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รายงานการประชุมผูบรหิารศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
ในเขต ภาคตะวันออก 
วันที่  11  เมษายน 2550 

ณ  หองประชุมศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  จังหวัดชลบุร ี( พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 
 

************************************** 

ผูเขาประชุม 
 1.  นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนา        ประธานที่ประชุม 
     การเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง 
 2.  นายสมชาย  จันทเปรมจิตต ผูอํานวยการศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี 
 3.  นายอํานาจ  ธรรมวิชญ ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวดัชลบุรี  (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 
4.  นายสุระเชษฐ  นาโสม  หัวหนาศูนยพฒันาการผลิตและควบคุมศตัรูผัก ผลไมเพื่อ              

การสงออก ที่ 2 จังหวดัฉะเชงิเทรา 
 5.  นายนริศร  คงสมบุญ  (แทน)  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  

จังหวดัจันทบรีุ  (ผ้ึง) 
 6.  นายชัยรัตน  ธนยากร  (แทน)  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวดัฉะเชิงเทรา  (พืชสวน) 
 7.  นายวัลลภ  จันทรงาม  (แทน)  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
     จังหวดัระยอง  (พืชสวน) 

8.  นายรังสรรค  บูรณมานัส ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 
9.  นายชูสิทธ์ิ  นายอง  (แทน)  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร   
10. นายนฤเทพ  สุภากรณ (แทน)  ผูอํานวยการกลุมวิชาการและฝกอบรม 
11. น.ส.วาสนา     บํารุงกิจ หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 
12. นายองอาจ  เพียรธรรม ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ เลขานุการ 

ผูไมมาประชมุ 

 - 

ผูเขารวมประชุม 
1.  นายบณัฑิต  สายทอง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว 
2.  นางสาวคนงึนิจ  พิชญานนท นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว 
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เร่ิมประชุมเวลา   09. 00 น. 
 ประธานเปดการประชุมโดยนางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง  
 

ระเบียบวาระที่ 1     เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ   
  1.1  การประชมุผูบริหารศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ภาคตะวนัออก 
ขอใหผูบริหารศูนยฯ ทุกทานใหความสําคัญกับการประชุม เนื่องจากปงบประมาณ 2550 นี้มีขอจํากัดทําให
ตองลดกิจกรรมการติดตามนเิทศงานกับจังหวัดและศนูยฯ ลง  โดยใหใชการประสานงานทางโทรศัพทและ
ทาง e-mail แทน เพราะฉะนั้นเมื่อเขตจดัการประชุมผูบริหารศูนยฯ ขึ้น ถาผูบริหารศูนยฯไมตดิราชการ
ขอใหมาเขารวมดวยตัวเอง  
  1.2  ขอใหผูอํานวยการศูนยฯ เนนการประชาสัมพันธงานเดนของศูนยฯใหมากขึ้น 
เชน ดานทองเที่ยวเชิงเกษตร  ดานไมดอกไมประดับตาง ๆ  เชน บอนสี  และการผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมา  
ฯลฯ 
  1.3   สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ไดมีการจัดตลาด
สินคาเกษตร ภาคตะวันออกขึ้น ทุกวันพฤหัสบดีในสัปดาหที่ 2 และ 4 ของเดือน  ซ่ึงศูนยสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุพืชเพาะเลี้ยง ) และศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวัดระยอง (พืชสวน) ไดใหการสนับสนุนพันธุไมในการแจกจายใหผูรวมงานเปนอยางดี 
  1.4  จากการที่สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยองไดจัดทํา
โครงการประกวดสํานักงานเกษตรจังหวัดในป 2549 ขึ้น โดยไมใชงบประมาณนั้น ในป 2550 นี้กรม
สงเสริมการเกษตรไดมีนโยบายจัดประกวดสํานักงานเกษตรจังหวัดขึ้น และในการประกวดศูนยสงเสริม
และพัฒนาอาชีพนั้น กรมสงเสริมการเกษตรจะเปนผูดําเนินการเอง จึงขอใหทุกศูนยเตรียมความพรอมใน
การประกวดศูนยฯ ดีเดนตอไป 
  1.5  ใหทุกศูนยจัดทํา Action plan เนื่องจากไดรับงบประมาณแลว  และใหทางศูนย
สงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง (พืชสวน) จัดทําโครงการอนุรักษพันธุทุเรียนเพื่อเปน
แหลงเรียนรูของภาคตะวันออกตอไป 
  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่   2     รับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี 2/ 2550 วันที่  14 กุมภาพันธ  2550   

     เปนการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2550  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2550            
ณ หองประชุมศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี ซ่ึงรายงานการประชุมดังกลาว ไดแจงใหศูนยปฏิบัติการ        
ที่เกี่ยวของทราบแลว  โดยทาง Mail  และขึ้น Web – site ของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  3  
จังหวัดระยองแลว  
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 นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 
จังหวัดระยอง ขอแกไข  หนาที่ 1 จาก  “ผูไมเขาประชุม”  เปลี่ยนเปน  “ผูไมมาประชุม” 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงาน 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมฯ คร้ังที่ 2 / 2550 เมื่อวันที่ 14  กุมภาพันธ  2550 ณ ศูนย
บริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี   มีดังนี้ 
  3.1  การขาดอตัรากําลังในการปฏิบัตงิาน  (หนาท่ี 6 ขอ 4.8 ) 
   ตามที่ศูนยปฏิบัติการตางๆ ใหเขต ประสานงานกับกรมฯ เร่ืองการขาดอัตรากําลัง 
โครงการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอัตราจริงพนักงานราชการ ตําแหนงตางๆ นั้น 
   ขณะนีก้รมฯ ไดทําหนงัสือแจงทุกศนูยฯ ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับพนักงานราชการ
แทนอธิบดีแลว ตามหนังสือ ที่ กษ 1002/0302 ลบ. 16 มีนาคม 2550 เร่ืองมอบอํานาจใหปฏิบัติราชากร
เกี่ยวกับพนักงานราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 
   ใหดําเนินการจางพนักงานราชการไดตั้งแต 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2550 โดย
ใหสงผลการเลือกสรร ใหเขตจํานวน 3 ชุด กอนวนัที่ 30 เมษายน 2550 เพื่อลงนามสัญญาจางตอไป 
    

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมชี้แจงวา  ทุกศูนยฯ ที่มีการดําเนนิการจางพนกังานราชการนั้น ไดดําเนินการ
ประกาศรับสมัครแลวถึงภายในวันที่  11  เมษายน  2550 และคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จทันตามกําหนด
ในวนัที่ 1 พฤษภาคม  2550 
 

ระเบียบวาระที่  4       เร่ืองเพื่อทราบและพิจารณา 
 4.1  โครงการสงเสริมการผลิตสินคาปลอดภัยและไดมาตรฐาน ป 2550 
  จากกิจกรรมของโครงการสงเสริมการผลิตสินคาปลอดภัยและไดมาตรฐาน ป 
2550 ในการเตือนภัยและวินิจฉัยศัตรูพืช ซ่ึงใชระบบโรงเรียนเกษตรกร โดยใหทางศูนยบริหารศัตรูพืช 
จังหวัดชลบุรี ประสานจังหวัดและอําเภอ ใหเปนผูคัดเลือก โดยมีเปาหมายจังหวัดละ 1 แปลง และทาง
ศูนยฯจะไดทําการสนับสนุนปจจัยชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช  อยางเต็มที่ และถามีการระบาดใหแจงการ
ระบาดผานทางจังหวัด  มายังศูนยฯ เพื่อที่ศูนยจะดําเนินการสนับสนุนตอไป   
  ในการคัดเลือกแปลงที่เขารวมโครงการใหใชแปลงในโรงเรียนเกษตรกร  ซ่ึง
ขณะนี้ศูนยฯใหจังหวัดคัดเลือกแปลงเนนหนัก  และแปลงทั่วไป  ซ่ึงมีจังหวัดตราดจังหวัดเดียวที่สงขอมูล
ให  และศูนยฯ ก็พรอมที่จะสนับสนุน 
  ในการดําเนินงานโครงการใหสอดแทรกขบวนการ KM ในการทํางานดวย  โดย
ใหศูนยฯ  ทั้งหมดเขารวม โดยเขตจะดําเนินการจัดอบรมให 

 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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4.2  โครงการฝกอบรมเฉพาะดาน   
  หลังจากที่ไดสัมมนาการสรางหลักสูตรแลวนั้น   เขตไดประสานงานกับ

สวนกลางในดานการจัดสรรงบประมาณ  โดยวัตถุประสงคของโครงการนั้น  มี 3 ขอ คือ 1การพัฒนา
ศักยภาพของศูนยใหมีความพรอมในการฝกอาชีพดานการเกษตร  2.  การฝกอาชีพการเกษตรเฉพาะดาน 
และ3.  การใหบริการดานการเกษตร   และวัตถุประสงคแตละขอมีกิจกรรมคือ การพัฒนาศักยภาพในการ
สงเสริม คือ การปรับปรุงอุปกรณภายในศูนยฯ ใหพรอมในการเปนแหลงเรียนรู  โดยกรมฯไดโอน
งบประมาณใหทางศูนยศูนยละ10,000 บาท งบประชาสัมพันธ 5,000 บาท ใหบริการเกษตรกร 30,000  บาท 

 ภารกิจในการอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะดาน  ซ่ึงจะโอนงบประมาณให มี  3  
กิจกรรม  คือ 

1. จัดทําคูมือดานการเกษตร  เลมละ  10 บาท / คน 
2. จัดทําแปลง  แปลงละ  100,000  บาท / ศูนย 
3. ฝกอาชีพ  รายละ  300  บาท x จํานวนเปาหมาย  

 โดยมีการปรับเปาหมาย  คือ  
 1.  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี (ผ้ึง)เปาหมายเดิม
จํานวน  520  ราย ลดลงเหลือ  400  ราย 
 2.  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง (พืชสวน)   เปาหมาย 
จํานวน  250  ราย 
 3.  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา(พืชสวน) 
เปาหมาย  200  ราย 
 4.  ศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี  เปาหมาย  จํานวน  200  ราย 
 5.  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชลบุรี (พันธุพืชเพาะเลี้ยง)   
เปาหมาย  จํานวน  300  ราย 
 โดยใหศูนยจัดทําแผนปฏิบัติการสงใหเขต เนื่องจากเขตตองทําแผนติดตาม
รวมกับกรมสงเสริมการเกษตร   
มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 

 4.3  โครงการคัดเลือกศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรดีเดนประจําป 2550   
   ในปงบประมาณ 2550 นี้ กรมไดมีนโยบาย  ใหมีการดําเนินงานโครงการ
คัดเลือกศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรดีเดน ซ่ึงเขตจะตองดําเนินการคัดเลือกใหแลวเสร็จ ภายใน
เดือนพฤษภาคม 2550 ดังนั้น ขอใหทุกศูนยไดเตรียมการในเรื่องนี้ตอไปดวย  โดยไดกําหนดวันคัดเลือก  
ในวันที่  14-23  พฤษภาคม  2550  และสงผลการคัดเลือกใหกรมภายในวันที่  30  พฤษภาคม  2550   
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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 4.4  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ป 2550 
   กรมฯ ไดอนมุัติ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ป 2550 โดยใหเขต
ดําเนินการจัดฝกอบรม เร่ืองการจัดทําแผนการผลิตและแผนการประกอบอาหารกลางวัน  ใหแกครู
ผูรับผิดชอบ โครงการฯ  ซ่ึงเขตไดกําหนดการฝกอบรม วันที่ 18-20 เมษายน 2550  ณ  ศูนยสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) โดยมกีิจกรรมที่เกี่ยวของกบัศูนย  ในการ
สนับสนุนคือ 
 1)  นิทรรศการ  โดยใหศนูยทั้ง 5 จัดนิทรรศการเชิงวิชาการ  เพื่อใหบุคคลเปาหมายได
เรียนรูและสามารถเปนแนวทางในการนําไปปฏิบัติไดเชน  การเพาะเหด็  การปลูกไมผล/พืชผักตางๆ         
การขยายพนัธุไม  การปองกนักําจัดศัตรูพชืระบบผสมผสาน  เปนตน 
 2)  การชี้แจงบทบาทหนาที่ของศูนย  ในการสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน 
 3)  การฝกปฏิบัติการเพาะเชือ้ราตางๆ  ในการปองกันกําจัดศัตรูพชื เพือ่ใหบุคคล
เปาหมายไดมคีวามรูและทักษะในการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ 
 4)  การสนับสุนนปจจยัการผลิต  เพื่อใหทุกโรงเรียนในโครงการไดมีพันธุพืชดี ปลูก
เพื่อผลิตในอาหารกลางวันไดทันในเทอมแรกและตลอดภาคเรียน 
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.5  การสนับสุนนพันธุไมในโครงการตลาดสินคาเกษตรภาคตะวันออก                       
  ตามที่เขตไดจดัตลาดสินคาเกษตรภาคตะวนัออก  ป 2550  ซ่ึงกําหนดจดัเดือนละ 
2 คร้ัง  คือ  ในวันพฤหัสบดทีี่ 2 และ 4 ของทุกเดือน บริเวณดานหนาของสํานักงาน  นั้น  เขตไดมีการ
ประชาสัมพันธลวงหนา  เพือ่ใหไดลูกคา  มีการติดตามการจัดงานมาโดยตลอด  โดยเฉพาะเรื่อง                        
การสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  ใหลูกคาทุกคนที่มาจับจายซื้อสินคาจะมีพืชผักสวนครวัพันธุดไีปปลูกฟรี  
รายละ 2-3 ตน ตลอดระยะเวลาที่ผานมา  3  ครั้งไดรับความรวมมือในการใหการสนับสนุนจากศนูย
สงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวดัชลบุรี และศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  จังหวัด
ระยอง  มาดวยดีโดยตลอดทุกครั้ง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 4.6 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช  
  จากการประชมุผูบริหารกรมฯ เมื่อวันที่  3  เมษายน  2550  ทานรองอธิบดี               
กรมสงเสริมการเกษตร ( นายเกรียงไกร  คะนองเดชชาติ )  ไดแจงใหทีป่ระชุมทราบวาจากการที่ไดเขาเฝา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  พระองคทานไดตรัสถาม เกี่ยวกับพนัธุไมผลตางๆ ที่ได
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พระราชทานใหศูนยปฏิบัตกิารนําไปปลูก  เชน  มะขามเปรี้ยว พันธุศรีสยาม  พันธุกลวย  เปนตน  ขณะนี้
อยูที่ไหนบาง  จํานวนเทาไหร 
  ดังนั้นจึงขอใหศูนยทีเ่กีย่วของไดดําเนินการสํารวจขอมูลดังกลาว  โดยดวนและ
แจงใหเขตทราบตอไป 
  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตรจงัหวัดระยอง (พืชสวน) ไดรวบรวมสาย
พันธุกลวยในโครงการอนุรักษพันธกุรรมพืช  20  สายพันธุ  ซ่ึงตามจริงมี 27  สายพันธุ  และมีจํานวน
มะขามเปรี้ยวพันธุศรีสยาม  100  ตน   

 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 

 4.7  ความกาวหนาและปญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการ 
1.  ศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี 

   1.1  โครงการสงเสริมการผลิตสินคาปลอดภัยและไดมาตรฐาน ป 2550 และ
โครงการฝกอบรมเฉพาะดาน ศูนยไดเตรยีมความพรอมหมดแลว  ศูนยไดดําเนินการประสานงานกับ
จังหวดัเรียบรอยแลว รอเปาหมายจากจังหวัดเพื่อดําเนนิการตอไป 
   1.2  การใชจายงบประมาณ  ในสวนของงบปกติไดดําเนนิการรายงานใหเขต
เรียบรอยแลว แตเงินนอกงบประมาณ  ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากอนุกรรมการออยทองถ่ินเขต 9 และ
เขต 21 ใหทางศูนยผลิตแตนเบียน  จํานวน  200,000  บาท  และ เชื้อราเมตาไรเซียม  ควบคุมดวงหนวดยาว
ในออย  จาํนวน  500,000  บาท ขณะนี้อยูในการดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนนิการ 
   ปญหา-อุปสรรค  ไดรับงบประมาณลาชา 
     2.    ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบรีุ (พันธุพชืเพาะเลี้ยง) 
    2.1  ไดรับงบประมาณในการดําเนินโครงการผลิตพันธุพืชสนบัสนุนกรม
สงเสริมการเกษตรในงานงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  งบประมาณ  50,000  บาท ผลิตพันธุไม
จํานวน 100,000  ตน 
    2.2  ผลิตพันธุพืชโครงการฟนฟูผูประสบภยัน้ําทวมจังหวดั  อยุธยา  อางทอง  
งบประมาณ 850,000  บาท  ผลิตพันธุไม  480,000  ตน  โดยจัดสงพนัธุพืชในตนเดือนพฤษภาคม 
    2.3  การฝกอบรมโครงการคาราวานแกจน  เนนหลักสูตรเดียว คือ การปลูก
มะละกอ       

 ปญหา – อุปสรรค 
 1.  งบประมาณการจางพนักงานราชการลาชามาก ปที่แลวประกาศจางเดือน 

กันยายนแลว ทําใหไมไดจาง  สวนปนี้ ไดจางแต 5 เดือน   
 2.  งบประมาณคาสาธารณูปโภค  คาใชสอยตางๆ ไมเพยีงพอ 
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3.  ศูนยสงเสรมิและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง (พชืสวน) 
 3.1  การจางพนักงานธุรการ ดําเนินการตามกําหนดการที่กรม ฯ สงมาแลว  

ขณะนีก้ําลังดําเนินการเปดรบัสมัครคาดวาจะสามารถจางไดในวันที่ 1 พฤษภาคม  2550  ตามกําหนดการ
จากกรมฯ 

 3.2  ขาราชการตําแหนงเจาหนาที่ธุรการที่วางอยู  ไดรับแจงจาก กรมฯ แลว
วา ขาราชการจะมารายงานตัวในวันที่ 1 พฤษภาคม 2550  

 3.3  โครงการอบรมเกษตรเฉพาะดาน 
  1.  ไดประชาสัมพันธและเปดรับสมัครเกษตรกรแลว  มผูีสนใจมาสมัคร

แลว 220  ราย  คาดวาสามารถรับสมัครไดครบตามจํานวน 
  2.   กําหนดการจัดอบรม 
   -  อบรมการผลิตตนพันธุยางพารา  จํานวน 4 รุน ๆ ละ 50 ราย 
    -รุนที่ 1  วันที่  10  พ.ค. 2550 
    - รุนที่ 2  วันที ่ 16  พ.ค. 2550 
    - รุนที่ 3  วันที ่ 23  พ.ค. 2550 
    - รุนที่ 4  วันที ่ 12  มิ.ย. 2550 
   -  อบรมการผลิตไมดอกไมประดับ  จํานวน 1 รุน ๆ ละ 50 ราย 
    -  รุนที่ 1  วันที่  6  ก.ค.  2550 
 3.4  โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ 
  1.  โครงการยอย  โครงการรวบรวมพรรณพืชสวนและอนุรักษพนัธุพืช

ตามพระราชดาํริ 
  1.1  พันธุกลวย จํานวน  27  สายพันธุ  ( กลวยพระราชทาน) 
  1.2  พันธุมะขามเปรี้ยว  5  สายพันธุ  ไดแก  พันธุศรีสยาม  ยอดดี  

หมออารีย  ไทรโยค และโชคชัยพัฒนา 
  1.3  พันธุพืชสวน  รวม  40  วงศ  90 ชนิด  300  สายพันธุ 
 ปญหา – อุปสรรค  การแจกจายพันธุไม  นอกเหนือจากโครงการที่กรมฯให

ผลิต ไมสามารถแจกจายได  ตองดําเนินการอยางไร  
   4.  ศูนยสงเสรมิและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชงิเทรา (พืชสวน) 
    4.1  โครงการฝกอาชีพเฉพาะดาน  มหีลักสูตรที่เปดฝกอบรม  คือ   
       1.  การผลิตบอนสีเพื่อการคา  รุนละ 25  ราย 
      -  รุนที่  1  วันที่  15-16  พ.ค.  2550 
      -  รุนที่  2  วันที่  22-23  พ.ค.  2550 
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       2.  การขยายพันธุไมผล  รุนละ 25  ราย 
      -  รุนที่  1  วันที่  5- 6  มิ.ย.  2550 
      -  รุนที่  2  วันที่ 12-13  มิ.ย. 2550 
       3.  การปลูกผักแบบไมใชดนิ  รุนละ 25  ราย 
      -  รุนที่  1  วันที่  10- 11  ก.ค.  2550 
      -  รุนที่  2  วันที่   17-18  ก.ค. 2550 
       4.  การผลิตสมุนไพรเพื่อการคา  รุนละ 25  ราย 
      -  รุนที่  1  วันที่  7- 8  ส.ค.  2550 
      -  รุนที่  2  วันที่ 15-16 ส.ค. 2550 

 4.2  การจางพนักงานธุรการ ดําเนินการตามกําหนดการที่กรม ฯ สงมาแลว  
ขณะนีก้ําลังดําเนินการเปดรบัสมัครคาดวาจะสามารถจางไดในวันที่ 1 พฤษภาคม  2550  ตามกําหนดการ
จากกรมฯ 
    ปญหา – อุปสรรค   
    1.  คาจางเหมาแรงงาน  กรมบัญชีกลางของจังหวดัฉะเชงิเทราชี้แจงวาไมมี
งบประมาณใหเบิกจาย 
     5. ศูนยสงเสรมิและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี  (ผึง้) 

 5.1  การจางพนักงานธุรการ ดาํเนินการตามกําหนดการที่กรม ฯ สงมาแลว  
ขณะนีก้ําลังดําเนินการเปดรบัสมัครคาดวาจะสามารถจางไดในวันที่ 1 พฤษภาคม  2550  ตามกําหนดการ
จากกรมฯ 

 5.2  ไดรับงบประมาณในการดําเนินโครงการทองเที่ยวเชิงเกษตร  50,000  
บาท  โครงการฝกอาชีพเฉพาะดาน  400  ราย  แบงเปน ในพื้นที่  200  ราย และนอกพืน้ที่  200  ราย  และ
ไดรับงบประมาณสนับสนนุจาก อบต. 

 ปญหา – อุปสรรค 
 1.  งบประมาณคาสาธารณูปโภคไมเพยีงพอ  

   6.  ศูนยพัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผกั ผลไมเพื่อการสงออกที่ 2  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
    6.1  การสํารวจและตดิตามกลุมมะมวง  เนือ่งจากพบปญหามะมวงเกดิชอ
พลาสติก  ซ่ึงไดประสานงานกรมวิชาการใหมาแกไขปญหาแลว  และตดิตามสถานการณการสงออก  โดย
สหกรณจังหวดัฉะเชิงเทรามหีองเย็นเอง 
    6.2  ฝากขาวประชาสัมพันธวันของดีเมืองฉะเชิงเทรา  ในวันที่  7-15  
เมษายน  2550   
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   7.  ศูนยพัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผกั ผลไมเพื่อการสงออกที่ 3 
จังหวัดจันทบรีุ 
    -   

 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่น ๆ 
5.1 การประชุมคร้ังตอไป 

  การประชุมครั้งตอไป  ตรงกบัวันพุธที่  13  มิถุนายน  2550 ณ  ศูนยสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตร  จังหวัดจันทบุรี(ผ้ึง) 
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 

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

 
 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  จังหวดัระยอง 

เมษายน 2550 


