
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการ  
สังกัดกรมสงเสริมการเกษตร เขตท่ี 3 

คร้ังท่ี  5 /2552 
วันท่ี  16  กรกฎาคม  2552 

ณ  ศูนยสงเสรมิและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชงิเทรา  (พืชสวน) 

ผูเขาประชุม 
 1.  นางปาริชาติ   ศรีวิพัฒน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนา        ประธานที่ประชุม 
     การเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง 
 2.  นางเริงจิตร พรหมสถิต เกษตรจังหวดัจันทบุรี 

3.  นายปญญา    ศิลปะ  เกษตรจังหวดัฉะเชิงเทรา 
4.  นายสังคม  ประเสริฐเตชาโต เกษตรจังหวดัชลบุรี 
5.  นายวสนัต    บุญหอ  เกษตรจังหวดัตราด 
6.  นายสมคิด  อธิพงษอาภรณ เกษตรจังหวดัระยอง 
7.  นายอาคม      ระเบียบโลก เกษตรจังหวดัสระแกว 
8.  นายวิบูลย  ไชยวรรณ   (แทน)   เกษตรจังหวดันครนายก 

 9.  นายสุรสิงห  พูนเพิม่สุขสมบัติ  (แทน)  เกษตรจังหวดัปราจีนบุรี 
10.  นายสราวธุ  อนธนารักษ       (แทน)  เกษตรจังหวดัสมุทรปราการ 
10.  นายคนึง  กลับกลาย  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
    จังหวดัฉะเชิงเทรา  (พืชสวน) 
11. นายพงษศกัดิ์  เอมดวง ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
    จังหวดัระยอง  (พืชสวน) 
12. นายอํานาจ  ธรรมวิชญ ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
    จังหวดัชลบุรี  (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 
13. นายทิวา    แซมเพชร  ผูอํานวยการศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี 
14. นายนริศร  คงสมบุญ (แทน)  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวดัจันทบรีุ  (ผ้ึง) 
15. นายรังสรรค  บูรณมานัส ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ   เลขานุการที่ประชุม 
 สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง 
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ผูเขารวมประชุม 
 1.   นายสิงหพงศ  รัชนิมนต ผูอํานวยการกลุมประสานงานโครงการพืชที่ภาคใต  
   สํานักงาน ปกร. 
 2.   นายธงชัย    สถาพรวรศักดิ ์ ผูอํานวยการ กพร.  กรมสงเสริมการเกษตร 
 3.   นายมนตรี     กลาขาย ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 

4.   นายองอาจ   เพียรธรรม ผูอํานวยการกลุมวิชาการและฝกอบรม 
5.   น.ส.วาสนา       บํารุงกิจ หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 
6.   นายชูสิทธ์ิ    นายอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ 
7.   นายณัฐวุฒิ    อนุเดชากุล เจาหนาทีว่ิเคราะหฯ สํานกังาน กปร. 

 8.   นางอรุณ        ศรีคําแหง เจาพนกังานธรุการ  ชํานาญงาน 
 9.   นายวินัย  ลักษณะวิลาส นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ 
 10. นายชัยรัตน  ธนยากร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ 
 11. นายสมเกยีรติ  คุมกัน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ 
 12. นายไชยณพุงศ  นุมแสง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ 
 13. นางจิราภรณ  กาญจนเกต ุ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ 
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เร่ิมประชุมเวลา 09.30  น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1 โครงการพระราชดําริ กิจกรรมการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  ไดเชิญชวนใหสํานักงานเกษตรจังหวัด เขารวมการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  คร้ังที่ 2  โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

- เพื่อเผยแพรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
- เพื่อใหประชาชนทุกหมู เหลาไดมีสวนรวมในการเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
- เพื่อสงเสริมและยกยองภาคประชาชน ภาคเกษตร ภาครัฐ และภาคธุรกิจ 

ที่ไดนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตจนประสบผลสําเร็จ
เปนรูปธรรม 

- เพื่อเปนตัวอยางสําหรับภาคประชาชน ภาคเกษตร ภาครัฐ และภาคธุรกิจ
ในการการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตและปฏิบัติในการดําเนินชีวิตพัฒนาชุมชน พัฒนา
องคกรภาครัฐ และพัฒนาภาคธุรกิจตอไป 
  ประเภทของการประกวด มี 10 ประเภท 

1. ประชาชนในพื้นที่หางไกลและกันดาร 
2. ประชาชนทั่วไป 
3. ชุมชนเศรษฐกจิพอเพียง 
4. เกษตรกรทฤษฎีใหม 
5. กลุมเกษตรกรทฤษฎีใหม 
6. หนวยงาน/องคกรภาครัฐในสวนกลาง 
7. หนวยงาน/องคกรภาครัฐในสวนภูมภิาค 
8. ธุรกิจขนาดใหญ 
9. ธุรกิจขนาดกลาง 
10. ธุรกิจขนาดยอม 

  คุณสมบัตผิูสงผลงาน 
   ประชาชนในพื้นที่หางไกลและกันดาร  เปนบุคคลที่มีแนวทางการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ 

(1) พื้นที่สูง 
(2) พื้นที่พัฒนาเพือ่ความมั่นคงตามแนวชายแดน 
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(3) พื้นที่พิเศษ - พื้นที่เสนทางคมนาคมยากลาํบากหางไกล 
- พื้นที่เสี่ยงภัย 
- พื้นที่โรคภัยไขเจ็บชุกชุม 
- พื้นที่ความเปนอยูยากลําบาก 

  ประชาชนท่ัวไป   เปนบุคคลที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และดําเนิน
ชีวิตประจําวันตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  เปนหมูบานหรือชุมชน และไดรวมกลุมกันทํากิจกรรม
ตาง  ๆที่สรางประโยชนสุขใหชุมชนโดยสวนรวม มีความสามัคคี และพึ่งตนเองได 
  เกษตรกรทฤษฎีใหม   เปนเกษตรกรที่ทําการเกษตรทฤษฎใีหม 
  กลุมเกษตรทฤษฎีใหม  เปนกลุมเกษตรกรที่ประกอบอาชีพตามแนวทางเกษตร
ทฤษฎีใหมที่รวมตัวกันตั้งแต  10 ครัวเรือนขึ้นไป 
  หนวยงาน/องคกรภาครัฐ  ในสวนกลาง เปนหนวยงาน/องคกรของรัฐในระดับ
กรมหรือเทียบเทาที่นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชพัฒนาองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
       ในสวนภูมิภาค เปนหนวยงาน/องคกรของรัฐ ซ่ึงตั้งอยู
ในจังหวัดหรือในกรุงเทพมหานครที่นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชพัฒนาองคกร 
  ธุรกิจขนาดใหญ  เปนผูประกอบการ  เจาของกิจการ  หรือผูบริหารธุรกิจทุก
ประเภทที่มีขนาดสินทรัพย (ไมรวมคาที่ดิน)  มีมูลคามากกวา 200 ลานบาท และมีจํานวนพนักงานมากกวา 
200 คนขึ้นไป 
  ธุรกิจขนาดกลาง เปนผูประกอบการ เจาของกิจการ หรือผูบริหารธุรกิจทุก
ประเภทที่มีขนาดสินทรัพย (ไมรวมคาที่ดิน) มีมูลคามากกวา 50 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลานบาท และ/หรือ
มีจํานวนพนักงานมากกวา 50 คนขึ้นไป แตไมเกิน  200 คน 
  ธุรกิจขนาดยอม  เปนผูประกอบการที่ประกอบธุรกิจแสวงหากําไร ที่มีขนาด
ทรัพยสิน (ไมรวมคาที่ดิน) มีมูลคาไมเกิน 50 ลานบาท และมีการจางงานไมเกิน 50 คน รวมถึงกลุมอาชีพผู
ประกอบธุรกิจ  รานคา  หางหุนสวน  บริษัท  วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ 
 สถานที่ท่ีผลงาน 

1. ประชาชนในพืน้ที่หางไกลและกันดาร  ตางจงัหวัด ที่สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
2. ประชาชนทั่วไป  ตางจังหวดั ที่สํานักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัด 

กรุงเทพมหานคร ที่สํานักงานเขต 
3. ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  ตางจังหวัด ที่สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  

กรุงเทพมหานคร  ที่สํานักงานเขต 
4. เกษตรกรทฤษฎีใหม  ตางจังหวัด ที่สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

กรุงเทพมหานคร ที่สํานักงานเขต 
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5. กลุมเกษตรทฤษฎีใหม  ตางจังหวัด ที่สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 
กรุงเทพมหานคร ที่สํานักงานเขต 

6. หนวยงาน/องคกรภาครัฐในสวนภูมิภาค  ตางจังหวัด ที่สํานักงานจังหวัด  
กรุงเทพมหานคร  ที่สํานักงานเขต 

7. หนวยงาน/องคกรภาครัฐในสวนกลาง  ทีสํ่านักงาน กปร 
8. ธุรกิจขนาดใหญ  ที่สํานักงาน กปร 
9. ธุรกิจขนาดกลาง  ที่สํานักงาน กปร 
10. ธุรกิจขนาดยอม  ที่สํานักงาน กปร 

  รางวัลการประกวด 
   รางวัลชนะเลศิระดับประเทศ  ถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 
   รางวัลรองชนะเลิศ  ถวยพระราชทานสมเด็จพระเทรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   รางวัลชมเชย  โลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี 
   เกียรติบัตร  จากสํานักงาน กปร. 
  ระยะเวลาการสงผลงาน 
   สงผลงานทุกประเภทไดตั้งแต วนันี้ – 31 กรกฎาคม 2552 
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
   สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
   สายดวน 1250 
   สายตรง  0-2629-9192 
   โทรศัพทเคล่ือนที่ 08-5485-2501 
   โทรสาร  0-2282-3819, 0-2282-6206 
   หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.rdpb.go.th  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี 4/2552 วันท่ี 15 พฤษภาคม 2552 
 การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการสังกัดกรมสงเสริมการเกษตรเขตที่ 3  
เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  2552  ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด  อําเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด  ซ่ึงรายงาน
การประชุมดังกลาว ไดแจงใหจังหวัดและทุกสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ โดยทาง Mail  และ ขึ้น Web – site   
ของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  จังหวัดระยองแลว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังท่ีแลว 
- ไมมี - 

 

http://www.rdpb.go.th/
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ระเบียบวาระที่ 4       เร่ืองเพื่อทราบและพิจารณา 
4.1 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

4.1.1 เปาหมายการใชจายงบประมาณ ป 2552  
สรุปรายงานผลการใชจายงบประมาณป 2552 

ของสํานักงานเกษตรจังหวัดและศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรในภาคตะวันออก 
สังกัดสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง  ตดัยอดเดือน  มิถุนายน  2552 

 

หนวยงาน 
งบประมาณ 
ท่ีไดรับ(บาท) 

ใชไป 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

คงเหลือ 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

1.งบประมาณจากกรมสงเสริมการเกษตร      

1.1  จันทบุรี 9,756,910 5,712,186.73 58.55 4,044,723.27 41.45 
1.2  ฉะเชิงเทรา 11,491,653 6,809,107.66 59.25 4,682,545.34 40.75 
1.3  ชลบุรี 11,398,140 8,212,420.54 72.05 3,185,719.46 27.95 
1.4  ตราด 6,113,824 3,948,880.24 64.59 2,164,943.76 35.41 
1.5  ปราจีนบุรี 8,806,446 6,007,465 68.22 2,798,980 31.78 
1.6  นครนายก 8,639,201 6,612,373.79 76.54 2,026,827.21 23.46 
1.7  ระยอง 10,100,000 4,382,917.44 43.40 5,717,082.56 56.60 
1.8  สมุทรปราการ 5,246,804 3,507,666 66.85 1,739,138 33.15 
1.9  สระแกว 10,006,026 6,018,747.08 60.15 3,987,278.92 39.85 
1.10 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จงัหวัดจันทบุรี (ผ้ึง) 

1,995,438 1,195,840.31 59.93 799,597.69 40.07 

1.11 ศูนยบริหารศัตรูพืชชลบุรี 2,083,226 1,436,425.92 68.95 646,800.08 31.05 
1.12 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จงัหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน) 

1,875,302 1,220,528.49 65.08 654,773.51 34.92 

1.13  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จงัหวัดระยอง (พชืสวน) 

3,376,970 2,393,358.43 70.87 987,611.57 29.13 

1.14 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จงัหวัดชลบุรี (พนัธุพืชเพาะเลี้ยง) 

4,317,198 2,567,551.94 59.47 1,749,646.06 40.53 

1.15 สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่ 3 จังหวดัระยอง 

5,070,052 2,651,349.15 52.30 2,418,702.85 47.70 

รวม 100,277,190 62,676,818.72 62.50 37,604,370.28 37.50 
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หนวยงาน 
งบประมาณ 
ท่ีไดรับ(บาท) 

ใชไป 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

คงเหลือ 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

2.งบประมาณจากหนวยงานอื่น      

1.  จันทบุรี 4,557,300 3,982,830 87.40 574,470 12.60 
2 . ฉะเชิงเทรา 4,452,200 437,410 9.83 4,014,590 90.17 
3. ชลบุรี - - - - - 
4.  ตราด 8,087,500 4,977,987 61.56 3,109,513 38.44 
5.  ปราจีนบุรี 5,486,124 5,189,124 94.59 297,000 5.41 
6.  นครนายก 11,212,800 10,853,900 96.80 358,900 3.20 
7.  ระยอง - - - - - 
8.  สมุทรปราการ 900,000 600,478.10 66.72 299,521.90 33.28 
9.  สระแกว 3,634,200 2,831,658 77.92 802,542 22.08 
10. ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัจันทบรีุ (ผ้ึง) 

- - - -  

11. ศูนยบริหารศัตรูพืชชลบุรี 489,000 330,040.99 67.49 158,959.01 32.51 
12. ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัฉะเชิงเทรา (พืชสวน) 

- - - - - 

13. ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัระยอง (พืชสวน) 

- - - - - 

14. ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัชลบุรี (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 

470,000 159,710 33.98 310,290 66.02 

15. สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่ 3 จังหวดัระยอง  

- - - - - 

รวม 39,288,924 29,363,138.09 74.74 9,925,785.91 25.26 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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4.1.2 การจัดทําขอมูลเอกภาพ  
แนวทางและวธีิการการจัดทําขอมูลเอกภาพ  
เปาหมายปแหงขอมูลของกรมสงเสริมการเกษตร เพื่อใหไดขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน ทันสมัย และ

ใชประโยชนได โดยมีเปาหมายการดําเนินการ 4 ทิศทาง คือ 
1.  ทะเบียนเกษตรกร แนวทางดําเนินการปรับปรุงฐานขอมูลทุกครัวเรือนใหเปนปจจุบัน 

ภายใตโครงการเพิ่มศักยภาพผูวางงานฯ ป 2552 โดยจะเริ่มจางตั้งแต 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2552 
2.  ขอมูลภาวะการผลิตพืช แนวทางดําเนินการ มีระบบการรายงานถึงระดับหมูบานเปน

ความถี่ เปนรายเดือน  มีระเบียบวิธีการจัดเก็บขอมูลที่ ชัดเจน  โดยผานการวิ เคราะหขอมูลรวมกับ
คณะกรรมการขอมูลเอกภาพสวนภูมิภาค 

3.  ขอมูลผูปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ดําเนินการพืชเศรษฐกิจตามนโยบาย 5 ชนิด ไดแก ขาว มัน
สําปะหลัง โพดเลี้ยงสัตว ยางพารา ปาลมน้ํามัน โดยรับจดแจงรายครัวเรือนภายใน 30 วัน หลังเพาะปลูก 
โดยสํานักเศรษฐกิจการเกษตรเปนผูออกประกาศ กรมสงเสริมการเกษตรเปนหนวยงานจัดเก็บและ
ประมวลผล 

4.  ขอมูลผูเขารวมโครงการ/ขอมูลผูประสบภยัธรรมชาติ แนวทางการดําเนินการ คือรับจด/
รับแจง/รับรองครัวเรือนเกษตรกรเปนฐานขอมูลประกอบการ 

- โครงการแทรกแซงราคา/แกไขปญหาปรมิาณผลผลิตตางๆ 
- เพื่อขอรับความชวยเหลือของเกษตรกรผูประสบภัย 
- อ่ืนๆตามนโยบายของรัฐบาล 

แนวทางการดาํเนินงานขอมูลเอกภาพ 

• จัดทํากรอบการเก็บขอมูล มีขั้นตอนดังนี ้
1. พิจารณาชนดิพืชที่จะจัดเก็บโดยใชครอบคลุมพืชเศรษฐกจิและพืชประจําทองถ่ิน โดย

แบงเปน 3 ระดับ 
1.1  พืชหลัก เปนขอมูลที่สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรและกรมสงเสริมการเกษตร

จัดเก็บจะตองมีขอมูลที่เหมือนกันทั้งประเทศ จํานวน 37 ชนิด ประกอบดวย ขาวนาป ขาวนาปรัง ขาวโพด
เล้ียงสัตว ขาวฟาง ออยโรงงาน ถ่ัวเขียว ถ่ัวลิสง ทานตะวัน มันสําปะหลังฝาย ปอ มันฝรั่ง ปาลมน้ํามัน 
ยางพารา ฝร่ัง มะนาว ลองกอง ลําไย ล้ินจี่ สมเขียวหวาน สับปะรด ทุเรียน เงาะ มังคุด กาแฟ มะพราว 
พริกไทย กระเทียม มะเขือเทศ หอมแดง หอมหัวใหญ แตงกวา คะนา ถ่ัวฝกยาว กะหล่ําปลี และกลวยไม 
 1.2 พืชรอง ขอมูลที่สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือกรมสงเสริมการเกษตรจัดทํา
เพียงหนวยงานเดียว 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดเก็บ – ไมมี 
กรมสงเสริมการเกษตรจัดเก็บ ไดแก ขาวญี่ปุน ขาวไร ขาวโพดฝกออน ขาวโพดหวาน 

ออยคั้นน้ํา  งา กระทอน กลวย ขนุน ชมพู นอยหนา มะขามเปรี้ยว มะขามหวาน มะมวง มะละกอ ละมุด   
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สตรอเบอรี่  สมจุก องุน แกวมังกร พุทรา สละ ชา ไผตงมะพราวออน มะมวงหิมพานต สะตอ กระเจี๊ยบเขียว 
ขา ตะไคร ขิง แตงโม พริก หนอไมฝร่ัง เบญมาศ หนาวัว ดาวเรือง มะลิ และวานหางจระเข 

1.3  พืชที่ปลูกในพื้นที่ ขอมูลที่จังหวัดจัดเก็บเองนอกเหนือจากพืชหลักและพืชรอง 
2. จัดทําบัญชีรายชื่อผูปลูกพืชรายหมูบานจากฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร 

 3. ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของบัญชีรายช่ือผูปลูกพืชจากผูนําชมุชน 
4. ปรับปรุงบัญชีรายช่ือผูปลูกพืช และจํานวนครัวเรือนเกษตรกร 

 

 การกําหนดชนิดพืชเศรษฐกิจสําคัญของภาคตะวันออก เพื่อการสุมตัวอยางในการจัดเก็บขอมูลรวมกับ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

ระยอง มีทั้งหมด 11 ชนิดพืช ไดแก ขาวนาป ขาวนาปรัง มันสําปะหลัง สับปะรด ออย
โรงงาน ปาลมน้ํามัน ยางพารา เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง 

จันทบุรี  มีทั้งหมด 17 ชนิดพืช ไดแก ขาวนาป ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง สับปะรด 
ปาลมน้ํามัน ยางพารา พริกไทย เงาะ ทุเรียน มังคุด ลําไย ล้ินจี่ ลองกอง แกวมังกร สะละ มะไฟ และกลวยไข 

ตราด มีทั้งหมด 9 ชนิดพืช ไดแก ขาวนาป ขาวนาปรัง สับปะรด ปาลมน้ํามัน ยางพารา 
เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง 

สระแกว มีทั้งหมด 23 ชนิดพืช ไดแก ขาวนาป ขาวนาปรัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาวฟาง ถ่ัว
เขียว ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง ปอ ทานตะวัน ฝาย ปาลมน้ํามัน ยางพารา มันสําปะหลัง ออยโรงงาน กะหล่ําปลี 
คะนา แตงกวา ถ่ังฝกยาว เงาะ ทุเรียน ฝร่ัง มะนาว มะพราว 

 ปราจีนบุรี มีทั้งหมด 17 ชนิดพืช ไดแก ขาวนาป ขาวนาปรัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา 
มันสําปะหลัง ออยโรงงาน ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง สับปะรด ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ลําไย มะนาว แตงกวา 
สมเขียวหวาน 

ชลบุรี มีทั้งหมด 23 ชนิดพืช ไดแก ขาวนาป ขาวนาปรัง  ขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา มัน
สําปะหลัง ออยโรงงาน ปาลมน้ํามัน มะพราว ถ่ัวลิสง สับปะรด ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ลําไย ฝร่ัง 
มะนาว แตงกวา สมเขียวหวาน คะนา ถ่ัวฝกยาว มะเขือเทศ กลวยไม 

ฉะเชิงเทรา มีทั้งหมด 23 ชนิดพืช ไดแก ขาวนาป ขาวนาปรัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา 
มันสําปะหลัง ออยโรงงาน ปาลมน้ํามัน ถ่ัวเหลือง มะพราว สับปะรด ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ลําไย 
มะนาว ฝร่ัง แตงกวา สมเขียวหวาน คะนา ถ่ัวฝกยาว กะหล่ําปลี กลวยไม  

นครนายก มีทั้งหมด 9 ชนิดพืช ไดแก ขาวนาป ขาวนาปรัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา 
มันสําปะหลัง ปาลมน้ํามัน ทุเรียน เงาะ มังคุด 

สมุทรปราการ  มีทั้งหมด 3 ชนิดพืช ไดแก ขาวนาป ขาวนาปรัง มะพราว 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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4.1.3 การปรับปรงุทะเบียนเกษตรกร   
ขอมูล ณ. วันท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

ตั้งแตวันท่ีเริ่มตนถึง วันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

จํานวนแบบรายงานที่จัดเก็บ จํานวนแบบรายงานที่บันทึก 
ลําดับ ภาค 

ครัวเรือน
เปาหมาย 

(ครัวเรือน) จํานวน(ราย) รอยละ จํานวน(ราย) รอยละ 

1. ภาคกลาง 302,446 23,286 7.70 7,139 2.36 
2. ภาคตะวันตก 393,789 20,032 5.09 7,677 1.95 
3. ภาคตะวันออก 373,937 18,825 5.03 7,968 2.13 
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,183,442 269,156 8.45 53,288 1.67 
5. ภาคใต 854,343 52,170 6.11 10,192 1.19 
6. ภาคเหนือ 1,639,599 98,961 6.04 32,560 1.99 

รวมทั้งส้ิน 6 ภาค 6,747,556 482,430 7.15 118,824 1.76 

 

ขอมูล ณ. วันท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ตั้งแตวันท่ีเริ่มตนถึง วันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

จํานวนแบบรายงานที่จัดเก็บ จํานวนแบบรายงานที่บันทึก 
ลําดับ จังหวัด ครัวเรือนเปาหมาย 

(ครัวเรือน) จํานวน(ราย) รอยละ จํานวน(ราย) รอยละ 

1 จังหวัดจันทบุรี 53,955 3,752 6.95 865 1.60

2 จังหวัดฉะเชิงเทรา 64,402 2,693 4.18 2,841 4.41

3 จังหวัดชลบุรี 43,866 952 2.17 821 1.87

4 จังหวัดตราด 18,169 1,099 6.05 210 1.16

5 จังหวัดนครนายก 31,844 1,135 3.56 140 0.44

6 จังหวัดปราจีนบุรี 42,590 375 0.88 1,066 2.50

7 จังหวัดระยอง 46,386 2,263 4.88 1,005 2.17

8 จังหวัดสมุทรปราการ 10,643 146 1.37 357 3.35

9 จังหวัดสระแกว 62,082 6,410 10.33 663 1.07

รวมทั้งส้ิน 9 จังหวัด 373,937 18,825 5.03 7,968 2.13

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
4.1.4 ผลการติดตามนิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตรครั้งท่ี 2/2552 

     สรุปผลการดําเนินงานตามเอกสารที่เสนอทานเกษตรจังหวัดและแจงให
กองแผนงาน กรมสงเสริมการเกษตรทราบแลว 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
4.1.5 โครงการขึน้ทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด  

การขึ้นทะเบียนการปลูกพชืเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด (ทพศ.1-3) 
วัตถุประสงค 

 เพื่อเปนหลักฐานใหเกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ใชประกอบการรับการชวยเหลือ 
จากรัฐบาล 

 เพื่อใหทราบจํานวนเกษตรกร เนื้อที่เพาะปลูก และประมาณการปริมาณผลผลิตของพืช
เศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด 
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 เพื่อปองกนัมิใหมกีารสวมสิทธิ์เกษตรกรและปญหาขอขัดแยงที่อาจเกิดขึน้ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมอบใหกรมสงเสริมการเกษตรดําเนินการรับขึ้นทะเบียนการปลูก

พืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ไดแก ขาวนาป มันสําปะหลัง และขาวโพดเลี้ยงสัตว ปการผลิต 2552/53 และ
เพื่อใหการดําเนินงานขึ้นทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิดดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
รัดกุม และไดขอมูลที่ถูกตองตรงกับความเปนจริง  

กรมสงเสริมการเกษตร  ไดมีการสั่งการเพิ่มเติม คือ ขอใหดําเนินการในเรื่องของการขึ้นทะเบียน
ขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนงานเรงดวนใหแลวเสร็จ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 หากมีปญหาในการปฏิบัติงาน
และการประสานงาน ใหติดตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของกรมสงเสริมการเกษตร ดังนี้ 

1) สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร e-mail : agriman31@doae.go.th หรือ 
agriman33@doae.go.th 

1.1 ศูนยปฏิบตัิการโครงการแทรกแซงตลาดสินคาเกษตร โทร. 0-2579-6635 
1.2 กลุมสงเสริมการผลิตพืชไรอุตสาหกรรม  โทร. 0-2940-6124 
1.3 กลุมสงเสริมการผลิตพืชเสนใยและพชืหัว  โทร. 0-2561-4765 
1.4 สวนสงเสริมการผลิตขาว  โทร. 0-2940-6100 

2) ศูนยสารสนเทศ กลุมวเิคราะหและวางระบบขอมูล โทร. 0-2579-3926  
e-mail :ict22@doae.go.th 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
4.2  กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 

4.2.1  โครงการสงเสริมการผลิตสนิคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
 - ความกาวหนาการดําเนนิงานภาพรวม 9 จงัหวัด มดีังนี ้
 

 เปาหมาย ดําเนินการ รอยละ 
1.  การอบรมเจาหนาที่ปรึกษา ZKT) 319 392 (112.8) 
2.  ฝกอบรมอาสาสมัครเกษตร GAP 990 993 (110.3) 
3.  อบรมเกษตรกรขอใบรับรอง GAP ป 52 7,276 6,845 (88.7) 
4.  อบรมเกษตรกรเตรียมความพรอม GAP 16,600 15,141 (91.2) 

   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
4.2.2 โครงการสงเสริมการผลิตพชืพลังงานทดแทน (สบูดาํ) 

1) สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง จะจัด
ประชุมเกษตรกรผูรวมโครงการสงเสริมการผลิตสบูดํา โดยใหจังหวัดคัดตัวแทนเกษตรกร กลุมละ 2 คน  
ดังนี้  จังหวัดสระแกว  10 กลุม ตัวแทน 20 คน จังหวัดระยอง และฉะเชิงเทรา จังหวัดละ 5 กลุม  ตัวแทน 
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เกษตรกรจังหวัดละ 10 คน จะประชุมในตนเดือนสิงหาคม 2552  สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต    
ที่  3  จังหวัดระยอง  จะแจงกําหนดวันประชุมของแตละจังหวัดใหทราบตอไป 

2) การติดตามความกาวหนาแปลงเรียนรูสบูดํา ขอใหจังหวัดรายงาน
ความกาวหนาการดําเนินงานใหเขตทราบดวย เพราะเขตตองสรุปขอมูลทุกจังหวัดเปนภาพรวมใหกรม
สงเสริมการเกษตรตอไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
4.2.3 โครงการบริหารจัดการผลไมภาคตะวันออก 

1) สรุปผลการดําเนินงาน 
2) สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง กําหนด

จัดประชุมคณะทํางานเพื่อพิจารณาสรุปขอมูลผลการดําเนินงาน แตละจังหวัด  ตลอดจนปญหาอุปสรรคและ
ขอเสนอแนะ จะจัดประชุมวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ที่ ศูนยราชการจังหวัดจันทบุรี  อําเภอเมืองจันทบุรี  
จังหวัดจันทบุรี  โดยมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบวอรรูมจังหวัดละ 2 คน คือ หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการ
ผลิต  และนักวิชาการสงเสริมการเกษตรผูรับผิดชอบ  จาก 3 จังหวัด คือ  จันทบุรี  ระยอง  ตราด 

3) การสนับสนุนงบประมาณจากสวนกลางโครงการบริหารจัดการ
ผลไม ป 2552  จํานวน 136,746,200 บาท  ผลดําเนินการมีการใชงบประมาณไป รวม 63,590,952 บาท คิด
เปน 46.5%  จึงมีงบประมาณคงเหลือรวม 73,155,248 บาท คิดเปน 53.5%  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
4.2.4 โครงการแปรรูปมังคดุเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและสงเสริมผลิตภัณฑชุมชน 

สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง  จัดใหมีการ
แปรรูปมังคุด รวม 3 คร้ัง คือ 

ครั้งที่  1  วันที่  12-13  มิถุนายน 2552  ณ  มหาวิทยาลัยรําไพพรรณี 
จังหวัดจันทบุรี  มีเกษตรกรเขารวม  75 ราย   

คร้ังที่  2  วันที่  5  กรกฎาคม  2552  ที่กลุมแมบานเกษตรกรยายดา 
ตําบลตะพง  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดระยอง  มีเกษตรกรเขารวม 30 คน 

ครั้งที่  3  วันที่ 11  กรกฎาคม  2552  ที่จังหวัดชุมพร  มีเกษตรกรเขา
รวม  80  คน   

จะจัดครั้งที่ 4 ใหกับเจาหนาที่เคหกิจเกษตรและเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตรจากจังหวัดในภาคใตและภาคตะวันออก  ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
กรุงเทพฯ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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4.2.5 โครงการออกใบรับรองเกษตรกรผูปลูกขาวนาปรงั 
1) สรุปผลการดําเนินงาน   5  จังหวัด   คือ  จังหวัดฉะเชิงเทรา , 

นครนายก,  ปราจีนบุรี,  สระแกว  และชลบุรี  จํานวนเกษตรกร  5,978 ราย  พื้นที่ปลูกขาวทั้งหมด  243,052 
ไร  ผลผลิตเฉลี่ย  852.62  กิโลกรัมตอไร  ผลผลิตขาว  207,231 ตัน  

2) การประเมินผลโครงการออกใบรับรองเกษตรกรผูปลูกขาวนาป  
ปการผลิต 2551/52  ที่ดําเนินการตั้งแต  1  พฤศจิกายน 51 – 28 กุมภาพันธ 2552  ส้ินสุกแลว  กรมสงเสริม
การเกษตรมอบใหเขตทําการประเมินผลใหเสร็จภายใน 30 กรกฎาคม 2552  เก็บขอมูลจังหวัดฉะเชิงเทรา, 
นครนายก  ปราจีนบุรี  สระแกว  สมุทรปราการ  ชลบุรี  จันทบุรี  ตราด  ยกเวนระยอง  จังหวัดละ 10 ราย 
(กําหนดออกเก็บขอมูล 20-23 กรกฎาคม 2552)  จะแจงใหจังหวัดทราบ/นัดหมายเกษตรกรตอไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

4.3 กลุมวิชาการและฝกอบรม 
4.3.1 การประกวดคัดเลือกบุคคล องคกร/สถาบันดีเดนระดับเขต  

ประจําป 2552  
ดวยกรมสงเสริมการเกษตร  กําหนดใหมีการประกวดคัดเลือกบุคคล และ

องคกร  หรือสถาบันดีเดน  ประจําป 2552  ตามโครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิต และขวัญกําลังใจบุคลากร
ในองคกร  เพื่อเปนการสรางขวัญ กําลังใจ และเพิ่มขีดความสามารถ  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ในสวนภูมิภาค  โดยไดมอบหมายใหสํานักสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่  3  จังหวัดระยอง  ดําเนินการประกวดคัดเลือกบุคคล และองคกร หรือสถาบันดีเดน
ระดับเขต  ประจําป 2552  สงเขารับการประกวดคัดเลือกในระดับประเทศ รวมทั้งส้ิน 6 ประเภท คือ 

1. สํานักงานเกษตรจังหวดัดีเดน 
2. ศูนยปฏิบัติการดีเดน 
3. ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลดีเดน 
4. เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร (เกษตรอําเภอ) ดีเดน 
5. เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรประจําอําเภอ (เกษตรตําบล) ดีเดน 
6. เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรประจําอําเภอที่มีผลงานดานเคหกจิ

เกษตร ดเีดน 
ผลการพิจารณา รอบแรก (วันที่ 10 กรกฎาคม 2552) 

1. สํานักงานเกษตรจังหวดัดีเดน  ไดแก 
 1.1 สํานักงานเกษตรจังหวดัจันทบุรี 
 1.2 สํานักงานเกษตรจังหวดัชลบุรี 
 1.3 สํานักงานเกษตรจังหวดันครนายก 
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 1.4 สํานักงานเกษตรจังหวดัปราจีนบุรี 
2. ศูนยปฏิบัติการดีเดน  ไดแก 
 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร  จังหวดัจันทบรีุ (ผ้ึง) 
3. ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลดีเดน  ไดแก 
 3.1 ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลทุงนนทรี  จังหวดัตราด 
  (นางประทุม  กัณฑิโกวิท) 
 3.2 ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลหนองปรือ  จังหวดัชลบุรี 
  (นายปรีชา   คงเกลี้ยง) 
4. เกษตรอําเภอดเีดน  ไดแก 
 4.1 นายปรีชา     เจียรนยั   เกษตรอําเภอองครักษ จังหวดันครนายก 
 4.2 นายสมชาย   ผองสวัสดิ์  เกษตรอําเภอทาใหม จังหวดัจันทบรีุ 
5. เกษตรตําบลดเีดน  ไดแก 
 5.1 นางปภาดา ปลุกใจราษฎร   อําเภอเขาชะเมา   จังหวัดระยอง 
 5.2 นางประทุม กัณฑิโกวิท       อําเภอเขาสมงิ       จังหวดัตราด 
6. เจาหนาที่ที่มีผลงานดานเคหกิจเกษตรดีเดน  ไดแก 
 6.1 นางประกายรตัน    บัวเฟอง   อําเภอโปงน้ํารอน  จังหวดัจนัทบุรี 
 6.2 นางสาวบุญลือ    ยะระสิทธิ ์  อําเภอศรีมโหสถ    จังหวดัปราจีนบุรี  
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แผนการประกวดคัดเลือก 
บุคคล องคกรหรือสถาบันดีเดนระดับเขต ประจําป 2552 

ภาคตะวันออก 

วันท่ี/เดือน เวลา จังหวัด กิจกรรม 

27 กรกฎาคม 2552 09.00 - 12.00 น. 
13.00 - 17.00 น. 

ชลบุรี 
ชลบุรี 

1) สํานักงานเกษตรจังหวดัดีเดน 
- สํานักงานเกษตรอําเภอพนสันิคม 
2) ศูนยบริการดีเดน  ตําบลหนองปรือ 

28 กรกฎาคม 2552 09.00 - 11.30 น. ระยอง - เกษตรตําบลดีเดน 
  สํานักงานเกษตรอําเภอเขาชะเมา จ.ระยอง 
   สํานักงานเกษตรอําเภอทาใหม จ.จันทบรีุ 

29 กรกฎาคม 2552 09.00 - 11.30 น. 
13.00 - 17.00 น. 

จันทบุรี 
จันทบุรี 

1) สํานักงานเกษตรจังหวดัดีเดน 
- สํานักงานเกษตรอําเภอโปงน้ํารอน 
2) เคหกจิเกษตรดีเดน 
 - สํานักงานเกษตรอําเภอโปงน้ํารอน 

30 กรกฎาคม 2552 09.00 - 11.30 น. 
13.00 - 17.00 น. 

ปราจีนบุรี 1) สํานักงานเกษตรจังหวดัดีเดน 
- สํานักงานเกษตรอําเภอศรมีโหสถ 
2) เคหกจิเกษตรดีเดน 
 - สํานักงานเกษตรอําเภอศรมีโหสถ 

31 กรกฎาคม 2552 09.00 - 12.00 น. นครนายก 1) สํานักงานเกษตรจังหวดัดีเดน 
- สํานักงานเกษตรอําเภอองครักษ 
2) เกษตรอําเภอดีเดน 
 - สํานักงานเกษตรอําเภอองครักษ 

3 สิงหาคม 2552 09.00 - 12.00 น. 
 

13.00 - 14.30 น. 

ตราด 
 

สรุป 

1) เกษตรตําบลดีเดน  อําเภอเขาสมิง 
2) ศูนยบริการดีเดน  ตําบลทุงนนทรีย 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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4.3.2 การสัมมนาเชงิปฏบิัติการระดับเขต (RW) คร้ังท่ี 2/2552   
 ตามที่สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  จังหวัดระยอง  

กําหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) ภาคตะวันออก  คร้ังที่  2  ระหวางวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2552  
ณ  โรงแรม พี เอ็ม วาย บีช รีสอรท  อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง นั้น 

 การสัมมนาดังกลาว  ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวตามกําหนด  โดย
ไดรับความรวมมือจากสํานักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด  ศูนยปฏิบัติการในภาคตะวันออก จัดสงเจาหนาที่
เขารวมการสัมมนาครบตามเปาหมาย  และได Out Put  ตามที่ไดตั้งเปาหมายไว  คือ  ไดองคความรูใหมที่ได
จากการสัมมนาถึงความสําเร็จ จากการปฏิบัติงานในครั้งนี้ จํานวน 3 เรื่อง คือ 

1. ปจจัยสําคัญที่ทําใหการดําเนินงานศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลใหประสบความสําเร็จ 

2. องคประกอบในการบริหารการประชุมคณะกรรมการสงเสริม
วิสาหกิจชุมชนใหประสบความสําเร็จ 

3. ความสําเร็จในการจัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อใหไดซ่ึงการ
สนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตาง ๆ  
 สําหรับแผนในการสัมมนาฯ คร้ังที่ 3  กําหนดไวประมาณวันที่ 17-18 
กันยายน  2552  โดยกําหนดเปาหมายใหไดองคความรูในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร  5  เร่ือง คือ 

1. โครงการสงเสริมการผลิตพืชปลอดภัย  จ.ตราด 
2. องคความรูในการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลงั จ.สระแกว 
3. ปจจยัความสําเร็จในการดาํเนนิงานศนูยเรียนรูการเกษตรชุมชน  

จ.นครนายก 
4. ความสําเร็จในการจัดตลาดนดัสินคาเกษตร จ.ชลบุรี 
5. ความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ดําเนินการจัดอบรม ในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2552  
ณ  โรงแรมโกลเดน ซิตี้   อําเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
4.4  กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 

4.4.1  การประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 
 สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  3  จังหวัดระยอง  จัดสัมมนา

ประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรภาคตะวันออก  คร้ังที่ 2  ระหวางวันที่  21-23  กรกฎาคม 2552  
ณ  โรงแรมโกลเดน ซิตี้ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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4.4.2  การดําเนินงานโครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
 สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  จังหวดัระยอง  ดําเนิน 
 1. โครงการจัดทําวีดีทัศนเผยแพรแหลงเรียนรูวิสาหกิจชุมชนภาค

ตะวันออก ป 2552  ซ่ึงคณะทํางานไดคัดเลือกแลว จํานวน 4 จุด  และกําหนดออกถายทํา  ไดแก 
 จุดที่  1  ในวันที่  3 สิงหาคม 2552  ณ  วิสาหกิจชุมชนบานจิกสูง อําเภอ

เมือง จังหวัดนครนายก   
 จุดที่  2  ในวันที่  3  สิงหาคม  2552  ณ  วิสาหกิจชุมชนเครือขาย

วิสาหกิจชุมผูผลิตมะมวงน้ําดอกไมเพื่อการสงออก จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 จุดที่  3  ในวันที่  4  สิงหาคม  2552  ณ  วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบาน

เกษตรกรลําพูราย  อําเภอเขาสมิง  จงัหวัดตราด 
 จุดที่  4  ในวันที่  5  สิงหาคม  2552  ณ  วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูป

สมุนไพรบานเกาะลอย  อําเภอแกงหางแมว  จังหวัดจันทบุรี 
 2. โครงการศึกษาวิจัยการบูรณาการเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสู
แหลงเรียนรู  กําหนดไว 3 จุด  ไดแก 
  1. วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรบึงหลุมบัว  อําเภอสนาม
ชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ผูรับผิดชอบเขตและจังหวัด  ไดจัดเวทีเรียนรูและเก็บขอมูลแลว  1  ครั้ง 
  2. วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปสมุนไพรบานเกาะลอย  อําเภอแกง
หางแมว  จังหวัดจันทบุรี  เก็บขอมูลแลว จํานวน 2 คร้ัง 
  3. วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรพัฒนาบานหนองขาง
คอก  อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  กําหนดออกเก็บขอมูลชวงสัปดาหที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2552 
 3. กรมสงเสริมการเกษตร ไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ในระหวางวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2552  ณ  โรงแรมอิสตัน มักกะสัน กรุงเทพฯ ไดแจงให
สํานักงานเกษตรจังหวัด เรงรัดใหสํานักงานเกษตรอําเภอ บันทึกขอมูลกลุมวิสาหกิจชุมชนใหเรียบรอย เพื่อ
จะไดนําไปใชประกอบการเสนอของบประมาณในการสนับสนุนการดําเนินการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  5       การติดตาม ประสานงาน และปญหาอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน 

5.1  สํานักงานเกษตรจังหวัด  

5.1.1  สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด 
     - 

5.1.2  สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
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       - 

  5.1.3  สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง 

       - 

  5.1.4  สํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี 

   - 

  5.1.5  สํานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 

   - 

  5.1.6  สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 
       - 

  5.1.7  สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

   -   ขอใหมีการขับเคลื่อนการฝกอบรมเกษตรกรตนกลา ซ่ึงกรม
สงเสริมการเกษตรไดรวมกับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน  จะทําอยางไรใหไดผลโดยขอใหมีการอบรม  1 รุน ๆ 
ละประมาณ 20-25 คน ภายในปนี้ 

  5.1.8  สํานักงานเกษตรจังหวัดสมทุรปราการ 

   - จังหวัดสมุทรปราการเปนจังหวัดที่อยูในเขตอุตสาหกรรม  มีพื้นที่
ทําการเกษตรนอย  จึงดําเนินการในการจัดอบรมเกษตรกรใน  4 อําเภอ โดยจัดอบรมเรื่อง การปลูกผักไรดิน 
ซ่ึงของบประมาณจากโรงงานไฟฟาไดแลว  ขณะนี้อยูระหวางการจัดทําประชาพิจารณ 

  5.1.9  สํานักงานเกษตรจังหวัดสระแกว 
  - 

5.2 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร  
5.2.1  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี ( พันธุพชื

เพาะเลี้ยง) 
  ผลการดําเนินงาน 

1. โครงการฝกอาชีพเฉพาะดาน ดําเนินการเสร็จสิ้นตามกําหนด
ภายในเดือนมิถุนายน 2552  เปาหมายเกษตรกรทั้งหมด  305 ราย  ดําเนินการไป  350  ราย 

2. การเบิกจายงบประมาณ  ได 70% 
3. ผลิตพันธุพืชสนับสนุนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใหมเดือน

กรกฎาคม สนับสนุนสํานักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดในภาคตะวันออก 
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5.2.2 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ( ผึง้) 
    ศูนยไดดําเนินการฝกอาชีพการเกษตรเฉพาะดานโครงการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะดาน และฝกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การผลิตสินคา แมลงเศรษฐกิจให
ปลอดภัยและไดมาตรฐาน  โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรใหปลอดภัยและไดมาตรฐาน เสร็จ
เรียบรอยแลว  ขณะนี้กําลังดําเนินการปรับปรุงจุดเรียนรูการเกษตร  และจัดทําจุดสาธิตการผลิตสินคาแมลง
เศรษฐกิจใหปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
    ในวันที่  20-21  กรกฎาคม  2552  ทางศูนยศึกษาและพัฒนาอาวคุง
กระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ไดขอใหศูนยจัดวิทยากรไปถายทอดความรูเร่ืองการเลี้ยงผึ้งจิ๋ว 
(ชันโรง)  เพื่อการคาใหกับผูที่เขารวมโครงการตนกลาอาชีพ จํานวน 10 ราย 
    สําหรับเงินงบประมาณ ป 2552  สวนใหญจะเปนคาตอบแทนพนักงาน
ราชการและคาจางแรงงาน สวนที่เหลือเปนคาใชจายในการปรับปรุงจุดเรียนรูและจุดสาธิตการผลิตสินคา
แมลงที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน 

5.2.3 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดระยอง ( พืชสวน) 
1. จัดทําการทดสอบการปลูกมะนาวนอกฤดูในบอซีเมนต เพื่อใชเปน

จุดเรียนรู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อเปนแหลงเรียนรูสงเสริมใหเกษตรกรปลูกเปนสวนหลังบาน 
ลดรายจายในการซื้อมะนาวนอกฤดูที่มีราคาแพง  ผลผลิตที่เหลือจําหนายไดในราคาสูง แตไมแนะนําให
ปลูกเปนการคา 

2. จัดทําหององคความรู ของศูนยฯ รวบรวมองคความรูตางๆ ที่ไดทํา
การทดสอบ ทดลองไดผลแลว เปดดูไดที่  http://aopdh02.doae.go.th 

3. รวมกับศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
มาบยางพร  สํานักงานเกษตรอําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  อบรมยุวเกษตรกรในโรงเรียนมาบยางพร และ
โรงเรียนหวยปราบ  จํานวนทั้งส้ิน 84 คน หลักสูตรการขยายพันธุไมผลและการผลิตไมประดับกระถางใน
วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2552 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลมาบยางพร อําเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง 

5.2.4 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดฉะเชงิเทรา( พืชสวน) 
ผลการปฏบิัตงิานประจําเดือน 15 พฤษภาคม - 16 กรกฎาคม  2552 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตรจังหวัดฉะเชงิเทรา (พืชสวน) 
1. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะดาน ป 2552 

เปาหมาย 200 ราย ผลการดําเนินงาน รวม 258 ราย จํานวน 8 หลักสูตร 
- วันที่ 15 พ.ค. 2552 หลักสูตร การผลิตเชื้อเห็ดและเหด็โรงเรือน  ณ ศสพ.ฉช. จํานวน 43 ราย 
- วันที่ 18 พ.ค. 2552 หลักสูตร การผลิตบอนสี  ณ ศสพ.ฉช. จํานวน 2 ราย 
- วันที่ 20 พ.ค. 2552 หลักสูตร การปลูกบัวประดับ  ณ ศสพ.ฉช. จํานวน 26 ราย 

 

http://aopdh02.doae.go.th/
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- วันที่ 22 พ.ค. 2552 หลักสูตร การปลูกผักไมใชดิน  ณ ศสพ.ฉช. จํานวน 34 ราย 
- วันที่ 24 พ.ค. 2552 หลักสูตรการจัดดอกไมสด  ณ อ.วังน้ําเย็น จ.สระแกว  จํานวน  56  ราย 
- วันที่ 25 พ.ค. 2552 หลักสูตร การเพาะเลี้ยงพันธุปลาสวยงาม  ณ ศสพ.ฉช. จํานวน 2 ราย 
- วันที่ 29 พ.ค. 2552 หลักสูตร การขยายพนัธุพืช  ณ ศสพ.ฉช. จํานวน 16 ราย 
- วันที่ 30 พ.ค. 2552 หลักสูตร การปลูกบัวประดับ  ณ ศสพ.ฉช. จํานวน 15 ราย 

2. แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรและการใชบริการหองประชมุและหอพกั 
 - มีผูสนใจเขาเยี่ยมชมศูนยฯ จํานวน  2 คณะ รวม 200 ราย 
3. การผลิตและการสนับสนนุพันธุพืช 
          ดําเนินการขยายพันธุไมผล จํานวน 12,900 กิ่ง บอนสีและไมประดับ จํานวน 13,000 ตน 

- ทาบมะมวงจาํนวน 2,900 กิง่ 
- ตอนฝรั่ง จํานวน 2,000 กิ่ง 
- ตอนชมพู 7,000 กิ่ง 
- ทาบมะขามเปรี้ยว  1,000  กิ่ง 
- ผลิตบอนสี  6,000 ตน 
- ผลิตไมประดับ  7,000  ตน 

     การสนับสนุนพันธุพืชโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
 

โรงเรียน ชนิดพันธุ
พืช ตชด.บานนายาว ตชด.พีระยานุเคราะห 1 ตชด.ประชารัฐบํารุง 1 ตชด.บานเขาสารภ ี ทาผักชี รวม 

มะละกอ 500 200 - 100 20 820 
พริก 250 100 - 100 - 450 
มะเขือ 150 100 - 100 - 350 
กลวย 50 50 50 30 20 200 
มะกรูด - 30 20 20 - 70 
ไผ 6 - - - 10 16 

มะนาว 20 30 20 50 5 125 
สมโอ 9 - - - 5 14 

นอยหนา 50 - - 30 - 80 
ชมพู 20 - 20 30 5 75 
มะมวง - - 20 30 4 54 
ฝร่ัง - 20 25 30 - 75 

มะพราวน้ําหอม - 50 - 50 - 100 
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อบเชย - - - - 15 15 
หางไหลแดง - - - - 20 20 
มะขวิด - - - - 10 10 
รวม 1,055 580 155 570 114 2,474 

  
การสนับสนุนพันธุพืชแกสวนราชการอื่น/เกษตรกร 

- สนับสนุนพันธุมะละกอ จํานวน 200 ตน ,พริก จํานวน 200 ตน ,มะเขือ จํานวน 200 ตน และกลวย 
จํานวน 50 ตน (รร.กระบกเตี้ย จ.ฉะเชิงเทรา) 
 - สนับสนุนพันธุมะละกอ จํานวน 50 ตน ,พริก จํานวน 50 ตน ,มะเขือ จํานวน 50 ตน และกลวย 
จํานวน 20 ตน (อบต.แปลงยาว) 
 - สนับสนุนพันธุพืชแกเกษตรกร พันธุมะละกอ จํานวน 500 ตน , กลวย จํานวน10 ตน, มะเขือ 
จํานวน 10 ตน และพริก จํานวน 10 ตน 
4. งบประมาณ 
         ผลการใชจายงบประมาณ ป 2552   

งบประมาณ   1,896,402   บาท   เบิกจายแลว  1,222,409.78  บาท  คิดเปน  65  เปอรเซ็นต 
- นําสงเงินรายไดนามศูนยฯ ไวที่ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน  
 เบิกเงินเพื่อจัดซ้ือวัสดุ  จํานวน  16,600  บาท 

  มียอดสะสม  จํานวน  144,940 บาท 
5. กิจกรรมโครงการตาง ๆ  
 - รับนักศึกษาฝกงานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา  จาํนวน 30 คน 

5.2.5 ศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี 
การปฏิบตัิงานของศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี 

ประจําเดือน  พฤษภาคม – กรกฎาคม 52   
1.  ผลการปฏิบัติงานชวง  18  พฤษภาคม  - 10 กรกฎาคม 52 
 1.1  การสนับสนุนกิจกรรมงานสงเสริมการเกษตรของสํานักงานเกษตรจังหวัดและหนวยงานอื่นๆ 
  1.1.1  การจัดนิทรรศการและคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห    จํานวน  7  ครั้ง 
   -  โรงเรียนทุงขนานวิทยา  อ.สอยดาว  จ.จันทบุรี 
   -  องคการบริหารสวนตําบลปลวกแดง  อ.ปลวกแดง  จ.ระยอง 
   -  โรงเรียนหนองติม  อําเภอตาพระยา  จ.สระแกว 
   -  วัดใหมนาวังหิน  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี 
   -  เทศบาลตําบลหนองบอน  อ.บอไร  จ.ตราด 
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   -  โรงเรียนเมืองพัทยา  7  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 
   -  โรงเรียนบานเขาชก  อ.หนองใหญ  จ.ชลบุรี 
  1.1.2  การสนับสนุนศัตรูธรรมชาติ 
   1.  จังหวัดชลบุรี 
    -  หัวเชื้อราบิเวอเรีย จํานวน       44     ขวด 
    -  เชื้อราบิวเวอเรีย จํานวน     248     กิโลกรัม 
    -  เชื้อราไตรโคเดอรมา จํานวน     215.5  กิโลกรัม 
    -  เชื้อราเมตตาไรเซียม จํานวน        52     กิโลกรัม 
    -  มวนพิฆาต  จํานวน   4,000     ตวั 
    -  แมลงหางหนีบ จํานวน 25,000     ตัว 
    -  แมลงชางปกใส จํานวน      100     ตัว 
    -  แตนเบียนไขฯ  จํานวน 3,600,000   ตัว 
    -  เชื้อ  BT  จํานวน          1     ลิตร 
    -  สะเดาน้ํา  จํานวน          1     ลิตร 
   2.  จังหวดัสมุทรปราการ 
    -  หัวเชื้อราบิวเวอเรีย จํานวน        10     ขวด 
    -  มวนพิฆาต  จํานวน   1,500     ตัว 
   3.  จังหวดัฉะเชิงเทรา 
    -  หัวเชื้อราบิวเวอเรีย จํานวน        63     ขวด 
    -  เชื้อราบิวเวอเรีย จํานวน        25     กิโลกรัม 
    -  เชื้อราไตรโคเดอรมา จํานวน        17     กิโลกรัม 
    -  เชื้อราเมตตาไรเซียม จํานวน          5     กิโลกรัม 
   4.  จังหวัดนครนายก 
    -  หัวเชื้อราบิวเวอเรีย จํานวน     13     ขวด 
    -  เชื้อราบิวเวอเรีย จํานวน       5     กิโลกรัม 
    -  เชื้อราไตรโคเดอรมา จํานวน  271     กิโลกรัม 
   5.  จังหวัดสระแกว 
    -  หัวเชื้อราบิวเวอเรีย จํานวน     95     ขวด 
    -  เชื้อราบิวเวอเรีย จํานวน   150     กิโลกรัม 
   6.  จังหวัดระยอง 
    -  หัวเชื้อราบิวเวอเรีย จํานวน     51     ขวด 
    -  เชื้อราบิวเวอเรีย จํานวน   205     กิโลกรัม 
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    -  เชื้อราไตรโคเดอรมา จํานวน     90     กิโลกรัม 
   7.  จังหวัดตราด 
    -  เชื้อราบิวเวอเรีย จํานวน     50     กิโกกรัม 
    -  เชื้อราไตรโคเดอรมา จํานวน     50     กิโลกรัม 
   8.  จังหวัดนครราชสีมา  
    -  หัวเชื้อราบิวเวอเรีย จํานวน     40     ขวด 
    -  เชื้อราบิวเวอเรีย จํานวน 1,000    กิโลกรัม 
   9.  จังหวัดกรุงเทพ (กรมวิชาการเกษตร) 
    -  มวนพิฆาต  จํานวน 1,200     ตัว 
    -  มวนเพชฌฆาต จํานวน    300     ตัว 
   10.  โครงการศัตรูออยโดยชีววิธีป 52 
    10.1  คณะอนุกรรมการออยระดับทองถ่ินเขต  9 
     -  แตนเบียนไขตริกโคแกรมมา จํานวน  3,020,000  ตัว 
     -  แมลงหางหนีบ  จํานวน     120,000  ตัว   
    10.2  คณะอนุกรรมการออยระดับทองถ่ินเขต  20 
     -  แตนเบียนไขตริกโคแกรมมา จํานวน  30,468,000  ตัว 
     -  แมลงหางหนีบ  จํานวน          50,000  ตัว 
  1.1.3  การสนับสนุนวิทยากร 
   1.  จังหวัดสระแกว จํานวน     3     คร้ัง 
    -  วิทยากรทีม 6  เรื่อง  สํารวจและติดตามสถานการณการระบาดศัตรูพืช 
    -  เร่ือง  อบรมถายทอดความรูการผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย 
    -  เร่ือง  การปองกันและกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี 
   2.  จังหวัดชลบุรี  จํานวน     9     คร้ัง 
    -  เร่ือง  การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรีย 
    -  เร่ือง  การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 
    -  เร่ือง  การปองกันกําจัดเพลี้ยแปงมหันตรายรายแรงของผูปลูกมัน 
    -  เรื่อง  การสาธิตการผลิตสารสกัดชีวภาพปราบศัตรูพืช “เชื้อราบิวเวอเรีย” 
    -  เรื่อง  การปองกันโรค/แมลง และแมลงที่เปนประโยชนตอพืช 
    -  เรื่อง  การใชสารชีวภาพและการปองกันกําจัดศัตรูพืช 
    -  เรื่อง  การปองกันกําจัดศัตรูขาว 
    -  เรื่อง  การปองกันกําจัดแมลงโดยวิธีผสมผสาน 
    -  เรื่อง  การบริหารจัดการศัตรูขาว 
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   3.  จังหวัดระยอง  จํานวน     3     คร้ัง 
    -  วิทยากรทีม 6  เรื่อง  การผลิตขยายชีวินทรีย 
    -  เร่ือง  อบรมเกษตรกรถายทอดความรูหลักสูตร “พัฒนาความรูการ
ติดตามสถานการณศัตรูพืชใหแกเกษตรกรขางเคียง” 
    -  เร่ือง  จัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 
   4.  จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน     4     คร้ัง 
    -  เร่ือง  การปองกันและกําจัดศัตรูพืชบนมันสําปะหลัง 
    -  เร่ือง  การผลิตขยายเชื้อราบิเวอเรีย 
    -  วิทยากรทีม 6  เรื่อง  สํารวจและติดตามสถานการณการระบาดศัตรูพืช 
    -  วิทยากรทีม 6  เรื่อง  การผลิตขยายชีวินทรีย 
   5.  จังหวัดจันทบุรี จํานวน     1     คร้ัง 
    -  เร่ือง  การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  
   6.  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
    6.1  เรื่อง  การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี   

-  จ.ฉะเชิงเทรา  จํานวน  3  โรงเรียน   
     -  จ.จันทบุรี  จาํนวน  6  โรงเรียน   
     -  จ.ตราด  จํานวน  2  โรงเรียน   

-  จ.นครนายก  จํานวน  20  โรงเรียน   
     -  จ.สระแกว  จํานวน  11  โรงเรียน     
   7.  โครงการควบคุมศัตรูออยโดยชีววิธี 
    -  อบรมถายทอดความรูเกษตรกรตนแบบตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
จํานวน 5  คร้ัง  เกษตรกรที่เขารวม  25  คน (เปาหมายเกษตรกรกลุมเดิม)  จังหวัดชลบุรี 
 1.2  การเบิกจายงบประมาณ 
  1.2.1  งบประมาณปกติ  จํานวนเงิน  คงเหลือ  คิดเปน 
   - งบประจํา  1,523,226  514,410.39 33.77 
   -  งบดําเนินการ     560,000  132,389.69 23.64 
  1.2.2  งบนอกงบประมาณ จํานวนเงิน  คงเหลือ  คิดเปน 
   -  โครงการออยฯ 419,000   93,841.44 22.36 
   -  โครงการมันสําปะหลัง   70,000   65,280  93.26 
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2.  แผนการดําเนินงานในชวง  กรกฎาคม 52 – กันยายน  52 
 2.1  โครงการศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน   3  จังหวัด  ไดแก  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  และ
สระแกว 

ทั้ง  3  จังหวัดที่ไดดําเนินการฝกอบรมคณะทํางานทีม  6  เรื่อง การควบคุมศัตรูพืชโดยวิธี
ผสมผสาน  และการสํารวจติดตามสถานการณศัตรูพืชไปแลว  ซ่ึงจังหวัดจะตองจัดตั้ง “ศูนยจัดการศัตรูพืช
ชุมชน”  ขอให  จัดทําแผนการขอรับการสนับสนุนศัตรูธรรมชาติ  ใหศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี  
เพื่อวางแผนการผลิต 
 2.2  โครงการจัดระบบพิเศษพื้นที่เฉพาะมันสําปะหลัง  ดําเนินการที่จังหวัดสระแกว 
  -  จะดําเนินการฝกอบรมนักวิชาการสงเสริมการเกษตรที่รวมปฏิบัติงาน  จํานวน  8  คน 
  -  วางแผนจัดทํางานวิจัย  ทดสอบ  รวมกัน 
  -  ศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี  สนับสนุนศัตรูธรรมชาติ  โดยขอใหจังหวัดจัดทํา
แผนความตองการแจงใหศูนยฯ  ทราบ 
  -  ผูประสานงานของศูนยฯ  นายสุวัฒน  มานิมนต  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  
โทร.  081-8695734 
 2.3  โครงการควบคุมศัตรูออยโดยชีววิธีป  52 
  ศูนยฯ  สนับสนุนศัตรูธรรมชาติแตนเบียนไขตริกโคแกรมมา  แมลงหางหนีบ  ใชควบคุม
หนอนเจาะยอดลําตนออย 
   2.3.1  คณะอนุกรรมการออยระดับทองถ่ินเขต  9    ไดแก 
    1)  โรงงานน้ําตาลระยอง 
    2)  โรงงานน้ําตาลนิวกวาง  ชุนหลี 
    3)  โรงงานสหการน้ําตาลตะวันออก 
   สนับสนุน  แตนเบียนไขฯ  36,000,000  ตัว  และแมลงหางหนีบ  600,000  ตัว 
   2.3.2  คณะอนุกรรมการออยระดับทองถ่ินเขต  20    ไดแก 
    1)  บริษัท  น้ําตาลและออยตะวันออก  จํากัด 
   สนับสนุน  แตนเบียนไขฯ  30,000,000  ตัว     
 2.4  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
  ศูนยฯ  จะเขาดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีดานการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีใหกับโรงเรียน
เปาหมายที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  จะเสด็จเยี่ยมในป  52 
   -  จังหวัดนครนายก  โรงเรียนวัดโคกลําดวน  อําเภอเมือง 
 2.5  การประชุมคณะทํางานบริหารจัดการศัตรูพืชภาคตะวันออก  คร้ังท่ี  3 
  ศูนยฯ  จะจัดประชุมประมาณเดือน  สิงหาคม  52 
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 2.6  โครงการสงเสริมการผลิตขยายแตนเบียนแมลงดําหนามมะพราว 
  กรมสงเสริมการเกษตรไดอนุมัติโครงการใหศูนยฯ  รวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัด  จัดทํา
โครงการสงเสริมการผลิตขยายแตนเบียนแมลงดําหนามมะพราวใชเองใหดําเนินการในพื้นที่ 
   2.6.1  จังหวัดชลบุรี  จํานวน   4   กลุม ๆ ละ   100   คน 
   2.6.2  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จํานวน   3   กลุม ๆ ละ     75   คน 
   2.6.3  จังหวัดตราด  จํานวน   3   กลุม ๆ ละ     75   คน 
   2.6.4  จังหวัดจันทบุรี  จํานวน   3   กลุม ๆ ละ     75   คน 
   2.6.5  จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน   2   กลุม ๆ ละ     50   คน 
 รวม  5  จังหวัด   จํานวน  15  กลุม  375  คน 

วิธีดําเนินการ 
 1.  สํานักงานเกษตรจังหวัดจัดตั้งกลุมตามเปาหมาย 
 2.  ศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี  สนับสนุนวัสดุอุปกรณผลิตขยายและเปนวิทยากร

ถายทอดความรู 
 3.  จังหวัดและศูนยฯ  วางแผนถายทอดความรู 
 4.  ติดตามผลการดําเนินงาน 

3.  สถานการณศัตรูพืชในภาคตะวันออก 
 3.1  สถานการณของเพลี้ยแปงมันสําปะหลังยังคงมีการระบาดอยูแตความรุนแรงลดลง  เนื่องจากฝนตก
แตจะตองติดตามสถานการณตลอดเวลาเพราะวาถาเพลี้ยแปงระบาดทําลายจะเกิดอาการยอดหงิกทําใหชะงักการ
เจริญเติบโต 
 3.2  โรคใบไหมของมันสําปะหลังจะเกิดระบาดมากในชวงฤดูฝน 
 3.3  หนอนหัวดําระบาดทําลายมะพราวโดยจะทําลายใบแกของมะพราว 
 3.4  แมลงดําหนามมะพราว  เร่ิมพบการระบาดทั่วไปซึ่งอาการจะแตกตางจากหนอนหัวดํา  คือ  จะกัด
กินบริเวณยอดออนจะสังเกตเห็นยอดมะพราวเปนสีขาวหรือคลายๆ หัวงอก 
 3.5  หนูนาระบาดทําลายขาวที่พบระบาดในขณะนี้ที่  อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก  คําแนะนํา 
  -  ทําบริเวณคันนาใหสะอาด 
  -  วางเหยื่อพิษ  ชนิดออกฤทธิ์เร็ว  1-2  คร้ัง/ป  ตามดวยเหยื่อพิษออกฤทธิ์ชา 
  -  ลอมตี 
 3.6  การรายงานการระบาดของศัตรูพืช  ขอใหผูรับผิดชอบเปนคณะทํางานบริหารจัดการศัตรูพืชภาค
ตะวันออก  รายงานการระบาดตามแบบและสงใหศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี  ทราบทุกเดือน  เพื่อจะได
รวบรวมเปนขอมูลและรวมวางแผนปองกันและกําจัด  ตอไป 
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4.  ปญหาอุปสรรคการดําเนินงาน 
 4.1  การขอรับการสนับสนุนดานวิชาการ  ศัตรูธรรมชาติ  และการจัดนิทรรศการจังหวัด/อําเภอ  จะแจง
กําหนดการกระชั้นชิดมากบางครั้งเตรียมการไมทัน 
 4.2  การเชิญไปรวมจัดนิทรรศการใหบริการในงานคลินิกเกษตร  บางครั้งไมทราบกลุมเปาหมายทําให
ศูนยฯ  เตรียมการไปไมตรงกับความตองการ  ขอใหแจงกลุมบุคคลเปาหมายความตองการใหชัดเจนดวย 
 4.3  การถายทอดความรูดานการบริหารจัดการศัตรูพืชในขณะนี้จะมีความตองการใหศูนยไปเปน
วิทยากรเกือบทุกอําเภอ  ทําใหบางครั้งไมสามารถไปเปนวิทยากรได  เนื่องจากเจาหนาที่มีจํากัด 
  ดังนั้นจึงควรสรางวิทยากรโดยใหผูรับผิดชอบงานบริหารจัดการศัตรูพืชของจังหวัดและอําเภอ  
อบรมเพิ่มพูนความรูโดยใชเวที  DW  ของจังหวัด  เชน 
   -  การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรีย 
   -  การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอรมา 
   -  การควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน     
   - ฯลฯ 

ศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี 
15 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
โทร. 038-231271 โทรสาร 038-231995 
http://pmc03.doae.go.th  
E-mail:pmc03@doae.go.th   

  

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอื่น ๆ 
  6.1 การประชุมคร้ังตอไป   
   การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร
เขตที่ 3  คร้ังตอไป วันที่  18  กันยายน 2552  ณ  สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  จังหวดัระยอง 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
เลิกประชุม เวลา 13.30 น. 

 
 

     (ลงนาม) อรุณ  ศรีคําแหง           (ลงนาม)   รังสรรค  บูรณมานัส 

        (นางอรุณ     ศรีคําแหง)                (นายรงัสรรค  บูรณมานัส) 
        ผูจดรายงานการประชุม                ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

http://pmc03.doae.go.th/

