
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการ  
สังกัดกรมสงเสริมการเกษตร เขตที่ 3 

ครั้งที่  4/2550 
วันที่  13  มิถุนายน   2550 

ณ  หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดตราด  อําเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด 
************************ 

ผูเขาประชุม 
 1.  นางปาริชาติ   ศรีวิพัฒน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนา        ประธานที่ประชุม 
     การเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง 
 2.  นายสุทธิพนัธ  พรหมสุภา   เกษตรจังหวดัจันทบุรี 
 3.  นายอภิชาต      กาญจนโอภาส  เกษตรจงัหวัดฉะเชิงเทรา 
 4.  นายนิโรจน  ประถมวงศ เกษตรจังหวดัตราด 
 5.  นายจตุรงค    ราชพิทักษ เกษตรจังหวดัปราจีนบุรี 
 6.  นางเริงจิตร   พรหมสถิต เกษตรจังหวดัระยอง 
 7. นายสมคิด     อธิพงษอาภรณ    เกษตรจังหวดัสมุทรปราการ 
 8. นายราเชนทร สุวรรณหิตาทร เกษตรจังหวดัสระแกว 
 9.  นายวิบูลย ไชยวรรณ (แทน)  เกษตรจังหวดันครนายก 
 10. นายเลิศพงศ  ต.ไชยสุวรรณ (แทน)  เกษตรจังหวดัชลบุรี 
 11. นายคนึง   กลับกลาย ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
     จังหวดัฉะเชิงเทรา  (พืชสวน) 
 12. นายพงษศกัดิ์  เอมดวง ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
     จังหวดัระยอง  (พืชสวน) 

13. นายรุงโรจน   เจริญโพธ์ิ ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัจันทบรีุ  (ผ้ึง) 

14. นายสุระเชษฐ  นาโสม หัวหนาศูนยพฒันาการผลิตและควบคุมผัก  ผลไม เพื่อการ
สงออกที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

15. นายมงคล   ดานปาน  (แทน)  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
    จังหวดัชลบุรี  (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 
16. นายนรินทร  สุภาภรณ (แทน)  ผูอํานวยการศูนยบริหารศัตรูพืช  จงัหวัดชลบุรี 

 17. นายองอาจ   เพียรธรรม ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ   เลขานุการที่ประชุม 
     สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง 
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ผูเขารวมประชุม 
1.   นายทวิา         แซมเพชร ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร   
2.   นางศุภลักษณ  พลเยี่ยม (แทน)  ผูอํานวยการกลุมวิชาการและฝกอบรม  
3.   น.ส.วาสนา     บํารุงกิจ หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 
4.    นายสะทาน   บรรดา นายชางไฟฟา 6 
5.    นางอรุณ        ศรีคําแหง เจาหนาที่บนัทกึขอมูล 5  
6. นายวิชิต คุมสกุล เกษตรอําเภอบอไร 
7. นายจกัรพล เสือแกว เกษตรอําเภอกิง่อําเภอเกาะกดู 
8. นายสมนึก อนันต เกษตรอําเภอเมืองตราด 
9. นายไมตร ี ตระกูลวิชัย เกษตรอําเภอคลองใหญ 
10. นายปญญา สุเนตร เกษตรอําเภอกิง่อําเภอเกาะชาง 
11. นายสายหยดุ   อาบสุวรรณ เกษตรอําเภอแหลมงอบ 
12. นายกนก ปานบัว กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมสงเสริมการเกษตร 

.   
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เร่ิมประชุมเวลา    09. 00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1     เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ   

1.1 แนะนําจังหวดัตราด 
เกษตรจังหวดัตราดแนะนําจงัหวัดตราด  ตลอดจนนําเสนอขอมูลดานการเกษตร

ที่สําคัญ และงานโครงการที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ 2550 ใหทีป่ระชุมทราบ  
1.2 คํารับรองการปฏิบตัิราชการ ปงบประมาณ 2550 

ผูแทน กพร. กรมสงเสริมการเกษตร  ไดช้ีแจงถึงการลงนามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการระหวางอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรกับเกษตรจงัหวัด โดยใหเกษตรจังหวดัลงนามและนํากลับไป
ใหอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรลงนามตอไป  สําหรับรายละเอียดในคํารับรองขอใหศึกษาในคูมอื  อนึ่ง
ตัวช้ีวดัสวนใหญจะเปนไปตาม คง.2 ที่กรมฯ ไดอนุมัตใิหจังหวัดดําเนนิการ 

1.3 คําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ที่  183/2550  ลงวันที่  1 พฤษภาคม 2550  เร่ือง มอบหมายอํานาจหนาทีใ่หเกษตร

และสหกรณจงัหวัด  ปฏิบัตริาชการโดยมีเนื้อความตามคาํส่ังดังกลาวใหเกษตรและสหกรณจงัหวัด ปฏิบัติ
ราชการ  10 ประการ  โดยอางความสอดคลองใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวดั  ตามทีก่ําหนดไวในกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  พ.ศ.2545 และที่แกไขเพิ่มเติม 

มติท่ีประชุม ขอใหกรมฯ ไดมีการพิจารณาทบทวนและหารือกระทรวงฯ ในคําส่ังดังกลาวดวย 

 1.4 แนะนําตัวขาราชการใหม 
  ประธานไดแนะนําเกษตรจงัหวัดสมุทรปราการคนใหม คือ นายสมคิด อธิพงษอาภรณ  
ซ่ึงไดยายมาจากหัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต  สํานักงานเกษตรจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
 1.5 แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ประธานไดกลาวถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของสอดคลองกัน  ซ่ึงการปฏิบัติงาน 
ผูบังคับบัญชาตองมีความเขาใจหลักการของแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อนําไปประยุกตใชในการบูรณาการ  
บริหารงานทั้งตนเอง  หนวยงานและองคกร 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่   2  รับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี 3/2550  วันท่ี  21 มีนาคม  2550 

 เปนการประชุม ครั้งที่  3/2550  เมื่อวันที่  21 มีนาคม 2550  ณ สํานักงานเกษตร
จังหวัดระยอง   ซ่ึงรายงานการประชุมดังกลาว ไดแจงใหจังหวัดและทุกสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ  
โดยทาง Mail  และขึ้น Web – site ของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  3  จังหวัดระยองแลว  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับรอง 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมฯ  คร้ังที่  3/2550  เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2550  ณ  
สํานักงานเกษตรจังหวดัระยอง  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  มีดงันี้ 

3.1 โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน   
จากการประชมุครั้งที่ 3/2550  วันที่  21 มนีาคม 2550 ณ สํานักงานเกษตร

จังหวดัระยอง  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  ที่ประชมุมีขอคิดเห็นวา ช่ือ “ศูนยเรียนรูการเกษตร
พอเพียง” ควรเปลี่ยนชื่อเปน “ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพยีง”  เหมือนกบัที่หลายๆหนวยงานใชอยู เพื่อ
ไมใหเกิดความสับสน 

สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง ไดประสานกับ
สํานักพัฒนาเกษตรกร  กรมสงเสริมการเกษตรแลว  และชี้แจงใหทราบวา ในป 2550 ยังคงตองใชช่ือ 
“ศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพยีง” อยูเหมือนเดิม  เนื่องจากเกี่ยวของกับดานการของบประมาณประจําป  
สําหรับแปลงที่ใชเปนแปลงรวมกับหลายๆหนวยงานสามารถใหใชช่ือศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพยีง
ชุมชนได แตแปลงที่คัดเลือกใหมใหใชปายชื่อ  “ศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง” ตามแบบที่ตกลงในการ
สัมมนาศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง  เมื่อวันที่ 18-20 เมษายน 2550  ณ โรงแรม พี เอ็ม วาย บีช รีสอรท  
อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 

3.2 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  
ตามที่เขตไดแจงกําหนดการจัดอบรมการจดัทําแผนการผลิตและแผนประกอบ

เล้ียง  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ป 2550 นั้น เขตไดดําเนินการแลวเมื่อวนัที ่18-20 เมษายน 
2550  ณ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวดัชลบุรี (พันธุพืชเพาะเลี้ยง)   

3.3 ศูนยสงออกฯ  จังหวัดจันทบรีุ  
ตามที่ศูนยมีปญหาเรื่องความไมชัดเจนดานการบริหารจดัการศูนยนั้น ผลการ

ประสานงานมคีวามกาวหนา  ดังนี ้
เกษตรจังหวดัจันทบุรี  ไดช้ีแจงใหทราบวา  จังหวดัไดประสานงานกับองคการ

บริหารสวนจังหวัดจันทบุรี  กรมสงเสริมการเกษตรและกรมธนารักษ  เพื่อหาแนวทางในการดําเนนิงาน  
ซ่ึงทาง อบจ.จันทบุรี  ไดสนบัสนุนงบประมาณในการซอมแซมเพื่อใหเครื่องจักรทาํงานไดประมาณหนึ่ง
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ลานกวาบาท  ซ่ึงสามารถเปดดําเนนิการได  ตั้งแตวันที่  18  เมษายน  2550  เปนตนมา  ซ่ึงไดดําเนนิการ
ทั้งแชเยน็  แชแข็ง  และรวบรวมผลผลิต  เชน  ทุเรียน  เงาะ  มังคุด  โดยมีสัญญาการดําเนินการถึงเดือน
ธันวาคม 2550  สําหรับแนวทางการดําเนนิงานที่ชัดเจนจะไดดําเนนิการตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระที่  4       เร่ืองเพื่อทราบและพิจารณา 
4.1 การแกไขปญหาหนี้สินเกษตรกร   

  ความเปนมา 
  เมื่อวันที่ 16  มกราคม  2550  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเหน็ชอบใหหนวยงานที่
เกี่ยวของ  ดําเนินการแกไขปญหาหนี้สินเกษตรกร ดังนี ้

1) เร่ืองที่ยังมิไดมีดําเนินการฟองรอง  ใหชะลอการฟองรองไวกอน 
2) เร่ืองที่มีการฟองรองดําเนินคดีและถึงที่สุดแลวใหชะลอบังคับคดีไวกอน 
3) คดีที่มีการบังคับคดีไวแลว  และจะตองมีการขายทอดตลาดทรัพยสินของ

เกษตรกรใหชะลอการขายทอดตลาดไวกอน 
  การดําเนินงาน 
  ตามมติคณะรฐัมนตรีขางตน  โดยเฉพาะการจัดการใหมีระบบเพื่อรับเรื่อง
เดือดรอนของเกษตรกรที่เปนเรื่องเรงดวน  คณะกรรมการอํานวยการแกไขปญหาหนีสิ้นเกษตรกรไดมี
มติที่สําคัญ  เมื่อวันที่ 25  มกราคม  2550  ที่เกี่ยวของกับผูปฏิบัติงานในพื้นที ่
  1)  มอบหมายใหกรมสงเสรมิการเกษตร  โดยเกษตรตําบลเปนกลไกในการ
ดําเนินงาน  โดยเปนผูรับเรือ่งราวรองทุกข  จากเกษตรกรที่เดือดรอน  และทําหนาที่เชื่อมโยงเกษตรกรที่
มีปญหาความเดือดรอนกับสถาบันการเงินที่เปนเจาหนี้ และเจาพนกังานบังคับคดีในพื้นที่ในการ
ดําเนินการหาขอยุติ  เพื่อชะลอหนี้ใหแกเกษตรกรแตละราย  ทั้งนี้ใหเกษตรตําบลเปนผูรับรองความเปน
เกษตรกรในกรณีที่เกษตรกรเปนหนีก้ับสถาบันการเงินอืน่ที่มิใชสหกรณ  หรือ ธ.ก.ส. 
  2)  สําหรับการดําเนินงานในระดับภูมิภาค  ขอใหรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทย  ( นายบญัญัติ  จันทรเสนะ) มอบหมายใหอนุกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผู
ยากจน ( อชก.) สวนอําเภอดาํเนินการใหเปนไปตามกรอบมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที ่16  มกราคม  2550 
  เปาหมาย 
  เกษตรกรที่มหีนี้สินวงเงนิตนคงเหลือต่ํากวา  1  ลาน  มีเร่ืองเรงดวนทีจ่ะ
ดําเนินการใน 2  กรณ ี ดังนี้ 
  1)  กรณีที่มกีารฟองรองดําเนินคดีและคดถึีงที่สุดแลว  ใหชะลอการบังคับคดี
ไวกอน (คําพพิากษา) 
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  2)  กรณีที่มกีารบังคับคดีไวแลว  และจะตองมีการขายทอดตลาดทรัพยสินของ
เกษตรกรใหชะลอการชายทอดตลาดไวกอน 

แผนปฏิบตัิงานของอําเภอ / ตําบล

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหต ุ
1 
2 
3 
 
4 

เกษตรตําบลเริม่รับเรื่องจากเกษตรกร 
จัดทําแผนปฏบิัติงาน 
เกษตรตําบลนาํเกษตรกรและเจาหนี้ตกลง
เจรจาชะลอการบังคับคดีและการยดึทรัพย 
รายงานผลการดําเนินงาน 

15 ก.พ. - 30 ก.ย. 50 
15 ก.พ. - 30 ก.ย. 50 
15 ก.พ. - 30 ก.ย. 50 
 

ทุก 7 วัน 
(ภายในวันศกุร) 

เกษตรตําบล/อําเภอ
เกษตรตําบล/อําเภอ 
เกษตรตําบล/อําเภอ 
 
ตําบล  อําเภอ  จังหวดั  
กรม  เขตฯ 

 
 สรุปรายงานการแกไขปญหาหนี้สินเกษตรกร ภาคตะวนัออก ขอมูลสะสมถึงวันที่  
21 พฤษภาคม  2550 

จังหวดั จํานวนเกษตรกร(ราย) 
จันทบุรี 
ชลบุรี 
ตราด 

นครนายก 
ปราจีนบุรี 
ระยอง 
สระแกว 
ฉะเชิงเทรา 

4 
3 
5 
13 
3 
3 
10 
1 

รวม  8  จังหวดั 42   
 
หมายเหต ุ ทุกครั้งที่มีการรายงานการแกไขปญหาหนี้สินเกษตรกร  ใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ
สําเนารายงานสงใหเขตฯ  ดวย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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 4.2  งานสงเสริมยุวเกษตรกร  
  กรมสงเสริมการเกษตรเปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบเยาวชนภาคการเกษตร  
เพื่อสงเสริมใหเยาวชนไดมคีวามรูดานการเกษตร  และปลูกฝงทัศนคติที่ดีตออาชีพการเกษตรเพื่อเตรียม
ความพรอมในการประกอบอาชีพในอนาคต  สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง  
รายงานความกาวหนาการพฒันางานสงเสริมยุวเกษตรกร 
  1.  โครงการแลกเปลี่ยนยวุเกษตรกรประจาํป  2550 
   กรมสงเสริมการเกษตรไดประกาศผลการคัดเลือกยวุเกษตรกร  ที่ปรึกษา
และเจาหนาที่เพื่อเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนยวุเกษตรกร  ประจําป  2550  ณ  ประเทศเกาหลีใต  และ
ญี่ปุน  เพื่อศึกษาดูงานและฝกอบรม  สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง  ไดสง
รายช่ือใหกรมสงเสริมการเกษตรพิจารณาผลการคัดเลือก 

1.1 การแลกเปลี่ยนกับประเทศเกาหลีใต  ไดแก  นายเศรษฐา  หงษทอง
สมาชิกยุวเกษตรกรโรงเรียนมัธยมทาแคลง  อําเภอนายายอาม  จังหวดัจนัทบุรี  ศึกษาดูงานระหวางวันที่ 
31 กรกฎาคม  - 14  สิงหาคม  2550  รวม 15 วัน 

1.2 การแลกเปลี่ยนกับวิทยาลัยเกษตรกรรมโคอิบูจิ  ประเทศญี่ปุน  ไดแก  
นายผดุงพล  ปดทรัพย  ที่ปรึกษากลุมยวุเกษตรกรประจําตําบลวังตะเคยีน  อําเภอกบนิทรบุรี  จังหวัด
ปราจีนบุรี  และ  นางสางสุจติรา  เลิศนา  ประธานกลุมยวุเกษตรกร  กิ่งอําเภอวังสมบรูณ  จังหวัด
สระแกว  ศึกษาดูงานระหวางวันที่  4  มิถุนายน - 3  กรกฎาคม  2550  รวม  1 เดือน 
  2.  โครงการฝกงานผูนําเยาวชนเกษตรกรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุน 
   ในรอบปที่ผานมาสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัด
ระยอง  ไดพิจารณาคัดเลือกสมาชิกยุวเกษตรกร  เขารับการฝกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุน  
โครงการฝกงานผูนําเยาวชนเกษตรกรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุนประจําป 2550 โดยผานการ
พิจารณาของกรมฯ  จํานวน  3 คน  ทั้งนี้ใหทุกจังหวัดเตรียมความพรอมของยุวเกษตรกร  เพื่อเขารวม
โครงการฯ ในปตอไปซึ่งเปนการพัฒนาเยาวชนในภาคการเกษตร   

มติท่ีประชุม รับทราบ   

 4.3  การจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกร  
  กรมสงเสริมการเกษตร  มีกําหนดจัดงานชมุนุมยวุเกษตรกร  ระหวางวนัที่ 1-5  
กรกฎาคม 2550  ณ  โรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา (จปร.) อําเภอบานนา  จังหวัดนครนายก  จํานวน  
656  คน  โดยใหสมาชิกยุวเกษตรกรเขารวมชุมนุมจังหวัดละ 4  คน  ที่ปรึกษายวุเกษตรกร 1 คน 
เจาหนาทีจ่ํานวน 1  คน  รวม  6  คน  โดยใหจังหวดัคัดเลือกกลุมฯ  ที่มีกิจกรรมเดน  เพื่อรวมจัด
นิทรรศการภายใตหัวขอเร่ือง  80 พรรษา  80  อาชีพ ที่พอใหตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  เนื่องจากอยู
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ในชวงเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสครบรอบ  80  พรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  สําหรับ
รายละเอียดตางๆ กรมสงเสริมการเกษตรไดมีหนังสือแจงใหจังหวดัทราบแลว 
  ทั้งนี้ขอใหทกุจังหวดั  เตรียมความพรอมกลุมยุวเกษตรกร เพื่อเขารวมในการ
ชุมนุมยวุเกษตรกรที่จะมีขึ้น 

มติท่ีประชุม รับทราบ   
 4.4  โครงการพัฒนาองคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชม     
  1.  ขอมูลจากการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน  ปจจุบันมวีิสาหกจิชุมชนมาจด
ทะเบียน  จํานวน 2,269  กลุม  และมีการประเมินศักยภาพแลวจํานวน  1,576  กลุม  ผลการดําเนินงานอยู
ในเกณฑดี  349  กลุม  ปานกลาง  803  กลุม  และตองปรบัปรุง  337  กลุม  ในเดือนเมษายน  2550  มี
จังหวดัไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภาคี จํานวน  3 จงัหวัด ไดแก จงัหวัด
สมุทรปราการ  50,000  บาท  จังหวดัสระแกว  205,000  บาท  จังหวดัปราจีนบรีุ  129,200  บาท  มีการ
ถายทอดความรูและเทคโนโลยีใหแกสมาชกิวิสาหกิจชุมชน  จํานวน  34  เร่ืองใหแกสมาชิก  766 ราย 
และทั้ง 9 จังหวัด  มีการใชประโยชนจากแหลงเรียนรู  รวม  28  คร้ัง รวม  22  เรื่อง และกลุมที่มาขอจด
ทะเบียนใหมตองประเมินใหเสร็จภายใน 60 วัน 
  2.  โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาและสงเสริมวิสาหกจิชุมชน 
   กรมสงเสริมการเกษตรไดรวมกับธนาคารออมสินเพื่อดําเนินโครงการ
สินเชื่อเพื่อพัฒนาและสงเสริมวิสาหกิจชมุชน  เพื่อใหการสงเสริมและสนับสนุนวสิาหกิจชุมชนใหมี
ความสามารถในการพัฒนากิจการไดอยางมั่นคงและยั่งยืน  ทั้งระดับการพึ่งพาตนเองและระดับที่มีการ
แขงขัน  โดยการประชุมชี้แจงการบริหารจดัการโครงการสินเชื่อเพื่อพฒันาและสงเสริมวิสาหกิจชมุชน
ใหกับหนวยงานที่เกีย่วของ โดยใชระบบ VDO Conference   เผยแพรใหหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับ
พื้นที่  ใหสํานกังานเกษตรอาํเภอรับสมัครวิสาหกจิชุมชนที่มีคุณสมบตัิเขารวมโครงการ  สงใหสํานักงาน
เกษตรจังหวดัและธนาคารออมสินสาขาในพื้นที่ และรวบรวมสงกรมสงเสริมการเกษตร 
   เร่ืองที่แจงใหจังหวดัดําเนินการ 
   1.  สรุปรายชื่อ พรอมที่อยูและจํานวนวิสาหกิจชุมชนที่สมคัรเขารวม
โครงการใหกรมสงเสริมการเกษตร 
   2.  แจงรายชื่อเจาหนาที่ทีมบรูณาการโครงการของจังหวดั  จํานวน  5  คน 
   3.  กรอกขอมูลวิสาหกิจชุมชนที่มีการประเมินศกัยภาพในระดบัดี  ใหกรม
สงเสริมการเกษตรทาง E-mail : sceb 20@doae.go.th  หรือ โทรสารหมายเลข 0-2955-1594  ภายในวันที่ 
15 มิถุนายน  2550    
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

mailto:20@doae.go.th
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 4.5  ตลาดนดัโครงการสายใยรักษแหงครอบครัว   
  กรมสงเสริมการเกษตรไดกําหนดการจัดตลาดนัดโครงการสายใยรักแหง

ครอบครัว ครั้งแรกในวันที่  27 – 29 เมษายน  2550   คร้ังที่ 2 กําหนดจัดวันที่  30  พฤษภาคม  - 3  
มิถุนายน  2550 และครั้งตอไป กําหนดจัดทุกวันพุธสัปดาหสุดทายของเดือนจนถึงวันอาทิตย รวม 5 วัน 
ทั้งนี้กรมสงเสริมการเกษตรไดแจงใหสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 
ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารตลาดนัดโครงการสายใยรักแหงครอบครัว เพื่อใหเจาหนาที่ของ
ทุกจังหวัดหมุนเวียนกันไปรวมงาน ครั้งละ 3 คน ซ่ึงสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัด
ระยอง จะแจงแผนการจัดตลาดนัดใหทราบตอไป 

  สินคาที่นําไปจําหนาย จํานวน 8 จังหวัดยกเวนจังหวัดตราด มีจํานวน 139 ชนดิ 
จําหนายไดเปนเงิน 298,990  บาท  (สองแสนเกาหมื่นแปดพันเการอยเกาสิบบาทถวน) 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการตลาดนัดสายใยรักแหงครอบครัว 
ของภาคตะวันออก ดังนี้ 
1. นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน              ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนา                      ประธานกรรมการ 

         การเกษตร เขตที่  3  จังหวดัระยอง            
2. นายทิวา  แซมเพชร              ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร                 กรรมการ                        
3. น.ส.สุรียพร  เหล่ียมวรางกรู นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว                                    กรรมการ                
4. น.ส.ฉัฐสินี  หาญกิตติชัย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว                                    กรรมการ 
5. นางเพ็ญนภา  ออนศรี             นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว                                   กรรมการ 
 6. นางอมรรัตน  ลิมปสุคนธ นกัวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว                                    กรรมการ 
 7. นางนวลจนัทร  ฉัตรเท นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว                                    กรรมการ 
 8. นางณัฐชนก  เกยีรติบุตร           นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว                                    กรรมการ 
 9. นางสุวิมล  ตราชู  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว                                    กรรมการ 
10. นางเตือนใจ  ศิลปชัย  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว                                    กรรมการ 
11. นางสุรียพร  แสงอรุณ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว                                    กรรมการ 
12. นางชุติกาญจน  เพียรธรรม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว              กรรมการและเลขานุการ 

มติท่ีประชุม รับทราบ   

 4.6  งานประชมุวิชาการเคหกิจเกษตร คร้ังท่ี 1 ประจําป 2550 ในพระบรม
ราชูปถัมภ  ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกุมาร  
  กรมสงเสริมการเกษตร มีกําหนดจัดงานประชุมวิชาการเคหกิจเกษตร คร้ังที่ 1 
ประจําป 2550  ในวนัที่ 19  พฤษภาคม  2550  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร  จังหวดัชลบุรี  ในการนีไ้ดกราบ
ทูลเชิญพระองคเจาวรวงศเธอพระองคเจาศรีรัตน  พระวรชายาฯ เสด็จเปนองคประธานเปดงานประชุม
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วิชาการ ฯ  ซ่ึงงานดังกลาวเปนการทํางานรวมกันระหวางกรมฯ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยเปน
การประชุมเคหกิจเกษตรทั้งประเทศ จํานวน  850  คน  บุคคลเปาหมายประกอบดวย ทุกอําเภอ/จังหวัด/
เขต  ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบงานดานเคหกิจเกษตร  เพื่อจะมาขับเคลื่อนงานเคหกจิเกษตรของกรมฯ  ควบคู
กับโครงการสายใยรักภายในงานจะมกีารจดันิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องสายใยรักแหงครอบครัว  และ
นิทรรศการของผลิตภัณฑกลุมแมบานเกษตรกรทั้ง 6 เขต 
 อนึ่ง  กรมสงเสริมการเกษตร ใหเขต ดําเนนิการคัดเลือกเคหกิจเกษตรทีม่ี
ผลงานดีเดน  เขตละ 1 คน  เพื่อเขารวมพระราชทานเหรยีญเชิดชูเกียรติจากพระเจาวรวงคเธอ พระองค
เจาศรีรัตนพระวรชายาฯ ซ่ึงขณะนีไ้ดมีการเลื่อนการประชุมดังกลาวไปกอน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 4.7  การจัดตลาดสินคาเกษตรภาคตะวันออก   
ผลการจัดตลาดนัดสนิคาเกษตรภาคตะวนัออก คร้ังท่ี 5 /2550  
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง จดัตลาดนดัสินคา

เกษตรภาคตะวันออก   คร้ังที่ 5/2550 เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2550 ณ บริเวณถนนภายในสํานกั
สงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ผลการดําเนนิงานสรุปไดดังนี ้

1. จังหวดัระยอง มีสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน มารวม
จําหนาย จํานวน  15  กลุมจําหนายได  51,835  บาท 

2. จังหวดัชลบุรี มีสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน มารวม
จําหนาย จํานวน  7  กลุมจําหนายได  26,700  บาท 

3. จังหวดัฉะเชิงเทรา มีสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 
มารวมจําหนาย  จํานวน  7  กลุมจําหนายได  48,050  บาท 

4. จังหวดันครนายก มีสมาชกิกลุมแมบานเกษตรกรและวสิาหกิจชุมชน 
มารวมจําหนาย  จํานวน  3  กลุมจําหนายได  11,480  บาท 

5. จังหวดัปราจีนบุรี มีสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรและวสิาหกิจชุมชน 
มารวมจําหนาย  จํานวน  2  กลุมจําหนายได  17,350  บาท 

6. จังหวดัจันทบุรี มีสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน มารวม
จําหนาย จํานวน  2  กลุมจําหนายได  13,040  บาท 

7. จังหวดัสระแกว มีสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรและวสิาหกิจชุมชน มารวม
จําหนาย จํานวน  1  กลุมจําหนายได  2,680  บาท 

    รวมเปนเงิน 171,135 บาท 
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คร้ังตอไปสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง กําหนด
จัดตลาดนัดสินคาเกษตรภาคตะวันออกวันที่ 14  มิถุนายน  2550 โดยขอความรวมมือใหสํานักงานเกษตร
จังหวัด คัดเลือกสินคาที่มีคุณภาพมาเขารวมจําหนายทุกครั้ง 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

  4.8  โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน    
   สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง ไดกําหนดจดั
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะหศักยภาพและความเสีย่งดานการผลิตและการจัดการสินคาเกษตร ใน
ระหวางวันที่ 12-14 มิถุนายน  2550  ณ โรงแรม พีเอ็มวาย บีช รีสอรท  จังหวดัระยอง  โดยมีกิจกรรม  
ดังนี ้
   1.  ช้ีแจงแนวทางการดําเนนิงานกิจกรรมดานการพัฒนาศักยภาพและความ
เสี่ยงดานการผลิตและการจัดการสินคาเกษตรภายใตโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภยัและ
ไดมาตรฐาน ป 2550   
   2.  เทคนิคการเปน Facilitator ที่ดี  
   3.  เทคนิคและวิธีการวิเคราะหศักยภาพการผลิตของเกษตรกร 
   4.  นําเสนอ Crop requirement ของพืช 4 ชนิด  (ความตองการพื้นฐานของพืช  
และปจจยัที่กระทบตอผลผลิตพืช) ทุเรียน  มังคุด  มะมวง และสับปะรด 
   5.  กลุมยอยนาํเสนอผลพิจารณาประเดน็ ฯ ในที่ประชุมใหญและที่ประชุมสรุป
ในภาพรวมทั้งหมด  เปนผลสรุป (รูปเลมเอกสารใหจังหวัดเกี่ยวของและกรมฯ พรอมหนวยงานเกีย่วของ
ทราบ หลังเสร็จสิ้นการสัมมนาฯ ) 
   และในวันที่  10-11  กรกฎาคม  2550  เขตจะดําเนินการจดัสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ (Work shop) โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภยัและไดมาตรฐาน  ( RW คร้ังที่ 
2)  โดยบุคคลเปาหมายที่เขารวมสัมมนาแตละจังหวัดใหเปนบุคคลเดียวกับผูที่เขารับการสัมมนาครั้งที่ 1  
โดยใชหลักการ KM เปนขบวนการขับเคลือ่น  สวนสถานที่จะแจงใหทราบในภายหลัง   

มติท่ีประชุม รับทราบ 

  4.9 โครงการประกวดเคหกิจเกษตรดีเดน  เกษตรตําบลดีเดน  ศูนยสงเสรมิและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรดีเดน และ แมผูเปนเกษตรกรดีเดน    
   ผลการประกวด 
   1.  การประกวดเคหกิจเกษตรดีเดน  ไดแก  นางอุมาวลี  กณัหา    สํานกังาน
เกษตรอําเภอเมืองนครนายก  จังหวดันครนายก 
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   2.  การประกวดเกษตรตําบลดีเดน  ไดแก  นายกําธร  ทรัพยประเสริฐ  
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว สํานักงานเกษตรอําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก 
   3.  การประกวดศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรดีเดน  ไดแก ศูนย
บริหารศัตรูพืช  จังหวดัชลบุรี 

4.  การประกวดแมดีเดนผูเปนเกษตรกร ป 2550 
        สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง ไดประชมุ
พิจารณาตดัสินการประกวดแมดีเดนผูเปนเกษตรกรป 2550ในวนัที่ 28 พฤษภาคม 2550 ณ หองประชุม
เล็ก สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง มีตวัแทนแมดีเดนผูเปนเกษตรกรจาก               
7 จังหวดัในภาคตะวนัออกเขารวมการประกวด ไดแก  จังหวดัจันทบรีุ  จังหวดัสระแกว จังหวัดชลบุรี 
จังหวดันครนายก จังหวดัระยอง และจังหวดัฉะเชิงเทรา  
 ผลการคัดเลือกแมดเีดนผูเปนเกษตรกรของภาคตะวันออก จํานวน 2 ราย ไดแก 
 1.  นางรุงอรุณ  อุดมสิน  บานเลขที่  29/2 หมู 2  ต.หนองโพรง  อ. ศรีมหาโพธิ จ. ปราจีนบุรี 
 2.  นางสนอง  จันทศร    บานเลขที่  41/4 หมู 6 ต. นายายอาม    อ. นายายอาม    จ. จนัทบุรี 

มติท่ีประชุม รับทราบ ในการประกวดครั้งตอไปขอใหเขตทําหนังสือใหชัดเจน เพื่อประโยชนของ 
 จังหวดัที่จะสงเขาประกวด 

  4.10  การเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมการประกวดตางๆ  
              -  การเตรียมความพรอมในกิจกรรมการประกวดตาง ๆ ขอใหจังหวัดแจง 
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเตรียมความพรอมไวลวงหนา ในกจิกรรมการคัดเลือกตาง ๆ เชน  การประกวด
กลุมเกษตรกร  กลุมแมบาน  และยวุเกษตร  เนื่องจากในประกวดแตละคร้ังกรมฯ จะสงเอกสารมา
กระชั้นชิด จึงทําใหตองรีบแจงจังหวัด และบางจังหวัดกรั็บเรื่องไมทันเลยไมทันเหตกุารณ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

  4.11  การปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร 

    ในป  2550  นี ้กรมสงเสริมการเกษตร ใหดาํเนินการปรับปรุงฐานขอมูลของ
ป 2545 และ 2546  ของเกษตรกรที่ไมไดปรับปรุงในป 2549  ใหเปนขอมูลปจจุบัน  และข้ึนทะเบยีน
เกษตรกรที่ไมไดขึ้นทะเบียนโดยจะเริ่มดําเนินการตั้งแต  1 พ.ค. – 23 ส.ค. 2550   ซ่ึงจะทําใหได
ฐานขอมูลที่เปนปจจุบันและ ถูกตอง  สําหรับแผนการดําเนินงานในป  2551  จะเปดใหขึ้นทะเบียน
เกษตรกรใหม 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 



 13 

  4.12  การรายงานภาวการณผลิตพืชรายไตรมาส  

   กรมสงเสริมการเกษตรไดสงผลการรายงานใหเขตทราบตามเอกสารแนบ  
ซ่ึงตามระบบการรายงานนัน้  จังหวัดจะรายงานถึงกรมสงเสริมการเกษตร โดยตรงทาง Online โดยขอให
จังหวดัติดตามเรงรัดใหเปนไปตามเปาหมายดวย  

ผลการจัดสงขอมูลรายงานการผลิตพชืรายไตรมาส จังหวัดในพืน้ท่ี  สสข. ท่ี 3 
จํานวนอําเภอที่สง/จํานวนอําเภอทั้งหมด 

พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 จังหวัด 

1(ม.ค.-มี.ค.) 2(เม.ย.-มิ.ย.) 3(ก.ค.-ต.ค.) 4(พ.ย.-ธ.ค.) 1(ม.ค.-มี.ค.) 
จันทบุรี สงไมครบ 8/10 สงไมครบ 7/10 สงไมครบ 8/10 สงไมครบ 7/10 สงไมครบ 2/10 
ฉะเชิงเทรา สงไมครบ 10/11  11/11  11/11  11/11 ไมสง 0/11 
ชลบุรี สงไมครบ 9/11 สงไมครบ 8/11 สงไมครบ 6/11 สงไมครบ 3/11 ไมสง 0/11 
ตราด สงไมครบ 2/7 สงไมครบ 1/7 สงไมครบ 1/7 สงไมครบ 1/7 สงไมครบ 2/7 
นครนายก ไมสง 0/4 ไมสง 0/4  0/4  0/4 ไมสง 0/4 
ปราจีนบุรี ไมสง 0/7 สงไมครบ 3/7  0/7 สงไมครบ 3/7 ไมสง 0/7 
ระยอง  8/8  8/8  8/8  8/8 ไมสง 0/8 
สมุทรปราการ ไมสง 0/6 ไมสง 0/6 ไมสง 0/6 ไมสง 0/6 ไมสง 0/6 
สระแกว  9/9  9/9  9/9 สงไมครบ 8/9 สงไมครบ 4/9 

 มติท่ีประชุม รับทราบ   
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  4.13  การติดตามการใชจายงบประมาณ  ( กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ) 
สรุปรายงานผลการใชจายงบประมาณป 2550 

ของสํานักงานเกษตรจังหวัดและศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรในภาคตะวันออก 
สังกัดสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  3  จังหวดัระยอง 

ตัดยอดวันท่ี  31  เดือน   พฤษภาคม  2550 
 

หนวยงาน 
งบประมาณ 
ท่ีไดรับ(บาท) 

ใชไป 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

คงเหลือ 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

1.งบประมาณจากกรมสงเสริมการเกษตร      
1.1  จันทบุรี 8,114,406 4,529,056.93 55.81 3,585,349.07 44.19 
1.2  ฉะเชิงเทรา 4,777,500 1,113,235.92 23.30 3,664,264.08 76.70 
1.3  ชลบุรี 8,260,612 3,561,963.17 43.11 4,698,648.83 56.88 
1.4  ตราด 5,454,956 2,678,637.08 49.10 2,776,318.92 50.90 
1.5  ปราจีนบุรี 5,641,617 1,531,795 27.15 3,520,981 62.41 
1.6  นครนายก 5,782,698 2,290,823.10 39.61 3,491,874.90 60.38 
1.7  ระยอง 6,596,293 2,456,548.88 37.24 4,139,744.12 62.76 
1.8  สมุทรปราการ 5,730,232 2,156,165.61 37.63 3,574,066.39 62.38 
1.9  สระแกว 7,395,978 3,300,926 44.63 4,095,052 55.37 
1.10 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) 

1,729,724 705,229.57 40.77 1,024,494.43 59.22 

1.11 ศูนยบริหารศัตรูพืชชลบุรี 3,137,628 1,336,234.27 42.59 1,801,393.73 57.41 

1.12 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน) 

1,322,570 627,416.22 47.43 695,153.78 52.56 

1.13  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวัดระยอง (พืชสวน) 

2,896,992 1,465,937.22 50.60 1,431,054.78 49.40 

1.14 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวัดชลบุรี (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 

3,870,708 2,616,352.85 67.59 1,254,355.15 32.41 

1.15 สสข.3 ระยอง 4,694,900 2,179,984.18 46.43 2,514,915.82 53.57 
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หนวยงาน 
งบประมาณ 
ท่ีไดรับ(บาท) 

ใชไป 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

คงเหลือ 
(บาท) 

คิดเปน 
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 99.34 37,327.79 0.66 
3  ชลบุรี 120,000 119,600 99.67 400 0.33 
4  ตราด - - - - - 
5  ปราจีนบุรี - - - - - 
6  นครนายก - - - - - 
7  ระยอง - - - - - 
8  สมุทรปราการ - - - - - 
9  สระแกว  55,000 55,000 100 - - 
10 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัจันทบรีุ (ผ้ึง) 

- - - - - 

11 ศูนยบริหารศัตรูพืชชลบุรี 416,685 255,204.99 61.25 161,480.01 38.75 
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 6,352,677.49 92 531,014.95 8 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
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4.14 ผลการดําเนินงานของศูนยฯ 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดระยอง (พืชสวน)  

   มีการอบรมเกษตรกร เปาหมาย 250 คน ม ี 2 หลักสูตร คือ 
- การขยายพนัธุยางพารา จํานวน 4 รุน มีเกษตรกรจากจังหวัดชลบุรี และ

จังหวดัระยอง 
- การขยายพนัธุไมกระถาง 

   เปาหมาย  ในการอบรมเกษตรกรตองปฏิบัติได 60% และนําไปใชได 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดจันทบุรี (ผึง้)  
   มีหลักสูตรการอบรม 4 หลักสูตร คือ 

- การเลี้ยงผ้ึง 
- การเลี้ยงชันโรง 
- การเพาะเลีย้งนางพญาผึ้ง 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดฉะเชงิเทรา (พืชสวน)  
   มีการอบรมเฉพาะดาน  ไดดาํเนินการอบรมการปลูกบอนสี 2 รุน 

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

และจะเปลี่ยนหลักสูตรตามความเหมาะสม 
   ปญหา 

- การสื่อสารระหวางเขตกับศนูย โดยเฉพาะเรื่อง IT 
- ดานบุคลากรไมเพียงพอ 
- คาใชจายดานน้ํามันเชื้อเพลิงไมเพียงพอ 

   ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร  จังหวัดชลบุรี (พันธุพชืเพาะเลี้ยง) 
   จัดอบรมเกษตรกรเฉพาะดาน มี 1 หลักสูตร 
   - หลักสูตร การปลูกมะละกออยางไรจะมเีงนิลาน ฝกอบรม 3 รุน  เร่ิม
ฝกอบรมรุนที่ 1 วันที่ 26 มิถุนายน 2550 รุนที่ 2 วันที่ 18 กรกฎาคม 2550  รุนที่ 3 วันที ่8 สิงหาคม 2550  

   ศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี 
   หลักสูตร การผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมาและเชื้อบิวเวอรเรีย  เปาหมายอบรม
เกษตรกร 200 คน เร่ิมฝกอบรมตั้งแต  5 มถุินายน 2550   
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ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่น ๆ 
5.1   การประชุมคร้ังตอไป   
  วันที่    11  กรกฎาคม  2550  ณ  สํานักงานเกษตรจังหวดัชลบุรี  อําเภอเมือง

ชลบุรี  จังหวัดชลบุรี 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุม  เวลา 13.00 น.  
 
 
 
 
 
 
                  อรุณ  ศรีคําแหง             องอาจ  เพยีรธรรม 

 

      ( นางอรุณ  ศรีคําแหง )   ( นายองอาจ  เพียรธรรม ) 
     เจาหนาที่บนัทึกขอมูล 5  ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

            ผูจดรายงานการประชุม   ผูตรวจรายงานการประชุม 


