
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการ  
สังกัดกรมสงเสริมการเกษตร เขตที่ 3 

ครั้งที่  5/2550 
วันที่  11  กรกฎาคม   2550 

ณ  หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี อําเภอเมืองชลบรุี  จังหวัดชลบุร ี
************************ 

ผูเขาประชุม 
 1.  นางปาริชาติ   ศรีวิพัฒน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนา        ประธานที่ประชุม 
     การเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง 
 2.  นายสุทธิพนัธ  พรหมสุภา   เกษตรจังหวดัจันทบุรี 
 3.  นายอภิชาต  กาญจนโอภาส เกษตรจังหวดัฉะเชิงเทรา 
 4.  นายนิโรจน  ประถมวงศ เกษตรจังหวดัตราด 
 5.  สังคม  ประเสริฐเดชาโต     เกษตรจังหวดัชลบุรี 
 6.  นางเริงจิตร   พรหมสถิต เกษตรจังหวดัระยอง 
 7. นายสมคิด     อธิพงษอาภรณ    เกษตรจังหวดัสมุทรปราการ 
 8. นายกรินทร  ไลนฤทธิสิงห เกษตรจังหวดันครนายก 
 9.  นายมาโนชญ  องอาจ  (แทน)  เกษตรจังหวดัสระแกว 
 10. นายอนันต    แกวมณ ี  (แทน)  เกษตรจังหวดัปราจีนบุรีนาย 
 11. นายคนึง  กลับกลาย  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
     จังหวดัฉะเชิงเทรา  (พืชสวน) 
 12. นายพงษศกัดิ์  เอมดวง ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
     จังหวดัระยอง  (พืชสวน) 

13. นายรุงโรจน   เจริญโพธ์ิ ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัจันทบรีุ  (ผ้ึง) 

14. นายสุระเชษฐ  นาโสม หัวหนาศูนยพฒันาการผลิตและควบคุมผัก  ผลไม เพื่อการสงออก
ที่ 2 จังหวดัฉะเชิงเทรา 

15. นายอํานาจ   ธรรมวิชญ ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
    จังหวดัชลบุรี  (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 
16. นายสมชาย  จันทรเปรมจิตต ผูอํานวยการศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี 

 17. นายองอาจ   เพียรธรรม ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ   เลขานุการที่ประชุม 
     สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง 
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ผูเขารวมประชุม 
1.   นายชูสิทธ์ิ     นายอง       (แทน)  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร   
2.   นางมนตรี   กลาขาย         ผูอํานวยการกลุมวิชาการและฝกอบรม  
3.   น.ส.วาสนา     บํารุงกิจ      หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 
4.    นางสาวคนึงนจิ  พิชญานนท      นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว 
5.    นายสะทาน   บรรดา      นายชางไฟฟา 6 
6. นายพงศศกัดิ์  รัตนมังคลานนท   หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต  
7.    นางอัจฉรา  บุญสงสวัสดิ์      หัวหนาฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ 
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เร่ิมประชุมเวลา    09. 00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1     เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ   

1.1 แนะนําจังหวดัชลบุรี 
เกษตรจังหวดัชลบุรีแนะนําจังหวดัชลบุรี  ตลอดจนนําเสนอขอมูลดานการเกษตรที่

สําคัญ และงานโครงการที่ไดดําเนนิการในปงบประมาณ 2550 ใหทีป่ระชุมทราบ  
1.2 ผลการประชุมผูบริหารกรมสงเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2550 มีขอ

ราชการที่เกี่ยวของดังนี ้
1. ใหทุกสวนราชการติดคําขวัญ  วิสัยทัศน  พันธกิจ  ของกรมสงเสริมการเกษตร 
2.  ใหทุกสวนราชการรายงานผลการใชจายงบประมาณ เร่ืองการจัดซื้อ จัดจาง ภายใน

วันที่ 15 สิงหาคม 2550 
3. กรณีมีการชีต้ัวเพื่อการเล่ือนระดับขามจังหวัดใหทําเรื่องยายตามไปดวย  เพื่อเปน

การลดคาใชจายในการขนยายและการขอเบิกคาเชาบาน 
4.  คาสาธารณูปโภค 
   4.1  ป 2550  ถางบประมาณในการใชจายไมพอ  การแกไขปญหาใหบริหารจัดการ

เอง  โดยที่กรมสงเสริมการเกษตรจะไมมกีารโอนงบประมาณการเพิ่มเติมให 
   4.2  ป 2551  ใหยดึงบประมาณป 2550  เปนฐาน  โดยที่กรมสงเสริมการเกษตร 

ไมไดตั้งงบประมาณในสวนนี้เพิ่มขึ้นแตอยางใด 
5.  การของบประมาณเพิม่ที่นอกเหนือจากที่อนุมัติปกตใิหเสนอผานเขตใหเขตให

ความเหน็ชอบกอนนําเสนอกรมสงเสริมการเกษตร 
6.  กพร. มีนโยบายจดัทําตวัช้ีวัดรายบุคคล เพื่อดูสรรถนะของผูบริหารทุกระดับ  ซ่ึง

ทางเขตเองก็กาํลังดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาเจาหนาที่ทีท่ํางานดานสารสนเทศ โดยมีวตัถุประสงคใหทุกคน
ใชเครื่องคอมพิวเตอรได โดยเฉพาะผูบริหาร 

 

มติท่ีประชุม ใหกรมสงเสรมิการเกษตรพจิารณาทบทวนในเรื่องกรณมีีการชี้ตัวเพื่อการเลื่อนระดบัขาม
จังหวดัใหทําเรื่องยายตามไปดวย  เพื่อเปนการลดคาใชจายในการขนยายและคาเชาบานนั้น  เพราะเปนสิทธิ
ประโยชนขั้นพื้นฐานที่ขาราชการควรไดและเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระที่   2  รับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี 4/2550  วันท่ี  13  มิถุนายน 2550   

 เปนการประชุม คร้ังที่  4/2550  เมื่อวันที่  13 มิถุนายน 2550  ณ สํานักงานเกษตรจังหวัด
ตราด  อําเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด ซ่ึงรายงานการประชุมดังกลาว ไดแจงใหจังหวัดและทุกสวนราชการที่
เกี่ยวของทราบ  โดยทาง Mail  และขึ้น Web – site ของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  3  จังหวัด
ระยองแลว   

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับรอง 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมฯ  คร้ังที่  4 / 2550   เมื่อวันที ่ 13  มิถุนายน  2550  
ณ  สํานักงานเกษตรจังหวดัตราด  อําเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด มีดงันี้ 

3.1 การจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกร  (หนาท่ี 7 ขอ 4.3) 
การจัดการงานชุมนุมยวุเกษตรกร และทีป่รึกษายวุเกษตรกรระดับประเทศ ป 2550 

ณ กองพนัทหารราบ  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  จังหวดันครนายก เมื่อวันที่  1-5 กรกฎาคม  2550  ซ่ึง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ เสดจ็พระราชดําเนินเปนองคประธานพิธีเปด  ผลในการ
จัดงานครั้งนี้  ประกอบดวย ยุวเกษตรกรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ยุวเกษตรกรในและนอกโรงเรียน
(พื้นที่ราบ)  ยวุเกษตรกรชาวไทยภูเขา  ยุวเกษตรกรในโรงเรียนปอเนาะ  ยวุเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และ
ยุวเกษตรกรคลื่นลูกใหม  ทีผ่านการฝกงานจากตางประเทศ  พรอมทั้งที่ปรึกษาและเจาหนาทีจ่าก 76  จังหวดั
ทั่วประเทศ รวมท้ังส้ิน 656  คน  โดยมีกจิกรรมดังนี ้

1.  กิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการ  54  ป ยุวเกษตรกรไทย 
2.  กิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการและแสดงผลงานของกลุมยุวเกษตรกรที่มีผลงาน

ดีเดนจาก 76 จงัหวัดทัว่ประเทศ ภายใตหลักการ 80 พรรษา  80  อาชีพที่พอใหตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง  
3.  บรรยายความรูเร่ือง “เศรษฐกจิพอเพยีง” โดยนายแพทยเกษม  วัฒนชัย  

องคมนตรี 
4.  กิจกรรมเรยีนรูและการทาํงานแบบมีสวนรวม 
5.  กิจกรรมทศันศึกษาเชิงอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 ในเขตภาคตะวันออกมยีุวเกษตรกร  ที่ปรึกษายวุเกษตรกร และเจาหนาที่เขารวมชุมนุม
ยุวเกษตรกรทัง้ 9 จังหวดัรวมทั้งส้ิน 54 คน  และไดรวบรวมเงินที่ไดรับบริจาคของจังหวัดในเขต 3 ยอด
รวมทั้งส้ิน 164,400  บาท  เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสงเสรมิยุวเกษตรกรไทยในพระบรมราชูปถัมภของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ 
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 นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน  ผูอํานวยการสํานกัสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัด
ระยอง กลาวขอบคุณทีมงานของสํานักงานเกษตรจังหวดันครนายก  และขอใหชวยสรปุประเด็นปญหาใหทาง
เขตทราบดวย 
 นายกรินทร  ไลนฤทธิสิงห  เกษตรจังหวดันครนายก ไดกลาวถึงภารกจิที่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดมีรับสั่งใหจัดตั้งกลุมยุวเกษตรกรในโรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลาฯ 
โดยใหนักเรียนนายรอยเขารวมเปนยุวเกษตรกร 
 นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน  ผูอํานวยการสํานกัสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัด
ระยอง  ใหนโยบายในการดาํเนินงานยุวเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  ดังนี ้
 1.  จัดทําแผนฟนฟูงานยุวเกษตรกร เพื่อเปนผูนําดานการเกษตร โดยเฉพาะยวุเกษตรกร
ที่ผานการอบรมหรือไปดูงานตางประเทศมาแลว ใหดําเนินการดังนี ้
  1.1  สํานักงานเกษตรจังหวดั  สํารวจขอมูลยุวเกษตรกรทีผ่านการอบรมหรือดูงาน  
ใหจดัทําเปนทะเบียนไว และติดตามความกาวหนาในการทํางาน  ในการเปนผูถายทอดความรูสูยวุเกษตรกร
รุนตอไป 
  1.2  ยุวเกษตรกรในโรงเรียนใหมีการขยายผล  โดยดูความพรอมของโรงเรียนตองมี
การดําเนนิการใหดแีละเพิ่มขึน้ 
 2.  ในสวนของศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจะเปนหนวยสนับสนุนในการ
ดําเนินงาน  ซ่ึงเปนศูนยเรียนรูในเรื่องการเกษตรตางๆได 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระที่  4       เร่ืองเพื่อทราบและพิจารณา 
4.1 การแกไขขอมูลใน กพ.7    

   ขาราชการและลูกจางประจาํที่สังกัดสํานกังานเกษตรจงัหวัดทกุจังหวัด  การขอ
เปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  การลาออก  การเพิม่วุฒิการศึกษา  ขอใหทําหนงัสือแจงกรมสงเสริมการเกษตรโดยตรง  
เพียงแตสําเนาสงใหเขตทราบ  ยกเวน  ขาราชการ  ลูกจาง  ที่สังกัดในศนูยปฏิบัติการตองทําเอกสารแจงเขต  
สวนพนกังานราชการ  ตองแจงเขตดําเนินการออกคําส่ัง  และเขตสําเนาแจงใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ
ตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 4.2  การประกวดศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตาํบล  ระดับเขต    
  กรมสงเสริมการเกษตรจัดใหมีการประกวดศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรในป 2550 ขึ้น  มีวัตถุประสงคเพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงาน โดยจะ
ดําเนินการคัดเลือกใหเปนตัวแทนของเขตเพื่อสงประกวดระดับประเทศตอไป  ซ่ึงทางเขตจะมกีรรมการ
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ดําเนินการคัดเลือกและสงผลใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบภายในเดือนกรกฎาคม  สวนดานรางวัลนั้น 
รางวัลชนะเลศิระดับเขตรับโลจากอธิบดี  รองชนะเลิศระดับเขต รับประกาศนยีบัตรจากผูอํานวยการสํานัก
สงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต  และรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ รับรางวัลจากรฐัมนตรีกระทรวงเกษตร
และสหกรณ และรองชนะเลิศระดับประเทศ รับรางวัลจากอธิบดี ในวันสถาปนากรมสงเสริมการเกษตร 
  นางเริงจิตร   พรหมสถิต เกษตรจังหวดัระยอง  ใหขอเสนอแนะวา ใหประสานงานกับทาง
กรมสงเสริมการเกษตรในเรือ่งกิจกรรมการประกวดตาง ๆ ควรใหคณะกรรมการแตละคณะมีการบรูณาการ
ในการออกตดัสินพรอมกันในครั้งเดียว 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ   
 

 4.3  การสัมมนาเชิงปฏิบตัิการการจัดการความรูในการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนและ
เครือขายวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก    
  กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร  สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 
จังหวัดระยอง  กําหนดจัดสัมมนาการจัดการความรูเรื่อง การสงเสริมวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจ
ชุมชนภาคตะวันออก  ซ่ึงเปนกิจกรรมที่ตองดําเนินการตามตัวช้ีวัดของกรมสงเสริมการเกษตร  โดยกําหนด
บุคคลเปาหมายจังหวัดละ 3 คน  ไดแก  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรผูรับผิดชอบงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
ระดับจังหวัด  1  คน  เกษตรอําเภอ  1  คน  และนักวิชาการสงเสริมการเกษตรผูรับผิดชอบงานสงเสริม
วิสาหกิจชุมชนระดับอําเภอ 1 คน  กําหนดจัดวันที่  16-18  กรกฎาคม 2550  สถานที่จะแจงใหทราบตอไป  
สําหรับการเดินทางขอใหนําใบขออนุมัติใชรถยนตของสํานักงานเกษตรจังหวัดมาเบิกคาน้ํามันเชื้อเพลิงจาก
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ณ สถานที่สัมมนา  เพื่อความประหยัดและพรอม
เพียงกัน 
  นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 
จังหวัดระยอง กลาววาในการจัดสัมมนาใหเนนย้ําในเรื่องการใหความรูในเร่ืองการเสียภาษี ในกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน  และเชิญบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของมาใหความรู เชน  หอการคา  ผูคาดานการสงออกดวย  

มติท่ีประชุม รับทราบ   
 

 4.4  ตลาดนดัโครงการสายใยรักแหงครอบครัว  
  ตั้งแตวันที่วันที่  27  มิถุนายน – 1 กรกฎาคม  2550 มีกลุมแมบานเกษตรกรโครงการ
สายใยรักแหงครอบครัว  นําผลิตภัณฑไปจําหนาย จํานวน 6 จังหวัด  ยกเวน  จังหวัดตราด  ระยอง  และ
สระแกว  มียอดจําหนายสินคาทั้งสิ้น  เปนเงิน  206,720  บาท  ไดมีคณะกรรมการบริหารโครงการตลาดนัด
สายใยรักแหงครอบครัว  ไปรวมงาน 2 คน คือ นางนวลจันทร  ฉัตรเท  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว  
สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด  และนางสาวสุรียพร  เหล่ียมวรางกูล  นักวิชาการ สงเสริมการเกษตร 7ว  
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สํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี  และในการจัดตลาดนัดสายใยรักแหงครอบคัว ครั้งตอไป  เดิมกําหนดจัดวันที่  
25-29  กรกฎาคม  2550  ขอเล่ือนเปนวันที่  27-31  กรกฎาคม  2550  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 4.5  ตลาดสินคาเกษตรภาคตะวันออก 
  ผลการจัดตลาดนัดสินคาเกษตร คร้ังที่ 7  วันที่ 28  มิถุนายน  2550  มียอดการ
จําหนายสินคา 172,441  บาท  และในครั้งตอไปจะจดัตลาดนัดสินคาเกษตรในวันที่ 12 กรกฎาคม  2550 
 นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 
จังหวดัระยอง กลาววา อยากใหเพิ่มเติมรานคา ผลไมตามฤดูกาล  และผักปลอดภัยจากสารพิษในครั้งตอ ๆ ไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ   
 4.6  ผลการเสด็จตรวจเยี่ยมโรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดนของสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี ฯ ในพืน้ท่ีจังหวัดสระแกว 

   ดวยเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จเยี่ยมโรงเรียนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  สังกัดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในจังหวัด
สระแกว  จํานวน 3 โรงเรียน ไดแก  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานโคกนอย  ตําบลวังทอง  กิ่งอําเภอวัง
สมบูรณ  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานเขาสารภี  ตําบลทับพริก อําเภออรัญประเทศและโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนประชารัฐบํารุง 1  ตําบลปาไร  อําเภออรัญประเทศ นั้น ขณะเสด็จตรวจเยี่ยมโรงครัว
ของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานโคกนอย ไดทรงมีรับสั่งกับผูอํานวยการสํานักสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง  และผูเขาเฝารับเสด็จ วา “ใหสํารวจดูวาชาวบานรอบ ๆ โรงเรียน เขา
ประกอบอาชีพอะไร มีภูมิปญญาทองถ่ินที่ดีๆ ก็ใหนํามาถายทอดใหยุวเกษตรกรในโรงเรียนรวมทั้งครูได
เรียนรูและฝกปฏิบัติ  เพื่อเปนแนวทางประกอบอาชีพตอไป  และใหนําเทคโนโลยีความรูใหม ๆ จากโรงเรียน
ขยายผลสูผูปกครองและชุมชนดวย”  และไดแจงใหถือเปนแนวปฏิบัติในการประชุมเกษตรจังหวัดและศูนย
ปฏิบัติการฯ ภายในสังกัดสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง  เมื่อวันที่  11  กรกฎาคม 2550  
ณ  สํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี  ดวยแลว 
   สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง  ไดพิจารณาเห็นวา
สมควรใหนอมนํากระแสพระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ดังกลาว มา
เปนแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อสงเสริมและพัฒนายุวเกษตรกรพรอม ๆ กับชุมชนใกลเคียง จึงขอใหเกษตร
จังหวัด  ส่ังการใหเกษตรอําเภอและผูเกี่ยวของดําเนินการ ดังนี้ 

1.   ใหสํารวจและคนหาภูมิปญญาชาวบานที่นํามาใชในการประกอบอาชีพและ
การดํารงชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ วามีเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถ่ินอะไรที่ดีและเหมาะสม ใหนํามา
ถายทอดใหยุวเกษตรกรในโรงเรียนไดผสมผสานศึกษาเรียนรูและฝกปฏิบัติ  เพื่อจะไดเปนแนวทางในการ
ประกอบอาชีพตอไป 
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2.   ความรูและเทคโนโลยีใดที่ครูหรือเจาหนาที่นํามาถายทอดใหยุวเกษตรกร
ไดเรียนรูและปฏิบัติที่เห็นวาดีและเหมาะสมกับการสงเสริม และพัฒนาการประกอบอาชีพของผูปกครอง  ให
มีการขยายผลตอผูปกครองและชุมชนดวย 

3.   ใหสํานักงานเกษตรจังหวัดบันทึกเนื้อหาสาระของภูมิปญญาทองถ่ิน และ
จัดทํารายงานผลการดําเนินการดังกลาวใหสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยองทราบ  
เปนประจําทุก 2 เดือน 
และใหมีการเตรียมความพรอมในการรับเสด็จ ดังนี้ 

1.   เตรียมความพรอมในเรื่อง  แปลงเกษตรและโรงครัว 
2.   เตรียมความพรอมงานยุวเกษตรกร  ในการพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ  และหมวก

ยุวเกษตรกร  
3.  การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหชัดเจน  มีการมอบหมายงานและกําหนดกิจกรรมตางๆ  วา มี

กิจกรรมอะไรบาง 
4.  การจัดเตรียมเอกสารใหพรอม เพื่อถวายรายงาน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 4.7  การรายงานผลปฏิบัตงิานสงเสริมการเกษตร 
ตามที่กรมสงเสริมการเกษตรใหหนวยงานในสังกัดรายงานความกาวหนาผลการ

ปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร  ประจําปงบประมาณ 2550 โดยระบบรายงานผลการปฏิบัติงานสงเสริม
การเกษตรตามแบบ ก1/1  ประกอบดวย  รายงานแผน(รายไตรมาส)  รายงานผล(รายเดือน แบบไมสะสม) 
เนื่องจากการดําเนินงานพบปญหาหลายประการทําใหไมสามารถบันทึกขอมูลได  จึงไดประสานงานติดตอ
ผูรับผิดชอบของกองแผนงาน  กรมสงเสริมการเกษตรทางโทรศัพทแลว พบวา การแกไขตองใหผูรับผิดชอบ
โครงการแตละโครงการระดับกรม เขาไปเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลจากตัวโปรแกรมที่กรม แลวจึงสามารถ
ดําเนินการตอไปได  และเมื่อดําเนินการไดทางกรมจะแจงใหทราบผานทาง ssnet  ตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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 4.8  ผลการใชจายงบประมาณของหนวยงาน  
สรุปรายงานผลการใชจายงบประมาณป 2550 

ของสํานักงานเกษตรจังหวัดและศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรในภาคตะวันออก 
สังกัดสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  3  จังหวดัระยอง 

ตัดยอดวันท่ี  30  เดือน   มิถุนายน  2550 
 

หนวยงาน 
งบประมาณ 
ท่ีไดรับ(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

รอยละ 
คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

1.งบประมาณจากกรมสงเสริมการเกษตร      

1.1  จันทบุรี 8,764,146 6,166,241.74 70.36 2,597,904.26 29.64 
1.2  ฉะเชิงเทรา 8,761,664 4,967,748.20 57 3,793,915.80 43 
1.3  ชลบุรี 8,648,042 4,890,169.63 56.55 3,757,872.37 43.45 
1.4  ตราด 5,454,356 3,644,770.49 67 1,809,585.51 33 
1.5  ปราจีนบุรี 5,664,961 2,764,764.37 48.80 2,900,196.63 51.20 
1.6  นครนายก 7,613,438 3,950,602.36 51.89 3,662,835.64 48.11 
1.7  ระยอง 6,786,293 3,263,999.55 48.10 3,522,293.45 51.90 
1.8  สมุทรปราการ 4,823,338 2,316,827.81 48.03 2,506,510.19 51.97 
1.9  สระแกว 7,419,092 3,912,493.83 52.74 3,506,598.17 47.26 
1.10 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จงัหวัดจันทบุรี (ผ้ึง) 

1,730,324 823,910.71 47.62 906,413.29 52.38 

1.11 ศูนยบริหารศัตรูพืชชลบุรี 3,464,708 1,572,851.82 45.40 1,891,856.18 54.60 
1.12 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จงัหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน) 

342,370 216,719.47 64 125,650.53 36 

1.13  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จงัหวัดระยอง (พชืสวน) 

2,900,142 1,776,341.81 61.25 1,123,800.19 38.75 

1.14 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จงัหวัดชลบุรี (พนัธุพืชเพาะเลี้ยง) 

3,024,208 2,099,049.14 69.40 925,158.86 30.60 

1.15 สสข.3 ระยอง 4,842,562 2,916,099.67 60.22 1,926,462.33 39.78 

รวม 80,239,644 45,201,590.60 56.34 34,957,053.40 43.56 
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หนวยงาน 
งบประมาณ 
ท่ีไดรับ(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

รอยละ 
คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

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

     

1  จันทบุรี 510,937.15 229,980 45.01 280,957.15 54.99 
2  ฉะเชิงเทรา 5,653,070.29 5,615,742.50 99 37,327.79 1 
3  ชลบุรี - - - - - 
4  ตราด - - - - - 
5  ปราจีนบุรี - - - - - 
6  นครนายก - - - - - 
7  ระยอง - - - - - 
8  สมุทรปราการ      
9  สระแกว  55,000 55,000 100 - - 
10 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัจันทบรีุ (ผ้ึง) 

- - - - - 

11 ศูนยบริหารศัตรูพืชชลบุรี 416,685 380,086.99 91.22 36,598.01 8.78 
12 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัฉะเชิงเทรา (พืชสวน) 

- - - - - 

13  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัระยอง (พืชสวน) 

- - - - - 

14 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัชลบุรี (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 

248,000 196,750 79.33 51,250 20.67 

รวม 6,883,692.44 6,477,599.49 94.10 406,132.95 5.90 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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 4.9  ผลการดําเนินงานของศนูยปฏิบัติการ 

   1. ศูนยสงเสรมิและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง (พชืสวน)  

   ไดดําเนินการอบรมโครงการฝกอาชีพเฉพาะดานเสร็จสิ้นแลวมกีารอบรม
เกษตรกรมี  2 หลักสูตร คือ 

- การขยายพนัธุยางพารา จํานวน 5 รุน รุนละ 50 ราย มีเกษตรกรจากจังหวัด
ชลบุรี และจังหวัดระยอง 

- การขยายพนัธุไมกระถาง   เปาหมาย  จํานวน 50 ราย  แตเขารับการอบรมจริง 
จํานวน  69  ราย   
   2. ศูนยสงเสรมิและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี (ผึง้)  
   โครงการฝกอาชีพเฉพาะดาน มีการอบรม 20 รุน  มีหลักสูตรการอบรม 4 
หลักสูตร คือ 

- การเลี้ยงผ้ึง 
- การเลี้ยงชันโรง 
- การเพาะเลีย้งนางพญาผึ้ง 
- การแปรรูปผลิตภัณฑจากผึ้ง 

3. ศูนยสงเสรมิและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชงิเทรา (พืชสวน)  
   1.  มีการอบรมโครงการฝกอาชีพเฉพาะดาน  ไดดําเนินการอบรมการปลูกบอนสี 
จํานวน  2 รุน กิจกรรมประกอบไปดวย  

- มีการศึกษาดูงาน 
- มีการขยายพนัธุไมผล  ใหเกษตรกรโดยรอบ 
- การปลูกผักไรดิน ไดจากเกษตรกรของ อบต. 
- การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย เกษตรกร ต.คลองดิน 

และจะเปลี่ยนหลักสูตรตามความเหมาะสม 
2.  การผลิตกลาไมในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 

   4. ศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี 
   1.  การสนับสนุนโครงการเกษตรอาหารกลางวัน เมื่อสมเด็จพระเทพฯ เสด็จตรวจ
เยี่ยม ในพืน้ทีจ่ังหวดัสระแกว  โดยออกนิเทศงานรวมกบัทีมของสํานักราชวังและใหการสนับสนนุในเรื่อง
สารชีวภาพ เพือ่กําจัดแมลงศัตรูพืช 
   2.  โครงการฝกอบรมเฉพาะดาน ไดดําเนนิการจัดเสร็จสิน้แลวจํานวน 12 รุน  
เกษตรกรเขารับการอบรม  266  ราย  เหลือการอบรมอีก 6 รุน  คาดวาจะทําไดเกินเปาหมาย 
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   3.  ไดรวมดําเนินการโครงการ 80 พรรษาพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรเขื่อนขุน
ดานปราการชลเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ไดรับงบประมาณ จํานวน 300,000  บาท  ซ่ึง
กําลังรอแผนการถายทอดความรูของจังหวดันครนายกเพือ่ไปสงเสริมและสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณตอไป 
    นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน  ผูอํานวยการสํานกัสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่ 3 จังหวดัระยอง ใหศนูยตาง ๆ  ไดพิจารณา ดังตอไปนี ้

1. คนหาศักยภาพของตัวเอง วาศูนยมีจดุเดนดานใด 
2. ศูนยมีการวางแผนกลยุทธในการทํางาน  และการพัฒนาอยางไร 
3. ใหมีการตดิตามผลหลังจากการอบรมเสร็จสิ้นแลว 
4. ใหมีการประชาสัมพันธผลงานดวย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่น ๆ 
5.1  การชี้ตัวหัวหนาฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศจังหวัด 

ที่ประชุมขอใหกรมสงเสริมการเกษตร  ไดพิจารณาถึงความเหมาะสมในตําแหนงนี้
เปนพิเศษ  เนือ่งจากเปนตําแหนงที่มีความสําคัญตอความสําเร็จของการปฏิบัติงาน ทั้งในภารกิจและนอก
ภารกิจของกรมสงเสริมการเกษตรเปนอยางมาก  ซ่ึงควรจะเปนผูที่มีประสบการณในงานดานนี้มากอน
พอสมควร 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

  5.2 การประชุมสมัมนา 
ในวนัที่  13  กรกฎาคม  2550  เขตกําหนดจัดประชุมสัมมนา เร่ือง การเพิ่มมูลคา

ผลไมภาคตะวนัออก  ณ  โรงแรม พี.เอ็ม.วาย  จังหวัดระยอง  โดยเนนพชืที่สําคัญ เชน ทุเรียน  เงาะ  มังคุด  
มะมวง  และสับปะรด  โดยมบีุคคลเปาหมาย คือ ผูรับผิดชอบงานไมผลของทุกจังหวัดในภาคตะวนัออก 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.3 การติดตามนิเทศงาน ป 2550 

 ประมาณตนเดอืนสิงหาคม  เขตจะออกตดิตามนิเทศงานจังหวดั  โดยมโีครงการที่
สําคัญ ๆ ตามที่จังหวดัไดรับงบประมาณจากกรมสงเสริมการเกษตรใหดําเนินงาน ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตาม
ระบบสงเสริมการเกษตร สําหรับรายละเอยีดจะไดแจงใหทราบตอไป 
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5.4 การประชุมคร้ังตอไป   
    วันที่    12  กนัยายน  2550  ณ  สํานักงานเกษตรจังหวดัสมุทรปราการ อําเภอเมือง
สมุทรปราการ  จังหวดัสมุทรปราการ และจะมีการกําหนดแผนการจดัประชุมในปตอไปดวย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
 
ปดประชุม  เวลา 13.00 น.  
 
 
 
 
 
 
                    คนึงนิจ  พิชญานนท                  องอาจ  เพยีรธรรม 

 

      ( นางสาวคนึงนิจ  พิชญานนท )   ( นายองอาจ  เพียรธรรม ) 
    นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว  ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

                  ผูจดรายงานการประชุม    ผูตรวจรายงานการประชุม 


