
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ ๓  
คร้ังที่ ๓/๒๕๕๗ 

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชลบุรี  

ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 

ผู้มาประชุม 
๑. นายวิชิตร  ช่วยพิทักษ์   ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓  

จังหวัดระยอง      ประธานท่ีประชุม 
๒. นายวิจิตร กมลวารินทร์  เกษตรจังหวัดชลบุรี 
๓. นายสามารถ  ช่ืนวงศา   เกษตรจังหวัดสระแก้ว 
๔. นายสุรสิงห์  พูนเพิ่มสุขสมบัติ  เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี   
๕. นายพิชัย  วงษ์บัวงาม   เกษตรจังหวัดนครนายก  
๖. นายเศรณี  อนิลบล   เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
๗. นายสมชัย ธีระวงศ์สกุล  เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๘. นางบุญทิม  เจริญกิจ   แทน เกษตรจังหวัดตราด 
๙. นางอุษา  เพ็งแก้ว   แทน เกษตรจังหวัดระยอง 
๑๐. นายคนึง  กลับกลาย   ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดฉะเชิงเทรา   
๑๑. นายต่อศักดิ์  โพธิ์กราน ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

ชลบุรี  (พันธุ์พืชเพาะเล้ียง) 
๑๒. นายชยุทกฤดิ  นนทแก้ว ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัด

จันทบุรี (ผ้ึง) 
๑๓. นายกฤษฎา  ฉิมอินทร์ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัด

ชลบุรี 
๑๔. นายพันธ์  ผลทอง   รักษาการ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
  จังหวัดระยอง (พืชสวน) 
๑๕. นายวิทยา  พลเย่ียม ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
      เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายนเรศ  ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดจันทบุรี    ติดราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายรังสรรค์  บูรณมานัส ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร   สสข.๓ รย.  
๒. นางอุบล  มากอง  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลกร    สสข.๓ รย.     
๓. นางสาววรนุช  สีแดง  นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ    สสข.๓ รย. 
๔. นางสาวนคร  คมกล้า  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   สสข.๓ รย. 
๕. นางสาวอิสรี  เก่งนอก  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   สสข.๓ รย. 
๖. นางสาววันทิตา  วุฒิพนมศักดิ์ เจ้าหน้าท่ีระบบคอมพิวเตอร์    สสข.๓ รย. 
๗. นางวิภาพร  สงวนดี  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    สสข.๓ รย. 
๘. นายอธิวัตน์  มากบุญ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    สสข.๓ รย. 
 
 
 



๒ 

 

  

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิชิตร  ช่วยพิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ 
จังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมท้ังเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

 การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ Grow for Princess  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดท าโครงการเฉลิมพระ
เกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้นโดยร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 เพื่อสนองแนว
พระราชด าริ และเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยโครงการฯ ส่งเสริมให้
เกษตรกร และประชาชนท่ัวไป ปลูกไม้ผลยืนต้นส าหรับบริโภคภายในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใน
ชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อน สร้างจิตส านักในการอนุรักษ์ต้นไม้ วัตถุประสงค์โครงการฯ เพื่อ
สนองแนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสทรงมี
พระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร และประชาชนท่ัวไป ปลูกไม้ผลยืนต้น
ส าหรับไว้บริโภคภายในครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่าย และ เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลด
ภาวะโลกร้อน  ซึ่งส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง ส านักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์
ปฏิบัติการในภาคตะวันออก ได้ด าเนินการโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณทุกหน่วยงานท่ีได้มาร่วมกิจกรรมอย่างพร้อม
เพรียงในวันนี้ 

 แจ้งทุกหน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ ให้ทันตามก าหนดเวลา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๒/๒๕๕๗ 

 ตามท่ีได้มีการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตท่ี ๓ครั้งท่ี ๒/
๒๕๕๗ วันวันท่ี ๒ มิถุนายน๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดตราด ต าบลบางพระ อ าเภอเมืองจังหวัด
ตราด นั้น เลขา  ท่ีประชุมฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมและได้ส่งให้ทุกท่านแล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมตาม
เอกสารหน้า ๓ ถึงหน้าท่ี ๑๐ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตท่ี ๓
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๗ 

   ไม่มี  

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบและพิจารณา 

เร่ืองเพื่อพิจารณา 

เร่ืองที่ ๑. การจัดงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรและวิสาหกิจชุมชน ปี ๒๕๕๗ 
 กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงาน "มหกรรมส่งเสริมการเกษตร และวิสาหกิจชุมชน 2557" ขึ้น เพื่อจัดแสดง

และจ าหน่ายสินค้า ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรขององค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและองค์ความรู้จากเกษตรกร องค์กรเกษตรกรท่ีประสบความส าเร็จ ท่ีสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตได้ 
ภายใต้แนวคิด "MRCF TO DOAE 5 SMARTS" ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเสมือนจริง เพื่อความรู้เกี่ยวกับ 5 
SMARTS ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาเกษตรกรรม และการแสดงตัวอย่างของการพัฒนาด้านการเกษตรท่ีประสบ



๓ 

 

  

ความส าเร็จ อาทิ โซน Smart Product ท่ีมีการจ าลองฟาร์มเห็ดฟาง เตาอบไอน้ า รวมท้ังผลผลิตและผลิตภัณฑ์จาก
เห็ดฟาง การจ าลองแปลงปลูกถั่วแบบไม่ใช้น้ า 

นอกจากนี้ยังมีการจ าหน่ายสินค้า ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรขององค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนโดย     
คัดสรรมาจากส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท้ัง 9 เขตท่ัวประเทศ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เลือกซื้อสินค้า และ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในราคาถูก งานมหกรรมส่งเสริมการเกษตร และวิสาหกิจชุมชน ปี 2557 จะจัดขึ้นเป็นเวลา 
3 วัน ระหว่างวันท่ี 5-7 กันยายน 2557 ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวลา 
10.00-20.00 น. 

 ในการนี้ทุกจังหวัดจะต้องน า Smart Product ไปน าเสนอผลิตภัณฑ์พร้อมท้ังเรื่องราวท่ีมาของ Smart 
Product ซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีจะน าเสนอ ดังนี้ 

 ฉะเชิงเทรา มะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง 
 สมุทรปราการ มะม่วงน้ าดอกไม้ 
 ชลบุรี  ขนุน 
 จันทบุรี  มังคุด 
 ตราด  สับปะรดตราดสีทอง 
 ระยอง  สับปะรดคุณภาพ 
 ปราจีนบุรี กระยาสารท 
 นครนายก ข้าวซ้อมมือ 
 สระแก้ว  น้ าเสาวรส 
ซึ่งรายละเอียดในการจัดนิทรรศการ กรมส่งเสริมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมเห็นชอบผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดเขตภาคตะวันออก 

เร่ืองเพื่อทราบ 

เร่ืองที่ ๑. งานสัมมนาผลงานวิชาการด้านส่งเสริมการเกษตร ประจ าปี ๒๕๕๗ 

กรมส่งเสริมการเกษตร จะด าเนินการจัดสัมมนาผลงานวิชาการด้านส่งเสริมการเกษตร ปี ๒๕๕๗ ระหว่าง
วันท่ี ๔-๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมอะเดรียติก พาเลซ ถนน วิทยุ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการ
เสนอผลงานวิชาการของกรมส่งเสริมการเกษตรในสาขาต่างๆ โดยการน าเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคนิทรรศการ 
และเพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น สามารถน ามาเป็นแนวทางแบบอย่างในการถ่ายทอดให้เป็น
ประโยชน์ต่อเกษตรกร น าไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคคลเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ผู้อ านวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย เกษตรจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และผู้อ านวยการ
ศูนย์ปฏิบัติการ รวมท้ังผู้ท่ีจะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  

มติที่ประชุม รับทราบ การสัมมนาผลงานวิชาการด้านส่งเสริมการเกษตร ปี ๒๕๕๗ 

เร่ืองที่ ๒. การแข่งขันกีฬาสีเชื่อมความสามัคคี  กรมส่งเสริมการเกษตร (DOAE games) 

 กรมส่งเสริมการเกษตร ก าหนดจัดกีฬาสีเช่ือมความสามัคคี ในวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐-
๑๕.๐๐ น. ณ ยิมเนเซี่ยม โรงเรียนสาระวิทยา เขตบางเขน กรุงเทพฯ แบ่งเป็น ๔ สี สีส้ม สีม่วง สีชมพู และสีฟ้า มีการ
แข่งขันกีฬาเปตอง แชร์บอล ฟุตซอล และกีฬามหาสนุก การประกวดกองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์  

มติที่ประชุม รับทราบ การแข่งขันกีฬาสีเช่ือมความสามัคคี  กรมส่งเสริมการเกษตร (DOAE games)  



๔ 

 

  

เร่ืองที่ ๓. การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจ าปี 255๗ 

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้มอบหมายให้ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ด าเนินการคัดเลือก
เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ของกรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 7 ประเภท ในระดับเขต ปี 2557 เพื่อ
สรุปผลเสนอกรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันท่ี 9 ตุลาคม 2557 เพื่อให้กรมส่งเสริมการเกษตร พิจารณาคัดเลือกรับ
พระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในปี 2558 ได้แก่ อาชีพท าสวน อาชีพท า
ไร่  อาชีพไร่นาสวนผสม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และท่ีปรึกษา              
กลุ่มยุวเกษตรกร 

นอกจากนี้กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับการประสานจากกรมการข้าว ขอความร่วมมือให้ส านักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขต ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นของกรมการข้าวในระดับเขต ปี 2557 
เพื่อสรุปผลเสนอกรมการข้าว ภายในวันท่ี 9 ตุลาคม 2557  ใน 3 ประเภท ได้แก่ อาชีพท านา 
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิ และศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวอื่นๆ 

มติที่ประชุม รับทราบการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประปี 2557 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ 

  เนื่องจากทุกหน่วยงานมีภารกิจเร่งด่วนท้ังในระดับ กรม เขต จังหวัด ส านักส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง มีก าหนดการอย่างไม่เป็นทางการในการจัดงานแสดงมุฑิตาจิตผู้ท่ีจะเกษียณอายุราชการ 
ปี ๒๕๕๗ ภาคตะวันออก ในสัปดาห์ท่ี ๔ เดือนกันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมในจังหวัดระยอง โดยก าหนดการและ
สถานท่ีท่ีแน่นอนจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป 

 
 

 

     (นางสาวอิสรี  เก่งนอก)  
     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

 ผู้จดรายงานการประชุม 

                   (นายวิทยา  พลเย่ียม) 
          ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม                   
 

 


