คน กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่ พิธีถวายความอาลัย พิธีท าบุญ
เล้ียงพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ปลูกต้นไม้ประจ าถิ่นภาคตะวันออก แจกพันธุ์ไม้ผล ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ปล่อย
พันธุ์ปลา การฝึกอาชีพและสาธิต 2 เรื่อง (การผลิตสารชีวภัณฑ์/การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้ึง) 
ศึกษาดูงาน/เย่ียมชมกิจกรรมศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ฯ และนิทรรศการการแสดงพระราชกรณียกิจการทรง
งานฯ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง  

การแบ่งหน้าท่ี 
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1. การเตรียมการจัดงาน และจัดสถานท่ี : กวส./กพบ./กยส./ศพส./ศทอ.ชบ. 
2. พิธีสงฆ์  : กยส. 
3. พิธีการ/พิธีกร/สคริปงาน: กพบ (พิธีกรหลัก อ. ทิม ประสานงานเบ้ืองต้นแล้ว) 
4. ลงทะเบียน/ลงนามถวายอาลัย : ฝบร. 
5. ปล่อยพันธุ์ปลา : สมควร 
6. พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ : เมธา 
7. ฝ่ายต้อนรับ   แขกผู้มีเกียรติ : อุบล  วรนุช ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการ 

             แขกท่ัวไป  : กวส. กยส./กพบ. และศพส. /ศทอ.)  
8. การจัดท านิทรรศการ : กวส.(ศราวุธ) 
9. ฝ่ายอาหารและเครื่องด่ืม : กวส.(รังรอง) กยส. (นคร)และ จนท.กพบ./กยส. ศพส.รย./ศพส.จบ./ศพส.ฉช./

ศพส.ชบ. 
10. ฝ่ายรับรองผู้ใหญ่ : กพบ. /ศพส.รย. 
11. ปลูกต้นไม้ : ศพส.รย. 

     12. ฝึกอาชีพและสาธิต ( ศพส.จบ./ ศทอ.ชบ.)  
     13. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : กพบ. 
     14. การแจกพันธุ์ไม้ผล : ศพส.ฉช. /ศพส.ชบ./ศพส.รย. 
     15. การเยี่ยมชมศูนย์บริการฯปลวกแดง (รมว./เกษตรกร): ศพส.รย. 

ท้ังนี้  ในการเตรียมสถานท่ี/เวที ขอให้ทุกกลุ่ม/ฝ่าย/ศพส./ศทอ. ด าเนินการร่วมกัน  และขอให้จัดสรรเจ้าหน้าท่ีประจ า
ตามภารกิจหน้าท่ี และส่งรายช่ือให้ กวส.   

ความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
1. ประสานจ้างเหมาการจัดหาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง เวที ฯลฯ  
2. ชุดโต๊ะหมู่  ชุดรับแขก สมุดลงนาม 
3. การออกแบบผังงาน  นิทรรศการ  ป้ายเวที ป้ายแสดงสถานท่ีจัดงาน โครงสร้างและรูปแบบการตกแต่ง     

พระบรมฉายาลักษณ์  การตกแต่งเวที 
4. การเชิญพิธีกรหลักเบ้ืองต้น 

ก าหนดการปฏิบัติงาน 
1. เต็นท์/เวที  วันท่ี 6-7 พฤศจิกายน 2559 
2. จัดเตรียมสถานท่ี 8-9  พฤศจิกายน 2559  
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ก าหนดการจัดงาน 
โครงการร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้านการเกษตร 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 
ณ  ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง 

 
เวลา 07.00 - 08.00 น.  ลงทะเบียนและลงนามถวายความอาลัยผู้เข้าร่วมงาน 
 08.00 - 08.30 น.  ผู้เข้าร่วมงานเข้านั่งประจ าท่ีในเต็นท์พิธีจัดงาน 

08.30 - 08.40 น. พิธีกรช้ีแจงวัตถุประสงค์การจัดงาน และกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 08.45 น.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางถึงสถานท่ีจัดงาน 
09.00 - 09.๑๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น าถวายความอาลัย แล้วลง

นามถวายความอาลัย 
 09.10 - 09.20 น.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมชมนิทรรศการแสดง 
        พระราชกรณียกิจการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง 
ตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง  

 09.20 - 09.25 น.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท าพิธีไถ่ชีวิตและมอบโค 
ให้เกษตรกร จ านวน 2 ตัว 

 09.25 - 09.30 น.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางไปถึงจุดปล่อยปลา  
ณ สันอ่างเก็บน้ าดอกกราย อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- เกษตรกรและผู้ร่วมงานลงนามถวายความอาลัย 

 09.30 - 09.40 น.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปล่อยพันธุ์ปลา 
     - ฝ่ายสถานท่ีจัดท่ีนั่งแขกผู้ใหญ่เพื่อท าพิธีสงฆ์  

09.40 - 09.50 น.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางกลับมาบริเวณ 
สถานท่ีจัดงาน 
- เกษตรกรและผู้ร่วมงานกลับมานั่งประจ าท่ีโดยพร้อมเพรียงกนั 

 09.50 -10.00 น.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั่งพักผ่อน 
 10.00 - 10.10 น.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงพระมหา 

กรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชด้านการเกษตรต่อเกษตรการ  

 10.10 - 10.40 น.  พิธีสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล 
 10.40 - 10.45 น.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ส่ือมวลชน 
 10.45 - 11.00 น.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และแขกผู้มีเกียรติ 

ร่วมปลูกต้นไม้ประจ าถิ่นภาคตะวันออก จ านวน 989 ต้น 
 11.00 - 11.30 น.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมชมศูนย์บริการ 

การพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง 
 11.30 น.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางกลับ  



๘ 

 

  

 11.00 - 12.00 น.  - เกษตรกรร่วมฝึกอาชีพและสาธิตการเกษตร จ านวน 2 เรื่อง 
       1. การผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันและก าจัดศัตรูพืช 
       2. การเล้ียงผ้ึงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้ึง 
     - เกษตรกรรับกล้าพันธุ์ไม้จ านวน 4,000 ต้น 
     - เกษตรกรและแขกผู้มีเกียรติลงนามถวายความอาลัย 
 12.00 - 12.30 น.  เกษตรกรเยี่ยมชมศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ 

จังหวัดระยอง 
 12.00 -13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.30 น.   เกษตรกรและแขกผู้มีเกียรติเดินทางกลับ 
  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามยกร่างกิจกรรมการจัดงานโครงการร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ      
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการเกษตร 

๕.๒ แผนการประชุมเกษตรจังหวัดสัญจร ปีงบประมาณ 2560 
ก าหนดให้มีการประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง 4 ครั้ง/ปีงบประมาณ 2560 

ครั้งท่ี ๑ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง วันท่ี  2 พฤศจิกายน 2559 ณ 
ศูนย์ส่งเสริมและพระพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง 

ครั้งท่ี ๒ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หน่วยงาน
รับผิดชอบศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี และส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี 

ครั้งท่ี ๓ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ หน่วยงาน
รับผิดชอบศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี และส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 

ครั้งท่ี ๔ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ หน่วยงาน
รับผิดชอบศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา และส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการประชุมเกษตรจังหวัดสัญจร ปีงบประมาณ 2560 

ระเบียบวาระที่ ๖ สรุปผลการด าเนินงานโครงการเด่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

  ศูนย์ปฏิบัติการและส านักงานเกษตรจังหวัดน าเสนอผลงานเด่นในรูปแบบวีดีทัศน์ และ เอกสาร
น าเสนอ (PowerPoint) 

ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอื่น ๆ 
  7.1 ประชุมครั้งต่อไป กุมภาพันธ์ 25๖๐ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี 
  7.2 การช่วยเหลือภัยธรรมชาติ ครัวเรือนละ 3,000 บาท ต้องเป็นเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกร
แล้ว และพื้นท่ีเสียหายต้องได้รับการประกาศภัยพิบัติจากจังหวัด 

7.3 ให้ทุกหน่วยการเร่งการประชาสัมพันธ์โครงการพระราชด าริผ่านส่ือมวลชลทุกแขนง 
  7.4 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง จะก าหนดการติดตามงานตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการ และขอให้จังหวัดติดตามนิเทศงานอ าเภอด้วย 
 

                           

(นางสาวอิสรี  เก่งนอก)      (นางนลทวรรณ  มากหลาย) 
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นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

                   ผู้จดรายงานการประชุม 

      นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ  

รักษาการ  ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


