
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการ  
สังกัดกรมสงเสริมการเกษตร เขตท่ี 3 

คร้ังท่ี  6/2552 
วันท่ี  24  กันยายน  2552 

ณ  โรงแรม พี เอ็ม วาย บีช รีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

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

3.  นายสุริยา  คนศิลป  (แทน) เกษตรจังหวดัฉะเชิงเทรา 
4.  นายเลิศพงศ ต. ไชยสุวรรณ (แทน)เกษตรจงัหวัดชลบุรี 
5 . นายวสนัต    บุญหอ  เกษตรจังหวดัตราด 

 6.  นายกรินทร  ไลนฤทธิสิงห  เกษตรจังหวดันครนายก 
 7.  นายจตุรงค  ราชพิทักษ เกษตรจังหวดัปราจีนบุรี 
 8.  นายอาคม      ระเบียบโลก เกษตรจังหวดัสระแกว 

9.  นายจตพุร  ศรีวิริยะ  (แทน) เกษตรจังหวดัสมุทรปราการ 
10.  นายคนึง  กลับกลาย  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

     จังหวดัฉะเชิงเทรา  (พืชสวน) 
11.  นายพงษศักดิ์  เอมดวง ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
 จังหวดัระยอง  (พืชสวน) 
12.  นายรุงโรจน  เจริญโพธ์ิ ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวดัจันทบรีุ  (ผ้ึง) 
13.  นายทิวา    แซมเพชร  ผูอํานวยการศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี 
14.  นายอํานาจ  ธรรมวิชญ ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
 จังหวดัชลบุรี  (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 
15.  นายสุระเชษฐ  นาโสม หัวหนาศูนยพฒันาการผลิตและควบคุมศตัรูผักผลไมเพื่อการสงออกที่ 2 

จังหวดัฉะเชิงเทรา 
 15.  นายรังสรรค  บูรณมานัส ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ทําหนาที่ในตําแหนง 

ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ   สํานักสงเสริมและพัฒนา 
การเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง  เลขานุการที่ประชุม 
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ผูเขารวมประชุม 
1.  นายมนตรี   กลาขาย ผูอํานวยการกลุมวิชาการและฝกอบรม ทําหนาที่ในตําแหนง 

ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต  
2.  นายองอาจ   เพียรธรรม ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ   ทําหนาทีใ่นตําแหนง  

ผูอํานวยการกลุมวิชาการและฝกอบรม 
3.  นางสาววาสนา    บํารุงกิจ หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 
4.  นางสาวอิสรี   เกงนอก นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ 

 
 
ผูไมเขาประชมุ  
 1. นายสมคิด    อธิพงษอาภรณ เกษตรจังหวดัระยอง ติดราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 3 - 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.  

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน ประธานในที่ประชุม ขอความรวมมือใหทุกหนวยงานชวยติดตามเรงรัด 
เปนตัวกลางในการประสานงานเพื่อรวมแกไขปญหาในการปฏิบัติงานในพื้นที่รวมกับกรมสงเสริมการเกษตร  
เพื่อใหงานตามภารกิจเรงดวนของกรมสงเสริมการเกษตร บรรลุตามวัตถุประสงค ทั้งการปรับปรุงฐานขอมูล
ทะเบียนเกษตรกร การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด (ขาว มันสําปะหลัง และขาวโพดเลี้ยงสัตว)    
 
มติท่ีประชุม  
 
ระเบียบวาระที ่2 รับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี  2/2552  วันท่ี  16  มกราคม  2552 

 การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร เขตที่ 3 เมื่อ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2552  ณ  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน) อําเภอพนมสาร
คาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงรายงานการประชุมดังกลาวไดแจงใหจังหวัดและทุกสวนราชการที่เกี่ยวของทราบทาง e-
mail และขึ้น web site ของสํานักสงเสรมิและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง  แลว 
 
มติท่ีประชุม  รับรอง 
 

ระเบียบวาระที ่3  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังท่ีแลว 
- ไมมี  - 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองเพื่อทราบและพิจารณา 
4.1 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

4.1.1 ผลการตดิตามนิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร คร้ังท่ี 3/2552 
 

สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง ออกติดตามนิเทศงาน
ตามระบบสงเสริมการเกษตร คร้ังที่ 3/2552 วันที่ 24-28 สิงหาคม 2552   

1. โครงการบริหารจัดการศัตรพูืชและการเขตกรรมเพื่อลดความเสี่ยงใหกับเกษตรกร 

• ดําเนินการในจังหวดั ระยอง ฉะเชิงเทรา และสระแกว 

• ทุกจังหวัดสรางระบบการเตอืนภัยได แตการนําขอมูลมาจัดทําสารสนเทศเตือนภยัมนีอย 

• การเตือนภยัไมครอบคลุมพื้นที่ (จังหวัดละ 5 อําเภอ, อําเภอละ 1 พืช) 

• เปนโครงการที่มีประโยชนแตงบประมาณนอย 

• การเรงเบิกงบประมาณ ทําใหการถายทอดฯไมตรงกับชวงเวลาการเจรญิเติบโตของพืช 
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2. โครงการบริหารจัดการดานการตลาดและราคาสินคาเกษตร 

• ดําเนินการทั้ง ๙ จังหวัด จดัตัง้คณะทํางานเครือขายพัฒนาการผลิตฯจัดประชุมคณะทาํงานฯ จัดเวที
เชื่อมโยงเครือขาย เปนไปตามแผนปฏิบัติงาน 

• เปนการประชมุรวมกับแกนนําเกษตรกร ยงัไมนําไปสูการปฏิบัติ 

• ขาดการเชื่อมโยงระหวางหนวงงานภาครัฐและเอกชน 

• รายละเอียดการดําเนินงานลาชา ไมมีการประชุมชี้แจง 

• มีงานอื่นแทรกทําใหผลงานขาดคุณภาพ 
3. โครงการสงเสริมการผลิตพชืพลังงาน 

มันสําปะหลัง - ดําเนนิการไดตามแผน แตเกษตรกรมากเกินไปทําใหการติดตามแนะนําไมทั่วถึง 
สบูดํา  - จัดทําแปลงเรียนรู 20 แปลง ตามเปาหมาย  
  - แตพื้นที่ไมเคยมีการปลูกมากอน เกษตรกรไมสนใจจะขยายตอ 
  -  ไมมีโครงการตอเนื่อง ในการสงเสริมการใชเองหรือเปนอาชีพ 

 
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการงานสงเสริมการเกษตร 

กิจกรรมศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง 
 ขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะ  เพื่อการปรับแผนและ / หรือการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน 

ควรมีการสนับสนุนที่ตอเนื่องเพื่อใหเกิดผลในเชิงเปนตนแบบความสําเร็จ 
สถานการณ / ขอมูล / ขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  อ่ืน ๆ 
ควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เขามามีบทบาทในการพัฒนาศูนยเรียนรูรวมกับศูนยบริการและ

ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 
กิจกรรมอาสาสมัครเกษตร  (เกษตรหมูบาน) 
        ขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะ  เพื่อการปรับแผนและ / หรือการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน 

ควรมีการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับอาสาสมัครเกษตรในทุกสาขาอยางตอเนื่อง 
สถานการณ / ขอมูล / ขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  อ่ืน ๆ 
ควรใหคาตอบแทนอาสาสมัครเกษตรเพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 
  ขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะ  เพื่อการปรับแผนและ / หรือการปรับปรงุพัฒนาการดําเนินงาน 
  1.  ควรจัดสรรงบประมาณใหเร็วข้ึน  ควรโอนอยางนอย  1  เดือน  กอนเปาหมายการดําเนินงาน 
  2.  การดําเนินกิจกรรม  ควรกําหนดแคประเด็นในการดาํเนินงาน  ไมควรกําหนดจํานวนครั้ง  ควรให
หนวยงานในพื้นที่พิจารณาตามความเหมาะสม 
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 สถานการณ / ขอมูล / ขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  อ่ืนๆ 
 จังหวดัอยูระหวางดําเนินการรวบรวมแผนพัฒนาการเกษตร  ป  2553  ที่ไดรับการสนับสนุนจากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  เพื่อรายงานใหเขตฯทราบตอไป 

 
5. โครงการหยดุเผาในพื้นท่ีเกษตร ภายใตแผนปฏิบตัิการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา 

 ดําเนินการ ๙ จังหวดัจัดอบรมและสรางเครือขาย ไดตามโครงการ 
  เกษตรกรเขาใจแตตองใชเวลา ในการปรับเปลี่ยนวธีิการและทัศนคต ิ
 ควรมีการเชื่อมโยงกับกจิกรรมอื่น ๆหรือ หาเทคโนโลยแีทนการเผาฟาง เชนการอันฟอน การทํานา

แบบลมตอซัง (ในบางพืน้ที่) การเพาะเห็ดฟาง สงเสริมการเลี้ยงโค กระบือ (ธนาคารววั ควาย) 
 
6. โครงการสงเสริมและพัฒนาองคกรเกษตรกร 

กลุมแมบานเกษตรกร 
   ขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะ  เพื่อการปรับแผนและ / หรือการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน 

1.  กลุมแมบานเกษตรกร  มีงบประมาณสนับสนุนการประชุมระดับจังหวัดแตไมมีการสนับสนุนการ
ประชุมระดับอําเภอ  เสนอแนะใหมีการประชุมสัญจรไปตามอําเภอตาง ๆ  และใหคณะกรรมการระดับอําเภอเขา
รวมประชุมดวย 
  2.  การสนับสนุนงบประมาณ  ดานการแปรรูปผลผลิตนอยเกินไป  ในการทําใหเกิดการพัฒนาที่เห็น
ผลชัดเจนขึ้น   
 สถานการณ / ขอมูล / ขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะ อ่ืน ๆ 

 - พัฒนาแหลงเรียนรู การคัดเลือกสถานที่ดําเนินการ  ถามีการประชุมและคัดเลือกสถานที่ดําเนินการที่
สามารถตอยอดได  จะทําใหการดําเนินงานตาง ๆ มีความชัดเจนมากขึ้น และสามารถขยายผลไปยังจุดตาง ๆ ได
ตามเปาหมาย 
ยุวเกษตรกร  
  ขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะ  เพื่อการปรับแผนและ / หรือการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน 

การจัดตั้งกลุมยุวเกษตรกรในโรงเรียน  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองชี้แจงวัตถุประสงคการดําเนินงาน 
ยุวเกษตรกรใหแกผูบริหารสถานศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาใหชัดเจน พรอมขอเสนอแนะและปญหาอุปสรรค
ตางๆ  

สถานการณ/ขอมูล/ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ อ่ืน ๆ 
โรงเรียนในแตละพื้นที่มีศักยภาพไมเหมาะสมในการทําการเกษตร  แตอาจารยที่ปรึกษาและผูบริหาร

สนใจ  กรมสงเสริมการเกษตรควรสนับสนุนงบประมาณใหเจาหนาที่ จัดทําชุดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับ
พื้นที่นั้นๆ  
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7. โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
  ทุกจังหวัดดําเนินงานไดตามเปาหมายของโครงการ พัฒนาเปนแหลงเรียนรูจังหวัดละ ๑ แหง จัด
ประชุม ทําแผนพัฒนาเสร็จสิ้นทุกอําเภอ 
  มีการปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงาน เรงระยะเวลาดําเนินงานทําใหผลงานมีคุณภาพไมดีเทาที่ควร 
  ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางวสิาหกิจฯที่ประสบความสําเร็จ 
 
8. โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร 
  ทุกจังหวัดดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เสร็จเรียบรอย 

  กิจกรรมทองเที่ยวไมมีความโดดเดน นักทองเที่ยวขาดความสนใจ  
 เปนการทองเที่ยวเฉพาะฤดกูาล สวนผลไม เทศกาล ฯลฯ 
 ควรใหชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม 
 คณะติดตามเสนอใหปรับเปลี่ยนจุดทองเทีย่ว ดานการแปรรูปใหเหมาะสม 

 
9. โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาฯ  (เขาหินซอน) 
 ขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะ / เพื่อการปรับแผนและ/หรือการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน 
 โครงการพระราชดําริ  เนนการขยายผลงานวิจัยในศูนยฯ  มากเกินไป  ซ่ึงหลายผลงานวิจัยไม
สอดคลองกับการประกอบอาชีพของเกษตรกรรอบๆ ศูนยฯ  โดยเฉพาะมันสําปะหลัง  จึงตองมีการปรับวิธีการ
เสนอโครงการเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร 
 สถานการณ / ขอมูล / ขอคิดเห็น   ขอเสนอแนะ อ่ืน ๆ  
 โครงการที่ดําเนินการจะชวยสนับสนุน / สงเสริมเกษตรกรได  เพราะเปนความตองการและสอดคลอง
กับกิจกรรมที่มีอยู 

โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาฯ  (อาวคุงกระเบน) 
ความเสี่ยง / แนวโนม / โอกาส ท่ีทําใหงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

  1.  ความแปรปรวนของสภาพทางธรรมชาติ  ศัตรูพืชระบาดรุนแรง  ฝนแลงมากและนานเกนิไป 
  2.  เกษตรกร  สมาชิกบางรายที่ขาดความสนใจบาง   
 ขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะ / เพื่อการปรับแผนและ/หรือการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน 
 ใหจัดทําแผนการติดตามใหคําแนะนํา  เกษตรกร / ประชุม  หารือ  ถึงความกาวหนา  แกปญหา
อุปสรรคใหเกษตรกร 
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โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
 ขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะ / เพื่อการปรับแผนและ/หรือการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน 
          การพิจารณาในการทําแผนการผลิตและแผนประกอบอาหารกลางวันตองเหมาะสม และตรงกับความ
ตองการของโรงเรียนและวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน 
 สถานการณ / ขอมูล / ขอคิดเห็น   ขอเสนอแนะ อ่ืน ๆ  
 1.  ทุกจังหวัดที่มีโครงการควรมีการวางแผนรวมกันระหวางหนวยงานที่มีโครงการ 
 2.  มีการประชุมวางแผนปฏิบัติงานรวมระหวางโรงเรียน  จังหวัด  เขต  ศูนยปฏิบัติการ ฯ  และทองถ่ิน 
โครงการคลินกิเกษตรเคลื่อนท่ีในพระราชานุเคราะห 
 ขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะ / เพื่อการปรับแผนและ/หรือการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน 
 ควรมีการเตรียมการและความพรอมในการเขารับบริการใหไดประโยชนเต็มที่  โดยการใหประชาชน
มีสวนรวมในทุกดาน 
 สถานการณ / ขอมูล / ขอคิดเห็น   ขอเสนอแนะ อ่ืน ๆ  
 1.  หนวยงานของรัฐ  ควรรวมมือกับทองถ่ินในการประชาสัมพันธการบริการใหประชาชนในเขตที่จัด
งานไดทราบและเขาใจอยางตอเนื่อง 
 2.  การวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชน เปนสิ่งที่ควรพิจารณาอยางยิ่ง 
 
โครงการสายใยรักแหงครอบครัว 
        ขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะ  เพื่อการปรับแผนและ/หรือการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน 
   1.  การวางแผนการดําเนินงาน ในปตอไป ถาไดรวมวางแผนกับหนวยงานภาคีหลักเพื่อพิจารณาจุดที่
เหมาะสม  จะทําใหงานมีการพัฒนาตอยอดอยางตอเนื่องของหนวยงานภาคี ที่จะสนับสนุนงบประมาณและความรู 
   2.  ควรมีการจัดทําโปรแกรมการบันทึกขอมูลใหสมบูรณ  และสามารถเขาระบบบันทึกขอมูลไดงาย 
   3.  ควรเปดกวางใหกับสมาชิกที่สนใจเขารวมโครงการ แตคุณสมบัติไมเขาหลักเกณฑ คือ ไมไดอยู
ในชวงวัยเจริญพันธุ 
   สถานการณ / ขอมูล / ขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
 การดําเนินงานตาง ๆ หากมีการประชุมชี้แจง และหาแนวทางแกไขในปญหาอุปสรรครวมกันจะทําให
ปญหา  ตาง ๆ หมดไปได 
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12. โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภยัและไดมาตรฐาน 

• สามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมาย (เวนการตรวจประเมินแปลงเบื้องตนและการแจกประกาศนียบัตร) 

• เจาหนาที่ถูกระดมไปชวยงานจดทะเบียน 

• เกษตรกรยังไมใหความสําคัญกับระบบ GAP มากนัก 

• ขาดความเขาใจของเจาหนาที่ กรมวิชาการเกษตรกับระบบ on line ของ กรมสงเสริมการเกษตร 

• มีปญหาเรื่องการประสานงานในพื้นที่ (ขาว) 

• การรับรองแบบกลุมนาจะชวยใหการขยายผล GAP ไดรวดเร็วข้ึน 
 
13. โครงการผลักดันการสงออกกลวยไม 

• ดําเนินงานไดตามแผน  

• อําเภอศรีราชาและอําเภอบางละมุงเปนจุดเรียนรูขยายผลเปนหมูบาน  ตนแบบพัฒนาการปลูกกลวยไมเปน
การคาได 
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4.1.2 ผลการปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร 
ผลการปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร ภาคตะวันออก ตัดยอด ณ วนัที่  

24 กันยายน 2552 
  

จํานวนที่ขึ้นทะเบียนแลว จํานวนที่บันทึกในโปรแกรม ลําดับ
ท่ี 

ระดับจังหวัด 
เปาหมาย  

(ครัวเรือน) ครัวเรือน รอยละ ครัวเรือน รอยละ 
1 จังหวดัจันทบรีุ 57,951 40,775 70.36 20,339 35.10 
2 จังหวดัฉะเชิงเทรา 47,915 49,407 103.11 31,451 65.64 
3 จังหวดัชลบุรี 35,517 31,308 88.15 15,590 43.89 
4 จังหวดัตราด 18,603 19,318 103.84 12,829 68.96 
5 จังหวดันครนายก 20,045 21,327 106.40 16,439 82.01 
6 จังหวดัปราจีนบุรี 27,152 31,772 117.02 27,923 102.84 
7 จังหวดัระยอง 35,554 28,378 79.82 6,185 17.40 
8 จังหวดัสมุทรปราการ 11,590 7,498 64.69 5,892 50.84 
9 จังหวดัสระแกว 56,968 51,781 90.89 25,003 43.89 

รวมท้ังสิ้น  9  จังหวัด 311,295 281,564 90.45 161,651 51.93 

 
 
ขอเสนอแนะจากที่ประชุม 
 -  ระบบในการบันทึกขอมูลของกรมสงเสริมการเกษตร ชองทางจํากัดไมเพียงพอตอจํานวนผูใชใน
ระยะเวลาเรงดวน และมีปญหาลมบอย ทําใหการบันทึกขอมูลไมไดตามเปาหมายสํานักงานเกษตรอําเภอทุกแหง
พยายามแกปญหา ทั้งการเพิ่มเวลาและบุคคลากร ยืมคอมพิวเตอรจากหนวยงานอื่น เพิ่มคูสายโทรศัพท และขอ
ความอนุเคราะหจากหนวยงานอื่นๆ สงเจาหนาที่มาชวยบันทึกขอมูล ฯลฯ 

-  จ.จันทบุรี  ขอมูลจํานวนครัวเรือนเกษตรกรที่อางอิงจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมากกวาความเปน
จริง จังหวัดฯ  ไดแจงขอปรับแกไปยังกรมสงเสริมการเกษตรแลว จาก 57,951 เปน 53,955 ครัวเรือน 

-  จ.สมุทรปราการ ไดตรวจสอบจํานวนเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนกับอําเภอทราบวาใกลจะหมดแลวจึงได
ส่ังการใหเกษตรอําเภอเรงรัดดําเนินการใหเสร็จสิ้น และหากเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนแตกตางจากเปาหมาย
ครัวเรือนที่กรมสงเสริมการเกษตร  แจงไวใหยืนยันใหจังหวัดทราบ 
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4.1.3 ผลการขึ้นทะเบียนผูปลูกพชืเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด (ขาว มันสําปะหลัง และขาวโพดเลี้ยงสัตว)   
ผลการขึ้นทะเบียนผูปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด (ขาว มันสําปะหลังและขาวโพดเลี้ยงสัตว) ตัดยอด วันที่  23 กนัยายน 2552 
 

จํานวนการบนัทึกขอมูล  ทพศ.  (ขาว)  ขอมูลวันที่  21  กันยายน  2552   

           

ผานประชาคม 
ลําดับ
ที่ 

จังหวัด 
ฐานขอมูล

(สศก.) ป 51 

เกษตรกรที่ขึ้น
ทะเบียน 

(ครัวเรือน) 

%  การขึ้น
ทะเบียนเทียบ
กับ สศก. 

พื้นที่ (ไร) 
ผลผลิตรวม 

(ตัน) 
จํานวนเกษตรกร 

(ครัวเรือน) 
พื้นที่ 
(ไร) 

ผลผลิตรวม 
(ตัน) 

%  การผาน
ประชาคม 

1 ฉะเชิงเทรา 27,699 15,612 56.36 423,661 320,678 9,779 266,213 207,747 62.64 

2 ปราจีนบุรี 28,701 11,907 41.49 396,355 145,490 205 6,009 2,945 1.72 

3 สระแกว 37,826 16,502 43.63 257,179 98,508 6,766 123,353 50,577 41.00 

4 นครนายก  14,918 8,773 58.81 144,483 90,544 3,026 121,235 60,957 34.49 

5 สมุทรปราการ 1,189 1,209 101.68 36,142 35,318 1,209 36,142 35,318 100.00 

6 ชลบุรี 10,680 2,646 24.78 44,520 26,254 2,530 40,710 23,387 95.62 

7 ระยอง 3,187 317 9.95 4,670 2,627 267 3,989 2,374 84.23 

8 จันทบุรี 7,756 995 12.83 11,760 4,233 377 6,035 2,172 37.89 

9 ตราด 3,342 908 27.17 12,993 7,024 844 12,626 6,642 92.95 

รวม 135,298 58,869 43.51 1,331,763 730,676 25,003 616,312 392,119 42.47 
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จํานวนการบนัทึกขอมูล  ทพศ.  (ขาวโพดเลี้ยงสัตว)  ขอมูลวันที่  23  กันยายน  2552   

           

ผานประชาคม 
ลําดับ
ที่ 

จังหวัด 
ฐานขอมูล

(สศก.) ป 51 
เกษตรกรที่ขึ้น
ทะเบียน (ราย) 

%  การขึ้น
ทะเบียนเทียบ
กับ สศก. 

พื้นที่ (ไร) 
ผลผลิต 

(ตัน) จํานวน (ราย) 
พื้นที่ 
(ไร) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

%  การผาน
ประชาคม 

1 ฉะเชิงเทรา 1,187 300 25.27 6,131 5,679 273 5,160 4,872 91.00 

2 ปราจีนบุรี 706 1,133 160.48 25,583 22,765 1,114 25,005 22,294 98.32 

3 สระแกว 11,903 6,049 50.82 135,109 117,610 398 9,414 11,886 6.58 

4 นครนายก   -   4  -  20 18 0 0 0 0.00 

5 สมุทรปราการ   -   13  -  65 53 0 0 0 0.00 

6 ชลบุรี 78 81 103.85 1,054 708 26 368 194 32.10 

7 ระยอง  -  5  -  200 114 1 100 40 20.00 

8 จันทบุรี 1,498 1,451 96.86 35,219 30,570 1,424 34,424 29,812 98.14 

รวม 15,372 9,036 437 203,381 177,517 3,236 74,471 69,098 35.81 
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จํานวนการบนัทึกขอมูล  ทพศ.  (มันสําปะหลัง)  ขอมูลวันที่  23  กันยายน  2552   

           

ผานประชาคม 
ลําดับ
ที่ 

จังหวัด 
ฐานขอมูล

(สศก.) ป 51 
เกษตรกรที่ขึ้น
ทะเบียน (ราย) 

%  การขึ้น
ทะเบียนเทียบ
กับ สศก. 

พื้นที่ (ไร) 
ผลผลิต 

(ตัน) จํานวน (ราย) 
พื้นที่ 
(ไร) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

%  การผาน
ประชาคม 

1 ฉะเชิงเทรา 12,060 2,593 21.50 80,221 328,480 1,148 31,876 120,197 44.27 

2 ปราจีนบุรี  5,636 7,563 134.19 206,829 835,371 367 8,977 38,269 4.85 

3 สระแกว 12,315 3,558 28.89 73,578 281,314 39 1,197 4,587 1.10 

4 นครนายก   -  17  -  252 1,098 10 222 978 58.82 

5 สมุทรปราการ  -  9  -  43 172 0 0 0 0.00 

6 ชลบุรี 13,498 4,092 30.32 193,566 668,224 689 26,214 123,442 16.84 

7 ระยอง 10,167 1,722 16.94 110,010 1,028,326 816 27,830 938,605 47.39 

8 จันทบุรี 8,673 5,429 62.60 158,635 656,599 929 27,921 112,097 17.11 

9 ตราด  -  18  -  411 1,365 11 228 994 61.11 

รวม 62,349 25,001 40.10 823,545 3,800,949 4,009 124,465 1,339,169 16.04 
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ขอเสนอแนะจากที่ประชุม 
-   ขอมูลเกษตรกรเปาหมายจากทพศ. และทบก. ไมสอดคลองกัน เปาหมายของทพศ. ควรจะนํามา

จากทบก.  ตัวอยางเกษตรกรผูปลูกขาวจังหวัดปราจีนบุรีมากกวาจํานวนเกษตรกรทั้งหมด 
-  ฐานขอมูลเกษตรกรไมถูกตอง เปาหมายของกรมฯ กับ ศสก. ไมตรงกัน จังหวัดฯสงเรื่องแจงไป

ยังกรมสงเสริมการเกษตร แลวแตกรมสงเสริมการเกษตร ยังไมแกไข 
-  เสนอใหเพิ่มชองขอมูล เปาหมายของจงัหวัด 
ปญหาในการทําประชาคม 
1. หลักเกณฑเงื่อนไขในการรับการชวยเหลือจากรัฐฯไมชัดเจน กรมสงเสริมการเกษตร ควร

ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งกระทรวงพาณิชย  และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) 
เพื่อตกลงหาแนวทางที่ชัดเจน เปนเอกภาพกอนแจงเกษตรกร 

2. เงื่อนไขของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.)เพิ่มเติมใหมใหเกษตรกรทุก
คนตองมารวมในการทําประชาคมจึงจะมีสิทธิ์ทําสัญญา 

3. จังหวัดชลบุรีแกปญหาในกรณีที่บุคคลภายนอกมาทําการเกษตรในพื้นที่แลวไมสามารถมาทํา
ประชาคมได ใหมีใบรับรองในการทําการเกษตรจากผูใหญบานเจาของพื้นที่ 
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4.1.4  เปาหมายการใชจายงบประมาณ ป 2552  
สรุปรายงานผลการใชจายงบประมาณป 2552 

ของสํานักงานเกษตรจังหวัดและศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรในภาคตะวันออก 
สังกัดสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง 

ตัดยอดเดือน  สิงหาคม  2552 
 

หนวยงาน 
งบประมาณ 
ท่ีไดรับ(บาท) 

ใชไป 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

คงเหลือ 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

1. งบประมาณจากกรมสงเสริมการเกษตร      

1.1  จันทบุรี 9,870,946 8,164,384.44 82.71 1,706,561.56 17.29 
1.2  ฉะเชิงเทรา 11,662,053 9,180,061.96 78.99 2,441,991.04 21.01 
1.3  ชลบุรี 11,353,120 10,227,414.62 88.53 1,325,705.38 11.47 
1.4  ตราด 9,118,698 7,963,269.30 87.33 1,155,428.70 12.67 
1.5  ปราจีนบุรี 8,904,558 7,343,019 82.46 1,561,539 17.54 
1.6  นครนายก 10,746,051 9,321,867.21 86.75 1,424,183.79 13.25 
1.7  ระยอง 11,347,180 10,243,156.53 90.27 1,104,023.47 9.73 
1.8  สมุทรปราการ 5,480,144 4,717,508.52 86.08 762,635.48 13.92 
1.9  สระแกว 10,100,926 8,670,692.40 85.84 1,430,233.60 14.16 
1.10 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดจันทบุรี (ผ้ึง) 

1,995,438 1,683,342.42 84.36 312,095.58 15.64 

1.11 ศูนยบริหารศัตรูพืชชลบุรี 2,083,226 1,728,537.89 82.97 354,688.11 17.03 
1.12 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน) 

1,896,402 1,700,245.63 89.66 196,156.37 10.34 

1.13  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดระยอง (พชืสวน) 

3,376,970 2,958,816.97 87.62 418,153.03 12.38 

1.14 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดชลบุรี (พนัธุพืชเพาะเลี้ยง) 

4,291,198 3,408,894.04 79.44 882,303.96 20.56 

1.15 สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 
เขตที่ 3 จังหวดัระยอง 

5,121,752 4,039,982 78.88 1,081,770 21.12 

รวม 107,548,662 91,351,192.93 84.94 16,197,469.07 15.06 
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หนวยงาน 
งบประมาณ 
ท่ีไดรับ(บาท) 

ใชไป 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

คงเหลือ 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

2.งบประมาณจากหนวยงานอื่น      

1.  จันทบุรี 4,577,300 4,177,420 91.26 399,880 8.74 
2 . ฉะเชิงเทรา 16,074,053 9,617,471.96, 59.83 6,456,581.04 40.17 
3. ชลบุรี - - - - - 
4.  ตราด 8,087,500 4,977,987 61.56 3,109,513 38.45 
5.  ปราจีนบุรี 5,486,124 5,473,294 99.77 12,830 0.23 
6.  นครนายก 11,212,800 11,043,234 98.49 169,566 1.51 
7.  ระยอง - - - - - 
8.  สมุทรปราการ 900,000 894,642.14 99.40 5,357.86 0.60 
9.  สระแกว 63,181,858 61,078,735 96.67 2,103,123 3.33 
10. ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดจันทบุรี (ผ้ึง) 

- - - - - 

11. ศูนยบริหารศัตรูพืชชลบุรี 610,000 539337.99 88.42 70,662.01 11.58 
12. ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน) 

- - - - - 

13. ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดระยอง (พชืสวน) 

- - - - - 

14. ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดชลบุรี (พนัธุพืช
เพาะเลี้ยง) 

470,000 324,039.70 68.94 145,960.30 31.06 

15. สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 3 จังหวดัระยอง  

- - - - - 

รวม 110,599,635 98,126,161.79 88.72 12,473,473.21 11.28 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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4.2 กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 
4.2.1  โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน 

(GAP) 
 4.2.1.1 ผลการประชุม MOU คณะอนุกรรมการปฏิบัติงานรวมมือ

ระหวางกรมวิชาการเกษตรกับกรมสงเสริมการเกษตรในการรับรองแหลงผลิตพืช คร้ังท่ี 4/2552 
 ผลการประชุม MOU ระหวางคณะคณะอนุกรรมการปฏิบัติงาน

รวมมือระหวางกรมวิชาการเกษตรกับกรมสงเสริมการเกษตรในการรับรองแหลงผลิตพืช ครั้งที่ 4/2552 เมื่อ
วันที่ 11 กันยายน 2552 ณ โรงแรมสตาร อําเภอเมือง จังหวัดระยอง สรุปวา 

 การจัดทําระบบการรับรองมาตรฐาน GAP แบบกลุมดําเนินการที่ 
สหกรณชมรมชาวสวนมะมวงจังหวัดฉะเชิงเทรา อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงนายศักดา ขันติพะโล  
ประธาน ฯ ไดเตรียมเกษตรกรเขารวมโครงการนี้ 14 ราย โดยสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ (มกอช.) และบริษัท MASCI สงทีมงานออกมาวิเคราะหและประเมินความพรอมของกลุมแลวเมื่อ 
วันที่ 7 กันยายน 2552 การชี้แจงเอกสารระบบควบคุมภายในกลุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 โดยมี  
นายวิทยา  พลเยี่ยม และ นางสาววรนุช  สีแดง  ไปเขารวมประชุม 

 4.2.1.2 ผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร
ปลอดภยัและไดมาตรฐาน (GAP) ป 2552 ของภาคตะวนัออก ใน 5 กจิกรรม ดําเนนิงานดังนี ้

- การฝกอบรมเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรเปนที่ปรึกษาเกษตรกรเปาหมาย 
319 ราย ดําเนินการ 392 ราย (122.88%) 

- การฝกอบรมเกษตรกรอาสา GAP เปาหมาย 990 ราย ดําเนินการ 993 ราย 
(100.30%) 

- การฝกอบรมเกษตรกรเพื่อเตรียมความพรอมในการขอรับรอง GAP ป 
2552 เปาหมาย 7,276 ราย ดําเนินการ 7,690 ราย (105.69%) 

- การฝกอบรมเกษตรกรเพื่อเตรียมความพรอมในการขอรับรอง GAP ป 
2553 เปาหมาย 16,600 ราย ดําเนินการ 16,615 ราย (100.09%) 

-  ผลการตรวจประเมินแปลงเบื้องตน เปาหมาย 6,076 ราย ดําเนินการ 
3,047 ราย (50.15%) 

ขอเสนอจากที่ประชุม 
 - มีแปลงที่ยังไมผานรับการรับรอง ซ่ึงอยูระหวางการตรวจ และรอการตรวจจํานวนมาก 
เนื่องจากเจาหนาที่ซ่ึงทําหนาที่ตรวจแปลงของกรมวิชาการเกษตรมีจํานวนไมเพียงพอ 
 - GAP ขาวป 2553 ยังไมมีความชัดเจน แตไดรับการประสานภายในจากผูรับผิดชอบ 
กรมสงเสริมการเกษตร วาในป 2553   กรมการขาวจะไมรับตรวจเพื่อรับรองแปลงผลิตขาว 
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    4.2.2  โครงการบริหารจัดการผลไมภาคตะวันออก 
  ตามเอกสารที่แนบวาระการประชุม สรุปผลโครงการบริหารจัดการผลไมภาคตะวันออก
ทั้งหมด 3 มาตรการ 

1. มาตรการบริหารจัดการคุณภาพผลผลิต 
1.1 ปองกันและแกไขปญหาทุเรียนดอยคุณภาพออกสูตลาดภายในประเทศ 
1.2 ชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม (ซ้ือเงาะคัดทิ้ง) 

2. มาตรการกระจายผลผลติภายในประเทศ 
2.1 กระจายผลไมออกนอกแหลงผลิตและจัดการผลผลิต 
2.2 สนับสนุนกลุมวิสาหกจิชุมชน สถาบันเกษตรกร และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(จัดซื้อตะกราพลาสติก กลอง) 
2.3 สนับสนุนเงินยืมปลอดดอกเบี้ยใหแกสถาบันเกษตรกรและวิสาหกจิชมุชน 

3. มาตรการสนับสนุนบริหารจัดการ 
ไดรับเงินสนับสนุนทั้งหมด 137,546,200.00 บาท 

  คงเหลือ      62,717,736.40 บาท 
 

 ปญหาที่ไมสามารถใชเงินไดตามวัตถปุระสงค  
1. ระเบียบ/วิธีในการใชจายยุงยากทําใหเกษตรกรไมเขารวมโครงการ 
2. การชวยเหลือไมสอดคลองกับชวงเวลาความตองการของเกษตรกร 
3. ผลประโยชนไมจูงใจเกษตรกร 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 4.2.3  โครงการแปรรูปมังคดุสรางมูลคาเพิ่มและสงเสริมผลิตภณัฑชุมชน  
ป 2552 
    สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ไดดําเนินการจัด
อบรมถายทอดความรูดานการแปรรูปมังคุด  ใหกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร และเกษตรกร จํานวน 4 คร้ัง มี
เกษตรกรและเจาหนาที่เขารับการอบรม จํานวน 208 คน วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรีผลจากการฝกอบรมดานการแปรรูปมังคุดทําใหเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตร มีความรูและทักษะ ในการถายทอดและเกษตรกรสามารถดําเนินการได  เกษตรกรใชมังคุดดอยคุณภาพ 
มาผลิตน้ํามังคุดพรอมดื่มและแยมมังคุดยังมสีวนชวยพยุงราคามังคุดในตลาดไมใหตกต่ําเกินไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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4.2.4 การพัฒนาเครอืขายสับปะรดภาคตะวันออก 
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ไดจัดใหมีการ

ประชุมรวมระหวางเจาหนาที่สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง ชลบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา และจันทบุรี กลุมโรงงาน
อุตสาหกรรมสับปะรด และผูนําเกษตรกรผูปลูกสับปะรด เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 ณ สํานักสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เปนการประชุมครั้งที่ 2/2552  เพื่อติดตามสถานการณการผลิต และราคา
สับปะรด  การกําหนดแนวทางและรูปแบบการพัฒนาเครือขายสับปะรดของภาคตะวันออก ซ่ึงที่ประชุมไดสรุป
รวมกันดังนี้ 

1. ใหแตละจังหวัดสํารวจขอมูลจํานวนเกษตรกรผูปลูกสับปะรดทั้งหมด โดยใชฐานกลุมผูปลูก
สับปะรดเดิมของแตละจังหวัด เพื่อจะไดจํานวนเกษตรกร/พื้นที่ และขอมูลพื้นฐานมาใชกําหนดแนวทาง
สงเสริมและพัฒนาเครือขายสับปะรดภาคตะวันออก 

2. ในการประชุมครั้งตอไปใหแตละจังหวัดคัดเลือกผูนําเกษตรกรผูปลูกสับปะรดเพื่อเปนตัวแทน
คณะกรรมการเครือขายระดับเขต และรวมกันกําหนดบทบาทหนาที่รวมกับภาคโรงงาน ภาคเอกชน และภาค
ราชการอื่นๆในการดําเนินกิจกรรมการผลิตและการตลาดอยางตอเนื่อง ตัวอยาง  การสํารวจขอมูลรายครัวเรือน
เกษตรกรผูปลูกสับปะรดในอําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซ่ึงเปนโครงการรวมระหวางภาคโรงงาน 
เกษตรกร และราชการ ทําใหไดขอมูลรายครัวเรือนที่นาเชื่อถือมากขึ้น ซ่ึงจะนํามาใชอางถึงในการทําแผนการ
ผลิต / ตลาดไดแมนยําขึ้น 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

4.3 กลุมวิชาการและฝกอบรม 
4.3.1  ผลการประกวดคัดเลือกบุคคล และองคกร หรือสถาบันดีเดน ระดับเขต 

ประจําป 2552 (เอกสารแนบ4.3.1) 
นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน   ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3

จังหวัดระยอง  มอบโล ใบประกาศ แกตัวแทนเกษตรกร/กลุม/สถาบันเกษตรกรที่ไดรับรางวัล และผูที่ไดรับรางวัล 
ที่ 1 ทุกประเภทจะเขารับรางวัลที่กรมสงเสริมการเกษตร ในวันที่ 21 ตุลาคม 2552  ซ่ึงเปนวันสถาปนากรมสงเสริม
การเกษตร 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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4.3.2  การคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อเขาอบรมหลักสูตรนักบริหาร
สงเสริมการเกษตรระดับอําเภอ (นสอ.) ป 2552 

ในภาคตะวันออกมีผูสมัครทั้งหมด 58 คน เขารับการสัมภาษณ 55 คน มีผูผานการ
คัดเลือกเขาอบรมหลักสูตรนักบริหารสงเสริมการเกษตรระดับอําเภอ (นสอ.) ป 2552 จํานวน 25 คนตามลําดับ ดังนี้ 

ชื่อ - สกุล หนวยงาน 

1 นาย ธนัท จันทรเกต ุ จันทบุรี 
2 นาง กนกพร โกสาวรรณ นครนายก 
3 นาง พวงเล็ก ซอนกล่ิน จันทบุรี 
4 นาง ประกายรัตน บัวเฟอง จันทบุรี 
5 นาง สุวรรณา แพรเขตการ ชลบุรี 
6 นาง วิมลรัตน นาขวัญ นครนายก 
7 นาง ทิพยมาล ี มังคละสวัสดิ์ สมุทรปราการ 
8 นาย เจริญ เชยบาล ปราจีนบุรี 
9 นาย ชาญณรงค ยาวสง จันทบุรี 
10 นาง มารยาท นอยจันทิระ ระยอง 
11 น.ส. บุญลือ ยะระสิทธิ ์ ปราจีนบุรี 
12 นาง สุดา รุงเรือง นครนายก 
13 นาง ปภาดา ปลุกใจราษฎร ระยอง 
14 นาง มาลี บุญจันทร ระยอง 
15 นาย สมนึก ตาแกว ฉะเชิงเทรา 
16 นาย จงสวสัดิ ์ มณีจอม สระแกว 
17 นาย มนัส สุธาสี ชลบุรี 
18 นาย สนิท เทพธาน ี ปราจีนบุรี 
19 นาย ประยูร แกวปลอด ฉะเชิงเทรา 
20 นาย สมปอง จันทรกุบ ฉะเชิงเทรา 
21 นาง ละมัย ปล้ืมใจ นครนายก 



 - 22 - 

22 นาย วิรัช ศรีเจริญ ฉะเชิงเทรา 
23 นาย อนุรักษ บุญถึง ระยอง 
24 นาย สุธีป ทองนวล จันทบุรี 
25 นาย ชนะ พูลดําริห สระแกว 

  ผูที่สอบไดลําดับที่ 1- 10 จะเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารสงเสริมการเกษตร
ระดับอําเภอ (นสอ.) ป 2552 รุนที่ 1 ในวันที่ 28 กันยายน – 15 ตุลาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
จังหวัดประทุมธานี 

ขอคิดเห็นจากที่ประชุม 
 สาเหตุที่มีคนสมัครเขาสอบคัดเลือกนอยฯ คาดวา 

1. เจาหนาทีไ่มทราบหลักเกณฑการคัดเลือก 
2. เบื่อหนายในระบบเสนสายของกรมสงเสริม 
3. สมัครเขาระบบไมเปนเพราะไมมีทักษะในการใชคอมพิวเตอร 

4.4 กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
4.4.1  การดําเนินงานโครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

 โครงการจัดทําสารคดีวีดิทัศนแหลงเรยีนรูวิสาหกจิชุมชนภาคตะวันออก 
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง  ไดดําเนินการคัดเลือกจุดดําเนินการ 4 จดุ คือ 
 1. วิสาหกจิชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรจิกสูง อําเภอเมือง จังหวดันครนายก 
 2. เครือขายวิสาหกิจชุมชนผูผลิตมะมวงเพือ่การสงออก อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 3. วิสาหกจิชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรลําภูราย อําเภอเขาสมิง  จังหวัดตราด 
 4. วิสาหกจิชุมชนแปรรูปสมุนไพรบานเกาะลอย อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี 
   สารคดีวีดิทัศนแหลงเรยีนรูวิสาหกจิชุมชนภาคตะวันออกนี้  จะจัดสงใหจังหวดัตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
4.4.2  โครงการสายใยรักแหงครอบครัว  
การจัดงานโครงการสายใยรักแหงครอบครัวในโอกาสครบรอบ 4 ป ณ เมือง

ทองธานี ในเดือนธันวาคม 2552  (ประมาณวันที่ 17-23 ธันวาคม 2552) ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุข เปนเจาภาพใน
การจัดงาน 

จํานวนกลุมที่แจงความประสงคจะเขารวมงานจาก 6 เขต มีทั้งหมด 558 กลุม 
กลุมแมบานโครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ เขตที่ 3  จํานวน    77  กลุม   
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แผนประมาณการเดิม กลุมที่จะไดเขารวมงานประมาณ 350 กลุม แตกลุมแสดงความจํานง 
จํานวน 558 กลุม จึงตองนําเขาที่ประชุมแคทของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารกอน จึงจะมี
ขอสรุปไดวาใหมีการนําผลิตภัณฑมารวมงานจํานวนเทาใด 

 
รูปแบบการจดังานจากหนวยงานภาคี จัดเปน 6 กิจกรรม คือ 

  1. เล้ียงลูกดวยนมแม 
  2. เศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ครอบครัวอบอุน 
  4. สุขอนามัยในครัวเรือน 
  5. อนุรักษส่ิงแวดลอม 
  6. เรียนรูตลอดชีวิต 

และจะเพิ่มครัวสายใยรักอีก 1 กิจกรรม 
การจัดตลาดนัดโครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2552 เปนตนไป   จะมี

การจัดประชุมผูรับผิดชอบงานโครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ ระดับเขต เพื่อปรับการดําเนินงานทุกเดือน 
โดยจะพิจารณากลุมที่เสนอชื่อจําหนายสินคาเพื่อจัดทําแผนรายป  ซ่ึง นายเกรียงไกร  คะนองเดชชาติ   ที่ปรึกษาและ 
ผูถวายงานโครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ จะมารวมประชุมและใหคําปรึกษาทุกครั้ง 

แจงเจาหนาที่ผูรับผิดทุกจังหวัดทําความเขาใจกลุมเกษตรกรในการยื่นความจํานงที่จะนําสินคา
ไปขายตองแจงมาที่เขต 3 กอนทุกครั้ง 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5    การติดตามประสานงานและปญหาอุปสรรคในการปฏบิัติงาน    

5.1  สํานักงานเกษตรจังหวัด  

 5.1.1  สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 

ขอเสนอแนะ - กรมสงเสริมการเกษตร ควรจะใหความเชื่อมั่นขอมูลของจังหวัดเปนหลัก แตปจจุบัน 
กรมสงเสริมการเกษตร ใชขอมูลจากสศก. ซ่ึงไมตรงกับความเปนจริง 

 5.1.2  สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ขอเสนอแนะ - การบันทึกขอมูลเขาระบบทั้ง ทบก. และทพศ. ของจังหวัดทําไดนอย เนื่องจากปญหาระบบ
การใชงานของกรมสงเสริมการเกษตร 
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 5.1.3  สํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี  

ขอเสนอแนะ - สํานักงานเกษตรจังหวัดไดสงหนังสือขอเปล่ียนแปลงจํานวนครัวเรือนเกษตรกร และพ้ืนที่
การเกษตรไปกรมสงเสริมการเกษตรแลว แตยังไมมีการเปลี่ยนแปลงในระบบ 
- โครงการขึ้นทะเบียนผูปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด (ขาว มันสําปะหลัง และขาวโพดเลี้ยง
สัตว)  เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังรายใหญในพื้นที่ ไมสนใจเขารวมโครงการ ทําใหทําตาม
เปาหมายของกรมสงเสริมกาเกษตรไดนอย 

 5.1.4   สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด 

ขอเสนอแนะ - นโยบายของกรมสงเสริมการเกษตรที่ประกาศชวยเหลือเกษตรกรในโครงการขึ้นทะเบียนผู
ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนดิ (ขาว มนัสําปะหลัง และขาวโพดเลี้ยงสตัว) ไมชัดเจน ขัดกับมติ
ครม. 

 - มาตรการปกปองผูใตบังคับบัญชาของกรมสงเสริมการเกษตรมีนอย ทําใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติ
ขาดความเชื่อมั่น 

   5.1.5   สํานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 

ขอเสนอแนะ - เปาหมายเกษตรกรของจังหวัดฯ ไมตรงกบัสศก. 

 - การบันทึกขอมูลของทบก. คงจะไมบรรลุตามเปาที่กรมฯกําหนดไว เนื่องจากปญหาของ
ระบบที่ใชงานไดลําบาก 

 - การสื่อสารจากกรมฯปรับเปลี่ยนบอย ควรมีความชัดเจนมากกวานี ้

 - War room กรมฯตอบคําถาม/ขอของใจจากจังหวัดไดไมชัดเจน 

   5.1.6  สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 
   - 

 5.1.7  สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง 
 -  

   5.1.8  สํานักงานเกษตรจังหวัดสมทุรปราการ 
ขอเสนอแนะ - การเรงรัดการปฏิบัติงานโครงการตางๆ  ทําใหผลงานที่ไดไมสมบูรณรอยเปอรเซ็นต ใน

โอกาสตอไปควรกําหนดระยะเวลาและงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติที่เหมาะสมใหความรู
ขอมูลขาวสารที่ชัดเจนแกผูปฏิบัติ 
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   5.1.9  สํานักงานเกษตรจังหวัดสระแกว 

ขอเสนอแนะ - ควรจะมีการจางตนกลาฯ ตออีก 1 เดือน เนื่องจากเจาหนาที่ประจําตําบลเพียงคนเดียว 
ไมสามารถทํางานใหเสร็จตามกําหนดได 

 - นโยบายจากกรมฯควรจะมคีวามชัดเจน และปกปองผูปฏิบัติไดมากวาที่เปนอยู 

 - การยืนยันที่จะปรับลดจํานวนเกษตรกรในระดับอําเภอมีปญหา เนื่องจากมีผลกับจํานวนผูมี
สิทธิ์เลือกตั้ง เกี่ยวกับการเมืองในพื้นที่ 

5.2 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร  
 5.2.1   ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุพืช

เพาะเลี้ยง) 
 กิจกรรมของศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี ( พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 
 บริการฝกอบรม  

1. หลักสูตร มันสําปะหลัง 10 ตัน ทําไดไง 
2. หลักสูตร การปลูกพริกเพื่อการคา 
3. หลักสูตร การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่องพืชเศรษฐกิจ 
4. หลักสูตร การปลูกมะละกอแบบมืออาชีพ 

 บริการสนับสนุนปจจัยการผลิตพนัธุพืช 
 บริการฝกอบรมดูงานและสถานที่ฝกอบรม 
 บริการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

5.2.2   ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ( ผึง้) 
 โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะดาน ป 2552 
 1. ดําเนินการฝกอบรมอาชีพการเลี้ยงผ้ึงและแมลงเศรษฐกจิใหแกเกษตรกรและผูทีส่นใจ ดังนี ้

1.1 หลักสูตรการเลี้ยงผ้ึงชันโรงเพื่อการเกษตร 
อบรม 2 รุน มีผูเขารับการอบรมจํานวน 67 คน ใชงบประมาณ 7,700 บาท 

1.2 หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑผ้ึง 
อบรม 2 รุน มีผูเขารับการอบรมจํานวน 52 คน ใชงบประมาณ 6,090 บาท 

1.3 หลักสูตรการเลี้ยงผ้ึง 
อบรม 1 รุน มีผูเขารับการอบรมจํานวน 25 คน ไมใชงบประมาณ 
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 2. ประชาสัมพันธเผยแพรหลักสูตร 
  2.1 ประชาสัมพันธ และเผยแพรหลักสูตรในการฝกอาชีพผาน web site เอกสาร
ประชาสัมพันธ 
  2.2 บริการเอกสารวิชาการ 
   - การเลี้ยงผ้ึงพนัธุ  200 เลม 
   - การเลี้ยงจิ้งหรีด  100 เลม 
   - การเลี้ยงผ้ึงชนัโรง  300 เลม 
   - การแปรรูปผลิตภัณฑจากผึง้  400 เลม 
 3. พัฒนาศักยภาพศูนยปฏิบัติการใหมีความพรอมในการพัฒนาอาชีพการเกษตร  
  จัดซื้อวัสดุการเกษตร 
 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร 
 - พัฒนาพืน้ที่ใหมีความสวยงามมีสภาพพรอมบริการนักทองเที่ยว 
 โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิ
 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห  

- จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ “การเลี้ยงผ้ึงชันโรงเพื่อการเกษตร” 
- จัดทําชุดนิทรรศการเพื่อใหบริการประชาชน 

 โครงการสงเสริมการผลิตสนิคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
- อบรมหลักสูตรการพัฒนาความปลอดภยัของสินคาแมลงเศรษฐกิจ 2 คร้ัง มีผูเขารับ

การอบรม 70 ราย 
- จัดจุดสาธิตการเรียนรูการผลิตสินคาแมลงเศรษฐกิจที่ปลอดภัยตอผูบริโภค จํานวน 2 

จุด อ.พัฒนานคิม จ.ลพบุรี และอ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 
 ในการนี้นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน ประธานในที่ประชุมไดแสดงความชื่นชมในกิจกรรมตางๆ
ของศูนยฯ  ซ่ึงศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี (ผ้ึง) ไดเปนตัวแทนเขาประกวดศูนย
ปฏิบัติการดีเดนระดับประเทศ 
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5.2.3 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดระยอง (พืชสวน) 
สรุปผลการปฏิบัตงิาน  ประจําเดือน  สิงหาคม  -  กันยายน   2552 

1.  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีในพระราชานุเคราะห  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามบรมราชกุมาร   
-  วันที่  6  สิงหาคม 2552  ออกบริการเกษตรกรในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  ในพระราชา 

นุเคราะห  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จ 
พระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร คร้ังที่  4/2552  ณ วัดมาบขา หมูที่ 5 ตําบลมาบขา อําเภอนิคม
พัฒนา  จังหวัดระยอง  มีเกษตรกรเขารับบริการ  จํานวน  200  ราย  โดยบริการแจกจายพันธุพืช   ดังนี้ 

 

#   มะละกอ 400     ตน  #   ยอบาน 200  ตน 
#   แกวมังกร 100 ตน  #   ชมพู  100  ตน 
 

2.  โครงการ  อบจ.  พบประชาชน 
-   วันที่   19   สิงหาคม  2552   รวมโครงการ  อบจ.  พบประชาชน  คร้ังที่  8/2552   ณ  โรงเรียนชมุชน

วัดทับมา   อําเภอเมืองระยอง   จังหวดัระยอง   มีประชาชน   120   ราย  เขารับบริการพันธุพืช   ดังนี้    
#   ยอบาน            150  ตน  #   มะเขือเปราะ  150 ตน 
#   มะขามเปรี้ยว            150 ตน 
-   วันที่  3  กันยายน   2552   รวมโครงการ  อบจ.  พบประชาชน  คร้ังที ่  9/2552   ณ   โรงเรียนวัดหวาย

กรอง   อําเภอบานคาย   จังหวัดระยอง   มีประชาชน   100   ราย  เขารับบริการพันธุพืช   ดังนี้    
#   ยอบาน            100  ตน  #   มะเขือเปราะ  100 ตน 
#   มะขามเปรี้ยว            100 ตน 

3.   บริการศึกษาดูงาน 
 -   วันที่  14  สิงหาคม 2552  คณะอาจารย  นักศึกษา และเจาหนาที่  ผูเขารับการฝกอบรม "หลักสูตร 
การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริหารระดับสูง"  รุนที่  8  สถาบันพระปกเกลา จํานวน 140  คน เขา
ศึกษาดูงานการดําเนินงานของศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดําริ  ณ  ศูนยสงเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง (พืชสวน)  พรอมเยี่ยมชมกิจกรรมของศูนยปฏิบัติงานตาง  ๆ  
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 5.2.4  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดฉะเชงิเทรา  
(พืชสวน) 

หลักสูตรท่ีบริการฝกอบรม 
 1. การผลิตบอนสี  
  2. การผลิตเชื้อเห็ดและเพาะเห็ดโรงเรือน 
  3. การปลูกผักไมใชดิน  
  4. การจัดดอกไมสด  
  5. การเพาะเลีย้งพันธปลาสวยงาม  
  6. การปลูกบัวประดับ 
  7. การขยายพนัธุไมผล  

 

 
 การติดตามนิเทศงาน หลักสูตรการอบรมปลูกบอนสี ณ สวนอุดมการเดนท อ.ดําเนินสะดวก   
จ.ราชบุรี เกษตรกรสามารถสงใบจําหนายเปนอาชีพได 

5.2.5 ศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี 
1.  ผลการปฏิบัติงานชวงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2552 
 1.1  การสนับสนุนกิจกรรมงานสงเสริมการเกษตรของสํานักงานเกษตรจังหวัดและหนวยงานอื่น ๆ 
  1.1.1  การจัดนิทรรศการและคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห    จํานวน  9  คร้ัง 
   -  ตําบลทุงนนทรี  อําเภอเขาสมิง  จังหวัดตราด 
   -  วัดมาบขา  หมู  5  ตําบลมาบขา  อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี 
   -  โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาง  อําเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   -  เทศบาลตําบลตะเคียนเตี้ย  อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี 
   -  วัดคานรูด  ตําบลเกวียนหัก  อําเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี 
   -  วัดกุฎิเตี้ย  ตําบลอาษา  อําเภอบานนา  จังหวัดนครนายก 
   -  โรงเรียนบานเขาพระเพลิง  อําเภอวังสมบูรณ  จังหวัดสระแกว 
   -  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแกว  อําเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแกว 
   -  โรงเรียนชลราษฎรบํารุง  อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 
  1.1.2  การสนับสนุนวิทยากร 
   1.  จังหวัดชลบุรี  จํานวน     3     คร้ัง 
    -  เร่ือง  การบริหารศัตรูขาว 
    -  เร่ือง  การผลิต / ใช  เชื้อราบิวเวอเรีย 
    -  เร่ือง  การปองกันและกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 
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   2.  จังหวัดระยอง  จํานวน     1     คร้ัง 
    -  เร่ือง  การปองกันและกําจัดศัตรูพืชโดยใชเชื้อราบิวเวอเรีย 
   4.  จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน     1     คร้ัง 
    -  เร่ือง  การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 
   5.  จังหวัดตราด จํานวน     1     คร้ัง 
    -  เร่ือง  การผลิต / ใช  เชื้อราบิวเวอเรีย 
 1.2  การเบิกจายงบประมาณ 
  1.3.1  งบประมาณปกติ  จํานวนเงิน  คงเหลือ  คิดเปน 
   - งบประจํา  1,623,226  201,688.55 12.42 
   -  งบดําเนินการ     560,000    38,530.02   6.88 
  1.3.2  งบนอกงบประมาณ จํานวนเงิน  คงเหลือ  คิดเปน 
   -  โครงการออยฯ    540,000    65,167.01 12.07 
   -  โครงการมันสําปะหลัง      70,000      1,655.00   2.36 

1.3  โครงการจัดระบบพิเศษพื้นท่ีเฉพาะมันสําปะหลัง   
  -  ศูนยฯ  ไดสนับสนุนเชื้อราบิวเวอเรีย  ตามแผนความตองการของจังหวัดตั้งแต  เดือนพฤษภาคม 
– กันยายน  2552  รวมจํานวน  550 กิโลกรัม  ยังคงเหลือยอดเดือนตุลาคม  200  กิโลกรัม 
  -  การจัดทําแปลงงานวิจัย  ทดสอบ  ไดจัดทําแปลงทดสอบการใชศัตรูธรรมชาติแมลงชางปกใส
และเชื้อราบิเวอเรียเพื่อปองกันกําจัดเพลี้ยแปง  ณ  ม.9  ต.วังใหม  อ.วังสมบูรณ  จ.สระแกว  เกษตรกรเจาของแปลง  
นางบุญชวย  เกิดพงษ  โดยเจาหนาที่ศูนยฯ  จะเก็บขอมูลทุกสัปดาห 
 1.4   โครงการควบคุมศัตรูออยโดยชีววิธีป  2552 
  ศูนยฯ  สนับสนุนศัตรูธรรมชาติแตนเบียนไขตริกโคแกรมมา  แมลงหางหนีบ  ใชควบคุมหนอน
เจาะยอดลําตนออย 
   1.5.1  คณะอนุกรรมการออยระดับทองถ่ินเขต  9    ไดแก 
    1)  โรงงานน้ําตาลระยอง 
    2)  โรงงานน้ําตาลนิวกวาง  ชุนหลี 
    3)  โรงงานสหการน้ําตาลตะวันออก 
   สนับสนุน  แตนเบียนไขฯ  10,269,000  ตัว  แตนเบียนโคทีเซีย  400  ตัว  และแมลงหาง
หนีบ  100,000  ตัว 
   1.5.2  คณะอนุกรรมการออยระดับทองถ่ินเขต  20    ไดแก 
    1)  บริษัท  น้ําตาลและออยตะวันออก  จํากัด 
   สนับสนุน  แตนเบียนไขฯ  32,428,000  ตัว   และแตนเบียนโคทีเซีย  2,030  ตัว  
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 1.5  โครงการสงเสริมการผลิตขยายแตนเบียนแมลงดําหนามมะพราว 
  กรมสงเสริมการเกษตรไดอนุมัติโครงการใหศูนยฯ  รวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัด  จัดทํา
โครงการสงเสริมการผลิตขยายแตนเบียนแมลงดําหนามมะพราวใชเองใหดําเนินการในพื้นที่  ขณะนี้ไดดําเนินการ
เสร็จเรียบรอยแลวทุกกลุมเปาหมาย  ดังนี้ 
   2.6.1  จังหวัดฉะเชงิเทรา  จํานวน   4   กลุม ๆ ละ   103   คน 
   2.6.2  จังหวัดจันทบุรี  จํานวน   2   กลุม ๆ ละ     42   คน 
   2.6.3  จังหวัดตราด  จํานวน   7   กลุม ๆ ละ   217   คน 
   2.6.4  จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน   2   กลุม ๆ ละ     32   คน 
 รวม  4  จังหวัด   จํานวน  15  กลุม  392  คน 

2.  แผนการดําเนินงานในชวงเดือนกันยายน  2552 
2.1  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  ศูนยฯ  จะเขาดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีดานการควบคุม

ศัตรูพืชโดยชีววิธีใหกับโรงเรียนเปาหมายที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  จะเสด็จเยี่ยมในเดือน
ธันวาคม  2552 
 -  จังหวัดนครนายก  โรงเรียนบานหุบเมย  อําเภอเมือง  เนนเรื่องการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีการใชศัตรู
ธรรมชาติควบคุมศัตรูพืช 
 2.2  ผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย  สํารองเพื่อใชในการควบคุมเพลี้ยแปงมันสําปะหลังและเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล  
อัตราผลิตวันละ  100  กก.  ถาจังหวัดมีความตองการขอใหแจงใหศูนยฯ  ทราบ 

3.  สถานการณศัตรูพืชท่ีตองติดตามในภาคตะวันออก 
 3.1  สถานการณของเพลี้ยแปงมันสําปะหลังยังคงมีการระบาดอยูแตความรุนแรงลดลง  เนื่องจากฝนตกแต
จะตองติดตามสถานการณตลอดเวลาเพราะวาถาเพลี้ยแปงระบาดทําลายจะเกิดอาการยอดหงิกทําใหชะงักการ
เจริญเติบโต  ในจังหวัดนครราชสีมา  เร่ิมมีการระบาดรอบ  2  ขอใหจังหวัดติดตามสถานการณดวย 
 3.2  เพล้ียกระโดดสีน้ําตาลระบาดในนาขาว 
 3.3  แมลงดําหนามมะพราว 
 3.4  หนอนหัวดํามะพราว 
 3.5  การรายงานการระบาดของศัตรูพืช  ขอใหผูรับผิดชอบเปนคณะทํางานบริหารจัดการศัตรูพืชภาค
ตะวันออก  รายงานการระบาดตามแบบและสงใหศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี  ทราบทุกเดือน  เพื่อจะได
รวบรวมเปนขอมูลและรวมวางแผนปองกันและกําจัด  ตอไป 
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4.  ปญหาอุปสรรคการดําเนินงาน 
 4.1  คนงานผลิตขยายศัตรูธรรมชาติจะสิ้นสุดการจาง  วันที่  30  กันยายน  2552  กรมสงเสริมการเกษตร  ยัง
ไมมีความชัดเจนในการจะสั่งจางตอหรือไม  ถาไมจางตอเนื่องจะทําใหการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติตองหยุดลง
ช่ัวคราว  จนกวาจะมีคําสั่งจางใหม 
 4.2  การประสานงานขอรับการสนับสนุน  วิทยากร  ศัตรูธรรมชาติ  ขอใหผานทางสํานักงานเกษตรจังหวัด  
เนื่องจากปจจุบันทางอําเภอจะติดตอกับศูนย ฯ  โดยตรงทําใหจังหวัดไมไดรับทราบขอมูล 
 4.3  การรายงานการระบาดศัตรูพืชยังมีความซ้ําซอนและการรายงานไมตอเนื่อง 
 4.4  การขอรับสนับสนุนวิทยากรจากศูนย ฯ ขอความรวมมือใหหนวยงานตางๆ บรรจุคาเบี้ยเลี้ยง และ
พาหนะของวิทยาในงบดําเนินการนั้นดวย เนื่องจากศูนยมีงบประมาณจํากัด 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอื่นๆ  

 - ไมมี - 
 
 
เลิกประชุม เวลา 17.00 น. 

 
 
 
 

  อิสรี   เกงนอก               รังสรรค  บูรณมานัส 
        (นางสาวอิสรี  เกงนอก)          (นายรังสรรค  บูรณมานัส) 
        ผูจดรายงานการประชุม           ผูตรวจรายงานการประชุม 
 


