
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการในสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร เขตท่ี 3 
คร้ังท่ี  4/2553  วันท่ี  14  พฤษภาคม  2553 

ณ  หองประชมุสํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
************************ 

ผูมาประชุม 
1. นายวิทยา  อธิปอนันต  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 

เขตที่ 3 จังหวดัระยอง    ประธานที่ประชุม 
 2. นางเริงจิตร  พรหมสถิต เกษตรเกษตรจังหวดัจันทบรีุ 
 3. นายปญญา  ศิลปะ  เกษตรจังหวดัฉะเชิงเทรา 

4. นายไพโรจน  สาระคง   เกษตรจังหวดัชลบุรี 
5. นายวสนัต  บุญหอ  เกษตรจังหวดัตราด 
6. นางสาวรุจพีัชร  บุญจริง เกษตรจังหวดัสมุทรปราการ 
7. นายวรทัศน  ปฐมภูมิพันธุ เกษตรจังหวดัสระแกว   
8. นางสมัย   บุรีเทศ  (แทน) เกษตรจังหวดัระยอง 
9. นายวิชัย  อมรพันธางค  (แทน) เกษตรจังหวดันครนายก 
10. นายสุรสิงห เพิ่มพนูสุขสมบัติ (แทน) เกษตรจังหวดัปราจีนบุรี  
11. นายคนึง  กลับกลาย  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

     จังหวดัฉะเชิงเทรา  (พืชสวน) 
12. นายพงษศกัดิ์  เอมดวง ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
 จังหวดัระยอง  (พืชสวน) 
13. นายทิวา    แซมเพชร  ผูอํานวยการศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี 
14. นายอํานาจ  ธรรมวิชญ ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
 จังหวดัชลบุรี  (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 
15. นายรุงโรจน  เจริญโพธ์ิ ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
 จังหวดัจันทบรีุ (ผ้ึง) 
16. นายสุระเชษฐ  นาโสม หัวหนาศูนยพฒันาการผลิตและควบคุมศตัรูผักผลไมเพื่อการสงออก 

ที่ 2 จังหวดัฉะเชิงเทรา    
 17. นายรังสรรค  บูรณมานัส ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ทําหนาที่ในตําแหนง 

ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ   เลขานุการที่ประชุม 
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ผูเขารวมประชุม 

1. นายมนตรี  กลาขาย  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
2. นายสามารถ  ช่ืนวงศา   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ 
3. นางสาววาสนา  บํารุงกิจ  หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 
4. นางศุภลักษณ  พลเยีย่ม  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
5. นางอุบล  มากอง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
6. นางพิมพา  ดวงประภา  เกษตรอําเภอคลองเขื่อน  
7. นายนําชยั  พนชั่ว  เกษตรอําเภอราชสาสน 
8. นายสถิตย  พิบูลย  เกษตรอําเภอแปลงยาว 
9. นายสมชาย  ปยวาจานุสรณ   เกษตรอําเภอทาตะเกยีบ 
10. นายศิวชาติ   แกวมณ ี  เกษตรอําเภอบางคลา 
 11. นายฉลาม  จันทรชวยนา  เกษตรอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
12. นางวนดิา  สังขช่ืน  เกษตรอําเภอบางปะกง 
13. นายอําพล  พูลสวัสดิ์  เกษตรอําเภอบางน้ําเปรี้ยว 
14. นายประสทิธิ์  นิโรจนสุวรรณ  เกษตรอําเภอบานโพธิ์ 
15. นายสมบูรณ  บูรณะภกัด ี  เกษตรอําเภอพนมสารคาม 
16. นางสาวอสิรี เกงนอก  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
17. นางสาวภทัรลภา  สุวรรณราช  เจาหนาที่ระบบคอมพิวเตอร 
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เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. นายวิทยา  อธิปอนันต ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 
จังหวดัระยอง ประธานที่ประชุมกลาวเปดการประชุม  และดําเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1    เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
กลาวขอบคุณเกษตรจังหวัด ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการ และเจาหนาที่ทุกทาน สําหรับการตอนรับ

อยางอบอุนในวันเดินทางมารับตําแหนง 
งานตามวาระของกรมสงเสริมการเกษตร ซ่ึงมีงานตามแผนงานโครงการที่เปนตามภารกิจและหนาที่ 

(Function)  ซ่ึงในปจจุบันมีหลายโครงการ เชน งานโครงการตามนโยบาย (Policy หรืองาน Agenda) มี 
การดําเนินงานคอนขางเรงรัด เชน โครงการประกันรายได โครงการบริหารจัดการผลไมภาคตะวันออก โครงการ
เพล้ียแปงมันสําปะหลัง และโครงการเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล ซ่ึงจังหวัดนครนายกเปนพื้นที่เฝาระวังในโครงการ
เพล้ียกระโดดสีน้ําตาล โครงการเหลานี้ในอนาคตควรจะปรับเปนโครงการตามแผนงาน เพื่อสามารถกําหนด 
ทิศทางการทํางานในระยะยาวได และงายในการวางแผนบริหารจัดการในกรณีที่งบประมาณไมเพียงพอ  

ประธาน ฝากแนวทางใหเกษตรจังหวัดดําเนินงานโครงการแบบบูรณาการ ใชประโยชนจากงานระบบ
สงเสริมการเกษตร ทั้งการประชุมในรูปแบบของ DM  DW  และการทํางานโดยผานศูนยบริการและ 
ถายเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล โดย คณะกรรมการศูนยฯ อาสาสมัครเกษตร เปนกําลังสําคัญใน 
การจัดเก็บขอมูล ในการทํางานใหบรรลุตามวัตถุประสงค มีหลักการจัดการ คือ 1) การบริหารจัดการขอมูล  
2) การถายทอดและเรียนรู 3) การบริการ 4) งานแผนงานการพัฒนาการเกษตร ในรูปแบบโครงการและกิจกรรม 
นอกจากนี้ควรมีการลําดับความสาํคัญของงาน และการจัดระบบการทํางานใหเหมาะสม  

ประธาน เสนอแนวทางในการประชุม ดังนี้ 
1. ขอบเขตในการนําเสนอเรื่องเขาที่ประชุม 

- งานตามนโยบาย 
- งานตามภารกิจหนาที่ 
- งานที่ไดรับมอบหมาย 
- งานที่สําคัญของจังหวัด 

2. การเตรียมนําเสนอในการประชุม 
- เสนอ Power Point  หรือ Word 
- หากมีเอกสารใหสรุปสาระสําคัญแจกในที่ประชุม หรือสงใหฝายเลขาลวงหนา 1 สัปดาห หรือ

สงใหหลังการประชุม ภายใน 10 วัน 
3. งานที่นําเสนอควรแยกเรื่องและกําหนดประเด็น ดังนี้ 

- เพื่อทราบ 
- เพื่อพิจารณา 

หากเรื่องเดียวกันมีความตองการเพื่อทราบและพิจารณาใหแยกประเด็น เพื่อทราบ ประเด็นเพื่อพิจารณา 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2    เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี 3/2553 วันท่ี 10 มีนาคม 2553 
การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร เขตที่ 3  คร้ังที่ 3/2553 

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2553  ณ หองประชุมเกษตรจังหวัดชลบุรี อําเภอเมืองฯ จังหวัดชลบุรี 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3    เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังท่ีแลว 

ตามที่ นายอนันต  ลิลา รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรฝายวิชาการไดส่ังการใหสํานักสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ดําเนินการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจและแกไข
ปญหาการระบาดของศัตรูพืช (War room) เพื่อติดตามการดําเนินงานตามโยบายเรงดวนของกรมสงเสริม
การเกษตร ในการดําเนินงานโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวป 2552/53 รอบที่ 2 และโครงการจัดการ
เพล้ียแปงในมันสําปะหลัง   

สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ไดดําเนินการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการการขึ้น
ทะเบียนพืชเศรษฐกิจและแกไขปญหาการระบาดของศัตรูพืช (War room)   ตามคําสั่งดังกลาวแลว ซ่ึงจะใชเพื่อ
การประชุมกลุมยอย ในประเด็นตาง ๆ ดวย 

ประธาน เสนอแนะการขับเคลื่อนงานของ War room  ควรจะมีองคประกอบ ครบทั้ง 3 อยาง คือ มีการ
เคลื่อนไหวของขอมูล  มีเครื่องมือส่ือสาร เชน โทรศัพท คอมพิวเตอร และมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบขับเคลื่อนงาน  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4     เร่ืองเพื่อทราบและพิจารณา 
4.1 ผลการติดตามงานโครงการสงเสริมการเกษตร คร้ังท่ี 1/2553  

            ความกาวหนาการดําเนินงานตามโครงการ ป 2553 โดยรวม อยูในระหวางดําเนินการ เปนไปตาม
แผนงานโครงการ  

ปญหาอุปสรรคของการดําเนินงาน 
1. งบประมาณทีไ่ดรับการจัดสรรไมสอดคลองกับปริมาณงานที่กําหนดให 
2.  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบยังขาดความเขาใจในงานโครงการ 
3. ระยะเวลาในการดําเนินงานคอนขางจํากัด 

เนื่องจากระยะในการสรุปรวบรวมขอมูลในการติดตามงานฯคอนขางจํากัด ผูรับผิดชอบจะไดปรับปรุงเนื้อหา
สาระใหครบถวนกอนรายงานกรมสงเสริมการเกษตร ตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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4.2 โครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูก ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว และมันสําปะหลัง ป 2553/54     

ตามเอกสารที่แนบสามารถ สรุปขั้นตอนการขึ้นทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจ  ป 2553/54 ไดดังนี้ 
1.  จังหวัดปฏิบัติตามคูมือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจ ภายใตโครงการประกันรายได

เกษตรกรผูปลูก ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว และมันสําปะหลัง ป 2553/54   

2.  เมื่อเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนผูปลูกพืชเศรษฐกิจแลว ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบแจงวันที่จะปดประกาศ
รายชื่อผูขึ้นทะเบียนและทําเวทีประชาคมใหเกษตรกรทราบ  เพื่อใหเกษตรกรที่มาขอขึ้นทะเบียนมาแสดงตน 
ในการรักษาสิทธิของตนตามที่ขอขึ้นทะเบียนไว 

3.  คณะกรรมการตรวจสอบระดับตําบลตรวจสอบหลักฐานตางๆ ตามที่เกษตรกรมายื่นขอจดทะเบียน 
4.  การจัดทําเวทีประชาคม ใหเกษตรกรผูยื่นคํารองขอขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ เปนผูรับรองเกษตรกร 

ผูยื่นคํารองขอขึ้นทะเบียนรายอื่นๆ ในชุมชนวามีพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจนั้นๆจริงตามที่ขอขึ้นทะเบียนหรือไม  
โดยเจาหนาที่ และคณะกรรมการตรวจสอบระดับตําบล เปนผูดําเนินการจัดทําประชาคม และนัดหมายเกษตรกร 
ที่ไดรับการสุมตรวจสอบพื้นที่ ดังนี้ 

   4.1  เกษตรกรที่ถูกคัดคาน  คณะกรรมการตรวจสอบระดับตําบลจะตองตรวจสอบพื้นที่จริงทุกราย   
   4.2  สําหรับกลุมที่ไมถูกคัดคานจะทําการตรวจสอบพื้นที่จริงรอยละ 10  ของจํานวนแปลงทั้งหมด 

ที่ไมถูกคัดคาน  ถาพบวามีการแจงขอมูลเท็จก็จะเพิกถอนสิทธิในแปลงที่ตรวจสอบรายนั้น   
4.3 ในเวทีประชาคมที่ไมมีการคัดคาน ใหคณะกรรมการตรวจสอบระดับตําบลสุมตรวจสอบพื้นที่

จริงรอยละ 10 ของจํานวนแปลงที่มีการทําประชาคมภายในระยะเวลาที่กําหนด หากตรวจสอบขอเท็จจริง 
แลวพบวาเกินกวารอยละ 50  ของจํานวนแปลง ที่สุมตรวจสอบไมเปนไปตามที่เกษตรกรแจง ในแบบขึ้นทะเบียน 
ทพศ. คณะกรรมการตรวจสอบระดับตําบลจะตองทําการตรวจสอบจํานวนแปลงที่มาทําประชาคมทั้งหมด 
ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันสุมตรวจสอบพื้นที่จริง โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบระดับตําบล
ดําเนินการเพิกถอนสิทธิการขึ้นทะเบียนแปลงที่แจงขอมูลไมตรงกับความเปนจริง และใหอยูในดุลยพินิจ 
ของคณะกรรมการฯ ที่จะดําเนินการตามกฎหมาย  
  5. สํานักงานเกษตรอําเภอ พิมพรายช่ือผูผานการประชาคม โดยคณะกรรมการตรวจสอบระดับตําบล 
ตองลงลายมือช่ือ   รับรองกํากับการรับรองผลและจัดพิมพรายงานผลการรับรองการขึ้นทะเบียนเปนรายแปลง 
ใหเกษตรกร (ทพศ......../3 )โดยเกษตรอําเภอเปนผูลงนามในใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนฯ  และเมื่อเกษตรกรมารับ
ใบรับรองเกษตรกรตองลงลายมือช่ือพรอมวันที่รับใบรับรอง ลงบนเอกสารใบรับรองตนฉบับและสําเนาดวย 
  6. เกษตรกรนําใบรับรองผลการขึ้นทะเบียน ไปทําสัญญกับ ธ.ก.ส.  เพื่อเขารวมโครงการประกันรายได
เกษตรกร 

สรุปความกาวหนาการขึ้นทะเบียนผูปลูกขาว ป 2552/53 รอบท่ี 2   ขอมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2553 

ประมาณการเกษตรกรที่ปลูกขาว รอบที่ 2 ป 2553 ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคตะวันออก มีทั้งสิ้น 29,254 
ครัวเรือน มาขึ้นทะเบียน 28,180 ครัวเรือน จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกขาวรอบ 2 มากที่สุด คือ ฉะเชิงเทรา เกษตรกร
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จํานวน10,955 ครัวเรือน พื้นที่ 309,308 ไร ผลการบันทึกขอมูลภาคตะวันออก 28,418 ครัวเรือน คิดเปน  
100.84% ผานประชาคม 28,180 ครัวเรือน คิดเปน  99.16% จังหวัดที่ผานประชาคมครบ 100% มี 3 จังหวัด 
คือ จันทบุรี ตราด และสมุทรปราการ ผลการออกใบรับรอง 28,156 ครัวเรือน คิดเปน  99.93%  จังหวัดที่ออก
ใบรับรองครบ 100% มี 4 จังหวัด ไดแก จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ และระยอง ธ.ก.ส. รับขอมูลทั้งหมด 
28,155 ครัวเรือน คิดเปน  99.99% จังหวัดที่ธ.ก.ส. รับขอมูลไมครบ 100% มี 3 จังหวัด คือ นครนายก ปราจีนบุรี 
และสระแกว 

ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ กรมสงเสริมการเกษตรไดรวบรวมจากจังหวัดและผูที่มีสวนเกี่ยวของ
เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขแลว 

ขอเสนอแนะจากที่ประชุม 

ประธาน - การวางแผนกระจายการทํางานเพื่อลดความเสี่ยง โดยคิดจากเปาหมาย หารดวยระยะเวลา 
การทํางาน เปนปริมาณงานในแตละวัน ซ่ึงตองสํารองระยะเวลาในการตรวจสอบขอมูลไวดวย ผลงานที่วัดไดคือ 
จํานวนใบรับรอง และขอมูลที่สงธ.ก.ส. 

เกษตรจังหวัดตราด – กรมสงเสริมการเกษตรแจงวาจะพิมพคูมือการทํางานแจก แตยังไมมีความชัดเจน
วาเมื่อไร ทันเวลาหรือไม ที่ผานมาพบวาจังหวัดที่เร่ิมงานกอนจะเกิดขอผิดพลาดกอนเสมอ 

เกษตรจังหวัดจันทบุรี – การเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติ เจาหนาที่จากกรมฯมักจะประสานงานระหวาง
ผูปฏิบัติโดยมิไดมีหนังสือแจงการเปลี่ยนแปลงอยางเปนทางการ ควรมีการปรับปรุงวิธีการใหเหมาะสม 

เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี –  การสั่งการของกรมสงเสริมการเกษตร โดยทางไปรษณียอิเล็คทรอนิคส  
(e-mail)  เปนวิธีการที่บางครั้งตามหาผูรับผิดชอบไมได ควรลงชื่อ วันเวลา และเบอรโทรศัพทของผูส่ังการ และ 
มีหนังสือส่ังการตามมาในภายหลัง 

เกษตรอําเภอสนามชัยเขต – เสนอแนะใหกรมสงเสริมการเกษตรตั้งผูประสานงาน มาในดูแล/ชวย
แกปญหาในพื้นที่ ประมาณ 2 สัปดาห/คร้ัง 

4.3 โครงการจดัการเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง  
สถานการณการระบาดของเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2553 พื้นที่ระบาดใน   

6  จังหวัด ไดแก จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง และสระแกว รวม  251,111 ไร คิดเปนรอยละ 16  
ของพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังทั้งหมด 6 จังหวัด ภาคตะวันออก (1,587,791  ไร) พื้นที่การระบาดของเพลี้ยแปง 
มันสําปะหลัง  ใน  6  จังหวัด ภาคตะวันออก  แบงตามชวงอายุมันสําปะหลัง  ดังนี้  

- อายุ  1 – 4   เดือน       พื้นที่ระบาด   155,384   ไร  คิดเปนรอยละ 62  ของพื้นที่ระบาด 
- อายุ  5 – 7   เดือน       พื้นที่ระบาด     81,818   ไร  คิดเปนรอยละ 33  ของพื้นที่ระบาด 
- อายุ  8   เดือนขึ้นไป   พื้นที่ระบาด    13,909   ไร   คิดเปนรอยละ 5  ของพื้นที่ระบาด 
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สาเหตุแนวโนมเกิดการระบาดของเพลี้ยแปงมนัสําปะหลัง 
 1. เกษตรกรยังไมตระหนักดานการปองกัน จึงไมไดทําลายเศษซากตนมันสําปะหลังแปลงที่มีการระบาด
ของเพลี้ยแปง หลังการเก็บเกี่ยวจึงเปนแหลงขยายพันธุเพล้ียแปงในฤดูกาลปลูกปนี้ได 

2. การดําเนินการควบคุมการเคลื่อนยายทอนพันธุมันสําปะหลังที่ถูกวิธี โดยชุมชนและศูนยจัดการ
ศัตรูพืชชุมชน  ยังไมมีการนําไปปฏิบัติอยางจริงจัง  ทอนพันธุที่เกษตรกรนําไปปลูกมากกวารอยละ 80 มีเพล้ีย
แปงมันสําปะหลัง 

3. เกษตรกรบางสวนยังไมตระหนักในการใชทอนพันธุมันสําปะหลังที่ถูกตอง ใหปลอดจากเพลี้ยแปง
กอนปลูก และเกษตรกรที่ปลูกมันสําปะหลังกอนที่จังหวัด/อําเภอ จะมีการสนับสนุนสารเคมี สวนใหญไมได 
มีการแชทอนพันธุดวยสารเคมีกําจัดเพล้ียแปงกอนปลูก เมื่อฝนทิ้งชวง สภาพอากาศแหงแลง เหมาะสมตอ 
การขยายพันธุของเพลี้ยแปง  ทาํใหการระบาดมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นได 

4. เกษตรกรสวนใหญไมมีการสํารวจแปลงมันสําปะหลังอยางสม่ําเสมอ ทําใหพบเมื่อเกิดการระบาดของ
เพล้ียแปงแลว  การปองกันกําจัดจึงทําไดยาก 
 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 1. พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังที่ยังเหลือประมาณ รอยละ 14  อาจยังมีเกษตรกรสามารถปลูกไดทันในฤดูกาล
นี้  จังหวัดและอําเภอจึงควรประชาสัมพันธ  ใหเกษตรกรไถตากดิน  และแชทอนพันธุดวยสารเคมีกอนปลูก 
  2. พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังไปแลวที่ยังไมมีการระบาด รอยละ 84 ซ่ึงมันสําปะหลังสวนใหญอายุอยู
ในชวง 1-4 เดือน มีแนวโนมจะเกิดการระบาดเพิ่มขึ้น เนื่องจากฝนมาลา และเกษตรกรสวนใหญไมมีการแชทอน
พันธุ จังหวัดและอําเภอควรประชาสัมพันธ ใหเกษตรกรหมั่นสํารวจแปลงอยางสม่ําเสมอ หากพบเพลี้ยแปงเขา
ทําลาย ใหรีบเด็ดยอดมันสําปะหลังทําลาย และฉีดพนสารเคมี หรือเชื้อราบิวเวอเรีย ทันที   
 3. พื้นที่มันสําปะหลังที่มีการระบาด รวม  251,111  ไร หรือ คิดเปนรอยละ 16 ของพื้นที่เพาะปลูก 
(ยืนตน) รวม ควรประชาสัมพันธ  และสนับสนุนสารเคมีตามโครงการการจัดการเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง 
 ใหเกษตรกรฉีดพนสารเคมีไทอะมิโทแซม  อัตรา  2  กรัม  ผสมไวทออย  50  ซีซี ตอน้ํา  20  ลิตร หรือฉีดพนเชื้อ
ราบิวเวอเรีย กําจัด   เพื่อลดและควบคุมพื้นที่การแพรกระจายการระบาดของเพลี้ยแปงลง ไมใหแพรระบาดไปสู
พื้นที่ที่ยังไมมีการระบาด  

4. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน สวนใหญดําเนินการจัดตั้งเสร็จเรียบรอยเปนไปตามเปาหมาย แตจาก 
การติดตามนิเทศงาน พบวาสวนใหญยังไมมีความเขมแข็งในการจัดการศัตรูพืช  จึงควรหาทางสรางความเขมแข็ง
ใหศูนยจัดการศัตรูพืชเชน ใหคณะกรรมการมีการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและพยากรณสถานการณศัตรูพืช
และหาแนวทางแกไขเปนความรวมมือของชุมชน  และมีการใหความรูแกสมาชิกศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 
ตอเนื่องเพื่อเปนกลไกในการปฏิบัติการควบคุมเพล้ียแปงโดยวิธีผสมผสาน  และสามารถพยากรณเตือนภัย 
การระบาดศัตรูพืช ใหอําเภอ/จังหวัด  แจงหนวยเคลื่อนที่เร็วของศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี เขาไปพิสูจน
ทราบและใหคําแนะนํา ใหอําเภอ ตําบลประชาสัมพันธแกเกษตรกรไดทันทวงที เปนตน     
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 5. ควรมีการประสานงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อบจ.  อบต.  เพื่อขอรับการสนับสนุน 
การดําเนินงานใหมีความตอเนื่องตอไป  

นายทิวา  แซมเพชร ช้ีแจงเพิ่มเติมวา อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรเรงรัดการดําเนินงานโครงการจัดการ
เพล้ียแปงมันสําปะหลัง ระยะที่ 1 ใหเสร็จสิ้นภายใน 30 มิถุนายน 2553  เนื่องจากดําเนินการในระยะที่ 2 ได
กําหนดชวงเวลาไวตั้งแต พฤษภาคม 2553 - พฤษภาคม 2554  โดยงบประมาณอยูในขั้นตอนรอเขาพิจารณาใน
คณะรัฐมนตรี ในระยะที่ 2 นี้กรมสงเสริมการเกษตรไดกําหนดแผนการดําเนินงาน ในการอบรมนักวิชา 
การสงเสริมการเกษตรจังหวัดละ 5 คน เพื่อเปนวิทยากรถายทอดใหกับเจาหนาที่ภายในจังหวัด และสมาชิกของ
ศูนยบริหารศัตรูพืชชุมชน โดยศูนยบริหารศัตรูพืชชุมชนตองสามารถผลิตขยายพันธุแมลงชางปกใส ซ่ึงเปนศัตรู
ธรรมชาติของเพล้ียแปง เปาหมายศูนยละ 200,000 ตัว แตในขอเท็จจริงศูนยบริหารศัตรูพืชชุมชน เปนเพียงชื่อ
ที่ตั้งขึ้นมาตามนโยบายของภาครัฐ สวนใหญยังไมมีการดําเนินกิจกรรมใดๆ ที่เกิดประโยชนตามวัตถุประสงค
ของการจัดตั้ง  เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรเปนกลไกสําคัญที่ชวยจะขับเคลื่อนใหศูนยฯมีการดําเนินงาน กิจกรรม
ที่เปนประโยชนในการปองกัน กําจัด และเปนแหลงความรูดานการจัดการศัตรูพืชของชุมชน 

เกษตรจังหวัดจันทบุรี – ขอความรู เ ร่ืองการนับแมลงชางปกใส  และสารเคมีที่ใชชุบทอนพันธุ 
มันสําปะหลังกอนปลูก 

นายทิวา  แซมเพชร ช้ีแจงวา วิธีนับแมลงชางปกใสทําไดโดย 
1. วิธีการนับไขโดยใชชองสเกล 
2. วิธีการชั่งไขแลวนับจํานวน นํามาประมาณการจากน้ําหนัก 
การชุบทอนพันธุใช ไทอะมีโทแซม 25 เปอรเซ็นต ดับเบิ้ลยู จี 4 กรัม  ตอน้ํา  20 ลิตร แชนาน 5-10 นาที  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.3 โครงการบริหารจัดการผลไมภาคตะวันออก ป 2553  
 สถานการณผลไมภาคตะวันออกป 2553 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2553  ผลผลิตรวมผลไม 4 ชนิด ทุเรียน 
มังคุด เงาะ ลองกอง ปริมาณทั้งสิ้น 752,532 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยตอวัน 19,675 ตัน แบงเปน ทุเรียน 7,719 ตัน มังคุด 
5,932 ตัน เงาะ 5,477 ตัน และลองกอง 547 ตัน ผลผลิตที่ยังไมไดเก็บเกี่ยว443,073.81 ตัน คิดเปนรอยละ 58.88  

ราคาที่เกษตรกรขายได  ทุเรียนหมอนทองคละ กิโลกรัมละ 21.36 บาท ชะนีคละกิโลกรัมละ 10.43 บาท 
เงาะคละ กิโลกรัมละ 8.1 บาท  มังคุดคละ  กิโลกรัมละ 11.92 บาท  ลองกอง เกรด B กิโลกรัมละ 23.87 บาท 

ขอเสนอแนะจากที่ประชุม 
เกษตรจังหวัดตราด – มาตรการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการผลไมของจังหวัดตราด สามารถ

ขับเคลื่อนไปได นอกจากงบประมาณจากคชก. แลว ยังไดรับงบประมาณจากองคการปกครองสวนทองถ่ิน 
อีกดวย สวนการเทเงาะที่สะพานทาจอด ซ่ึงเปนสะพานเชื่อมระหวางจันทบุรีกับตราด เนื่องจากเกษตรกรตองการ
คาชดเชยสวนตางอัตรา 2 บาทตอกิโลกรัม ซ่ึงเปนคาบริหารจัดการในการกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่ อยูใน
ความรับผิดชอบของพาณิชยจังหวัด 
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เกษตรจังหวัดจันทบุรี – รอยละ 65 ของผลไมภาคตะวันออกเปนผลผลิตจากจังหวัดจันทบุรี แตเนื่องจาก
ปนี้มีสภาพอากาศที่แหงแลง ฝนตกสลับกับมีแดดจัดทําใหผลไมทุกชนิดรวงหลน ปริมาณลดลง รอยละ 20 จาก
การประมาณการ  

ฝากขาวประชาสัมพันธ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2553 จังหวัดจันทบุรี จัดใหมีคาราวานขบวนรถเงาะไป
สงเรือนจําทั่วประเทศ เพื่อการระบายผลผลิตออกจากแหงผลิต 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.4 โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตสับปะรดภาคตะวันออก 
สถานการณเกษตรกรผูปลูกสับปะรด 5 จังหวัดภาคตะวันออก คือ ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี และ

ฉะเชิงเทรา มีเกษตรกรผูปลูกสับปะรด 9,064 ราย การรวมเปนกลุม 86 กลุม สมาชิก 3,813 ราย พื้นที่ปลูก
สับปะรด 267,463 ไร และเงินกองทุน 20,771.446 บาท 
 ดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู/เทคโนโลยีการผลิตสับปะรด รวมกันดานการจัดหาปจจัยการผลิต
สนับสนุนสมาชิก  ใหสมาชิกกูยืมเงินกองทุนแบบหมุนเวียน  และเขารวมกับทางโรงงานตามระบบ  
Contact Farming 

ปญหาอุปสรรคการดําเนินกิจกรรม 
1. ขาดการประสานงานเชื่อมโยงกันภายในกลุมผูปลูกสับปะรดในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ทั้งการผลิต

และการตลาด 
2. การประชุมคณะกรรมการกลุม/รูปแบบการบริหารจัดการกลุมไมชัดเจน ขาดความตอเนื่อง ทิศทาง 

การรวมกิจกรรมอยูในวงจํากัด 
3. ขาดการพัฒนาทางวิชาการเพื่อยกระดับผลผลิตคุณภาพ ลดตนทุนการผลิต การใชสารเคมี ปุย ฯลฯ 
4. การประสาน/เชื่อมโยงกับองคกรภายนอก ทั้งภาคราชการ โรงงานและเอกชนอื่นๆ ยังไมชัดเจนและไม

เปนระบบ  ขาดความตอเนื่องจากภาครัฐตอนโยบายและภารกิจ 
จากสถานการณที่ปริมาณน้ําฝนที่คอนขางสม่ําเสมอ ผลผลิตสับปะรดมีแนวโนมออกสูตลาดมากในชวง

เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2553 สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง มีแผนการประชุม 
ระหวางโรงงานอุตสาหกรรม 5 แหง ผูนํากลุมสับปะรด และหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับจังหวัด เพื่อรวมมือกัน
ประเมินผลผลิต และวางแผนในการบริหารจัดการผลผลิต หากมีปญหาในชวงเวลาดังกลาว โดยกําหนด 
การประชุมในชวงสัปดาหที่ 4 ของเดือนพฤษภาคม – ตนมิถุนายน 2553 ณ หองประชุมสํานักสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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4.5 การจัดงานตลาดนดัโครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ ระดับเขต ป 2553 
 สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง  จัดงานตลาดนัดโครงการสายใยรักแหง
ครอบครัวฯ  ระดับเขต คร้ังที่ 1 วันที่ 13-15 พฤษภาคม  2553 รวมกับ “งานระกําหวาน ผลไมและของดีเมืองตราด 
ป 2553”  บริเวณหนาศาลากลางจังหวัดตราด อําเภอเมือง จังหวัดตราด  กิจกรรมในงานประกอบดวย 
 1.  จัดนิทรรศการผลิตภัณฑของกลุมแมบานโครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ จาก 9 จังหวัดภาค
ตะวันออก 
 2.  การสาธิตฝกอาชีพใหกับผูเขารวมงานจํานวน 4  กิจกรรม ไดแกการฝกเพนทกระเปาผาลดโลกรอน, 
การประดิษฐกลองกระดาษทิชชูไฮโซ,  การประดิษฐดอกไมจากผา  และการประดิษฐตุกตาจากดินญี่ปุน 
 3.  จัดจําหนายผลิตภัณฑของกลุมแมบานเกษตรกร  9  จังหวัดในภาคตะวันออก 
 การจัดงานครั้งนี้ไดรับความรวมมือเปนอยางดี จากสํานักงานเกษตรจังหวัด 9 จังหวัด ภาคตะวันออกใน
การประสานกลุมแมบานโครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ  เขารวมกิจกรรม  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  สํานักงาน
เกษตรจังหวัดตราดไดสนับสนุนทั้งดานสถานที่  และอํานวยความสะดวกตลอดการจัดงาน  รวมทั้งศูนยสงเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง  และศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราได
สนับสนุนไมดอกไมประดับพรอมเจาหนาที่ในการตกแตงสถานที่  สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  
จังหวัดระยอง  ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 
 คร้ังที่ 2  จัดรวมกับ “งานวันกระทอนปราจีนบุรี”  เดือนมิถุนายน  2553 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

4.6 เกษตรกรคลื่นลูกใหม 
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  3  จังหวัดระยองรวมกับสมาคมเกษตรกรคลื่นลูกใหมไทยจัด

ประชุมเกษตรกรคลื่นลูกใหมภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 ณ หองประชุมสํานักสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อช้ีแจงการจัดตั้งสมาคมเกษตรกรคลื่นลูกใหมไทย 
และการสมัครเปนสมาชิกสมาคม  ซ่ึงเปนการพัฒนาองคกรเกษตรใหเขมแข็งตอไป  จากการประชุมตัวแทน
เกษตรกรคลื่นลูกใหมภาคตะวันออก และเจาหนาที่ผู รับผิดชอบงานยุวเกษตรกร ไดมติจากที่ประชุมถึง 
แนวทางการรับสมัครสมาชิกสมาคมเกษตรกรคลื่นลูกใหมไทย  โดยใหสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต  
สํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตรอําเภอ  เปนผูประสานงานและรวบรวมใบสมัคร  ตามขั้นตอน
ดังตอไปนี้ 

1.    สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต สงหนังสือแจงสํานักงานเกษตรจังหวัดพรอมเอกสาร 
2.    สํานักงานเกษตรจังหวัดแจงเกษตรกรคลื่นลูกใหมที่ผานการอบรมป 2551-52 สมัครสมาชิกสมาคม

เกษตรกรคลื่นลูกใหมไทย 
3.   สํานักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมใบสมัคร พรอมเงินคาสมัครและคาบํารุงสมาคมฯ รวม 150 บาทตอ

ราย สงใหสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ภายในวันที่ 4  มิถุนายน 2553 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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4.7 ความกาวหนาการใชจายงบประมาณ ป 2553   
ความกาวหนาการใชจายงบประมาณของหนวยงานภายใตสังกัดสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต

ที่ 3 จังหวัดระยอง ตัดยอดเดือน  เมษายน  2553  
- งบประมาณที่ไดรับจากกรมสงเสริมการเกษตร 75,983,262 บาท ใชไป 40,537,954.86 บาท คงเหลือ 

35,445,307.14 บาท คิดเปน 46.65% 
- งบประมาณที่ไดรับจากหนวยงานอื่น 46,953,590 บาท ใชไป 25,636,354.55 บาท คงเหลือ 

21,317,235.45 บาท คิดเปน 45.40% 
 สํานักงบประมาณกําหนดกําหนดเปาหมายการใชจายในไตรมาสที่ 3 ไวที่ 60%  คาดวาทุกหนวยงานจะ
สามารถเบิกจายไดตามเปาหมาย 

ประธาน เสนอใหแยกยอดคาใชจายงบบุคลากรออก เนื่องจากเปนการใชจายตายตัวแนนอน เพื่อทราบ
ความกาวหนาในการใชจายในงบอื่นๆไดชัดเจนขึ้น 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5    การติดตามประสานงานและปญหาอุปสรรคในการปฏบิัติงาน 

 5.1 สํานักงานเกษตรจังหวัด 

  5.1.1  สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 

  -  ขอบคุณสํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีที่ชวยกระจายผลไมจากจันทบุรี และเชิญชวน 
ทุกจังหวัด ที่มีความสนใจชวยกระจายผลไมออกนอกพื้นที่จันทบุรี 

  - รถยนตของสํานักงานเกษตรจังหวัดเกามาก ขอใหกรมสงเสริมการเกษตร พิจารณาจัดสรร
งบประมาณเพื่อจัดซื้อรถยนต  

  - นักวิชาการสงเสริมการเกษตรที่บรรจุใหม กรมสงเสริมการเกษตร ไมไดจัดสรรงบประมาณ 
มาพรอมกับบุคลากร ทําใหเบี้ยเล้ียงที่จัดสรรไวไมเพียงพอ 

  - การเลื่อนระดับ เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการทํางานขอใหกรมสงเสริมการเกษตร พิจารณา
บุคลากรในพื้นที่กอน 

  5.1.2  สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  การจัดแสดงสินคาเกษตร(มะมวง)รวมกับหางสรรพสินคาของสํานักงานเกษตรจังหวัด ผลผลิต
ที่นําไปจําหนายไดรับการตอบรับที่นาพอใจ แตเมื่อมีการขยายตลาดไปยังหางสรรพสินคาแหงใหม สํานักงานฯ
ไดรับการติติงจากหางสรรพสินคาแหงแรกวามีการลอกเลียนแบบในรูปแบบการดําเนินงาน ซ่ึงเปนขอจํากัด/
ปญหาที่จังหวัดตองหาทางแกไข 

          5.1.3 สํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี 
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   - รถตูของสํานักงานเกามาก ใชงบประมาณในการซอมบํารุงคอนขางสูง ขอใหกรมสงเสริม
การเกษตร จัดสรรงบประมาณในการซื้อรถคันใหม 

   - ปญหาขาดแคลนบุคลากร เนื่องจากกรมฯไดยุบตําแหนงที่วาง 

 

5.1.4  สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด  
-  ประชาสัมพนัธ งานวันระกําหวาน ของดีเมืองตราด วนัที่ 13-15 พฤษภาคม 2553 ในงานมี

อาหารรับประทานฟรี 
- สํานักงานมพีัสดุเกา ไมสามารถใชงานได และกรมฯยงัไมอนุมัติใหขายทอดตลาด เปนภาระ

ในการเก็บรักษา 

5.1.5  สํานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก  
- ไมม ี

5.1.6 สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  
- ปญหาการประสานงานโครงการประกันรายได ของ War room กรมสงเสริมการเกษตร  
- รถตูของสํานักงานเกามาก 

5.1.7 สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง 

- รถยนตราชการที่ใชงานอยูเกามาก 

5.1.8  สํานักงานเกษตรจังหวดัสมุทรปราการ 

- ช้ีแจงการใชจายงบประมาณของสํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ตัดยอดเดือนเมษายน 
ใชงบประมาณ 48% เนื่องจากทานเกรียงไกร  คะนองเดชชาติ ที่ปรึกษาและผูถวายงานโครงการสายใยรักแหง
ครอบครัวฯ ไดแจงวาพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ ฯ จะเสด็จเยี่ยมกลุมแมบานเกษตรกร โครงการสายใย
รักแหงครอบครัวฯ  จังหวัดจึงเรงรัดในการเตรียมงานดังกลาว ในเวลาตอมาไดรับแจงวายังไมมีหมายกําหนดการ
ที่แนนอน จังหวัดจึงไดกลับมาเรงรัดงานตามภารกิจ ซ่ึงขณะนี้การใชจายงบประมาณไดคืบหนาไปมากแลว 

- ขอเสนอแนะ ในการประชุมควรจะมีเนื้อหาสาระเทาที่จําเปน และกระชับ 
- เกษตรจังหวัดควรจะมีโอกาสเลือกบุคคลที่มีความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงเขามาทํางาน 

  5.1.9 สํานักงานเกษตรจังหวัดสระแกว 

  - ขอขอบคุณกรมสงเสริมการเกษตรที่ไดจดัหาทนายมาดแูลเจาหนาที่ทีถู่กสอบสวนเนื่องจาก
โครงการแทรกแซงราคามันสําปะหลัง 
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5.2 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร  

5.2.1 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัด

ชลบุรี (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 
1. ศูนยขาดอัตรากําลังเนื่องจากคาตอบแทนลูกจางชั่วคราว 4,640 บาท นอยเกินไป ทําใหลูกจาง

ไปทํางานอื่นที่ไดรับคาตอบแทนมากวา 
2. ตามระเบียบกรมสงเสริมการเกษตรที่วาดวยเงินรายไดจากการรับจางผลิตและจําหนายปจจัย

การเกษตรของศูนยปฏิบัติการกรมสงเสริมการเกษตร เพื่อใหศูนยฯ  สามารถหารายไดมาบริหารจัดการดวยตัวเอง 
ในขณะที่ ทางศูนยฯมีภารกิจตองสนับสนุนหนวยงานอื่นหลายหนวยงาน และหลากหลายกิจกรรม เชน โครงการ
สายใยรักแหงครอบครัวฯ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดเคลื่อนที่ อําเภอยิ้ม ฯลฯ ที่ขอรับการสนับสนุนมาเสมอ
โดยไมมีงบประมาณใหดําเนินการเลย ศูนยฯก็ไมมีรายไดเพียงพอสําหรับการดําเนินงานดังกลาว ในปนี้ศูนยฯ
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณบางสวนจากองคการปกครองสวนทองถ่ินและทําการผลิตเกินจากเปาหมาย 
โดยใชวัสดุและบุคลากรของศูนยฯ  ทําใหสามารถดําเนินการไปได 

5.2.2 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ( ผึง้) 
โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะดาน  หลักสูตรการเลี้ยงชันโรงเพื่อ

การเกษตร เกษตรกรเปาหมาย 250 ราย อบรมแลว 327 ราย  
ปญหารถยนตเกาที่ตองซอมบํารุงเพื่อใชงานของศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดจันทบุรี ( ผ้ึง) เนื่องจากศูนยมีพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 9 จังหวัดภาคตะวันออก ภาคกลางและภาคตะวันตก
บางสวน มีความจําเปนตองใชรถยนตเดินทางตรวจเยี่ยมและฝกอบรมเกษตรกร 

5.2.3 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดระยอง ( พืชสวน) 
จากการเขารวมประชุมกับผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  มีผูเขารวมประชุมจาก

ตัวแทนภาคประชาชน ไดเสนอแนะเกี่ยวกับ  เยาวชนเกษตร  ยุวเกษตร ซ่ึงจะเปนเกษตรกรตอไปในอนาคต ซ่ึง
ปจจุบันเยาวชนไมคอยสนใจในอาชีพการเกษตร ดังนั้น ภาครัฐควรใหความสําคัญในเรื่องนี้ และหากมี 
การฝกอบรมใหความรูแกยุวเกษตรกรดวยก็จะเปนแรงจูงใจอยางหนึ่ง เร่ืองนี้  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดระยอง(พืชสวน) มีความยินดีที่จะเปนแหลงฝกอบรมใหแก ยุวเกษตรกร ทั้งในและนอก
โรงเรียน  หากมีโครงการหรืองบประมาณสนับสนุน  ซ่ึงขณะนี้ไดมีโรงเรียนหลายแหงนํายุวเกษตรกรเขามา
ฝกอบรม  จากอําเภอเมืองระยอง  อําเภอนิคมพัฒนา โดยใชงบประมาณจาก  องคการบริหารสวนตําบล หรือ 
งบอื่นๆที่โรงเรียนจะหาได  จึงขอเรียนใหที่ประชุมทราบ และเกษตรจังหวัดใดจะมาใชบริการฝกอบรม 
ยุวเกษตรกร  ก็ยินดีเปนอยางยิ่ง 
  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง (พืชสวน)  ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจาก
อัตราคาจางเหมาจาก  กรมสงเสริมการเกษตรในปจจุบัน เดือนละ  4,640  บาท  ไมเพียงพอตอคาครองชีพที่สูงขึ้น   
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แรงงานจางเหมาที่มีคุณภาพลาออกไปทํางานอยางอื่นที่ไดคาตอบแทนที่สูงกวา ดั้งนั้นในป 2554  กรมสงเสริม
การเกษตร  ควรพิจารณาคาจางใหเหมาะสมตามภาวะเศรษฐกิจ  ประมาณ 5,500 - 6,000  บาทตอเดือน 

5.2.4 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดฉะเชงิเทรา (พืชสวน) 
ความกาวหนาโครงการฝกอบรม  ป 2553 
โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะดาน เกษตรกรเปาหมาย 200 ราย ฝกอบรม

ได 201 ราย ใน 4 หลักสูตร คือการปลูกผักไมใชดิน  การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย การเพาะเห็ดฟางในตะกรา และ
การขยายพันธุพืช 

โครงการปรับระบบการผลิตสินคาเกษตร เกษตรกรเปาหมาย 150 ราย ฝกอบรมแลว 71 ราย ใน 
หลักสูตรการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย และการเพาะเห็ดฟางในตะกรา อยูระหวางการเตรียมการอบรม 172 รายใน
หลักสูตรการผลิตมะมวงนอกฤดู  

5.2.5 ศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี  
 โครงการการจัดการเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง 

  ศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี  ไดดําเนินการผลิตขยายและปลอยแมลงชางปกใสกําจัดเพลี้ย
แปงมันสําปะหลัง  ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีและระยอง  

การผลิตขยายแมลงชางปกใส  ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ – 9 พฤษภาคม 2553 ผลิตได จํานวน  
916,216  ตัว  ปลอย  562,792  ตัว 

อบรมเกษตรกรโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรเฉพาะดาน  จังหวัดนครนายก 
 -  หลักสูตร  การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอรมา  จํานวน  30  ราย 
 -  หลักสูตร  การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรีย  จํานวน  30  ราย 

ผลิตขยายแมลงชางปกใสปลอยควบคุมเพลี้ยแปงมันสําปะหลังในศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน  
เปาหมาย  500,000  ตัว  ชวงพฤษภาคม – มิถุนายน 2553 
การติดตามสถานการณศัตรูพืชในภาคตะวันออก 
 1.  สถานการณของเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง   
 2.  สถานการณไรแดงมันสําปะหลัง   
 3.  สถานการณเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล 
ปญหาอุปสรรคการดําเนินงาน 
 1.  อัตราคาจางลูกจางผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ  และยามรักษาสถานที่ราชการ  อัตราจางเพียง  4,640  บาท  ตอ
เดือน  ทําใหลูกจางลาออกบอย  การผลิตขยายไมตอเนื่อง 
 2.  ศูนยฯ  ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณดานการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติโดยตรง  ตองใชงบอํานวยการมา
จัดซื้อวัสดุผลิตขยาย 
 3.  ไมมีงบประมาณปรับปรุงหองผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ 
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5.2.6 ศูนยพัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผัก ผลไม เพื่อการสงออกที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ศูนยฯไมมีบุคลากร ไมมีงบประมาณ แตมีครุภัณฑที่ตองดูแล คาสาธารณูปโภค ตองอาศัย

สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา  การติดตอประสานงานใชความคุนเคยสวนตัวกับกลุมเกษตรกร 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6    เร่ืองอ่ืน ๆ 

6.1 โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร  

ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหหนวยงานใชพื้นที่ใหเปนประโยชน โดยจัดสราง 
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปนแหลงเรียนรูและเปนตัวอยางแกเกษตรกร และประชาชนทั่วไป นั้น สํานัก
สงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 มีพื้นที่ในการดูแล ในเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาหนองสนม ในเนื้อที่
ประมาณ 70 ไร และไดรับคําบัญชาจากทานอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรใหดําเนินการจัดสรางศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร ในบริเวณพื้นที่ ดานหนาสํานักงานฯ ซ่ึงจะจัดสรรงบประมาณบางสวนให
สําหรับดําเนินการ สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยองจะเริ่มดําเนินการจัดทําโครงสราง
พื้นฐาน ปรับสภาพพื้นที่ วางระบบน้ํา ในเดือนมิถุนายน 2553 นี้ จะขอความรวมมือจากสํานักงานเกษตรจังหวัด 
และศูนยปฏิบัติการฯ ในการสนับสนุน องคความรู และพันธุพืชสัตว บางชนิดเพื่อดําเนินการโครงการศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร ตอไป  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

6.2 การประกวดคดัเลือกบุคคล องคกร หรือสถาบันดีเดน ประจําป 2553/54 

กรมสงเสริมการเกษตรกําหนดใหมีการประกวดคัดเลือกบุคคล องคกร หรือสถาบันดีเดน เพื่อเปนขวัญ
กําลังใจบุคลากรในองคกร กระตุนใหเกิดการแขงขันกันปฏิบัติงาน สรางผลงานใหเกิดเปนที่ประจักษ   
การประกวดแบงกลุมเปน 2 กลุม คือ 

กลุมบุคคล ไดแก เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร (เกษตรอําเภอ) ดีเดน  เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรประจํา
อําเภอ (เกษตรตําบล) ดีเดน  และเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรประจําอําเภอที่มีผลงานดานเคหกิจเกษตรดีเดน 

กลุมองคกรหรือสถาบัน ไดแก ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลดีเดน  
ศูนยปฏิบัติการดีเดน และสํานักงานเกษตรจังหวัดดีเดน 

แผนการคัดเลือกฯ  จังหวัดแจงผลการคัดเลือก 5 กิจกรรม ใหสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 
จังหวัดระยอง ทราบ ภายใน 17 พฤษภาคม 2553 สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 
ดําเนินการคัดเลือก 2 รอบ รอบแรกพิจารณาจากเอกสาร ซีดีรอมผลงาน เหลือกิจกรรมละ 2-3 ราย  และ รอบที่ 2  
ออกพิจารณาผลงานในพื้นที่ เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินในรายที่ไดรับการคัดเลือกในรอบแรก ไดผูชนะเลิศ
เพียง 1 ราย เพื่อกรมฯดําเนินการคัดเลือกในระดับประเทศตอไป  โดยสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 
จังหวัดระยอง แจงผลการคัดเลือกใหกรมสงเสริมการเกษตร ทราบ ภายใน 17 มิถุนายน  2553 และคณะกรรมการ
กรมฯ สงผลใหกองการเจาหนาที่ ภายใน 16 กรกฎาคม 2553 
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6.3 ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเดนระดับประเทศ ป 2553  
เกษตรกรจากภาคตะวันออกไดรับรางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล คือ นางสาวธันชพร  บุญทวม เกษตรกรดีเดน

แหงชาติ สาขาอาชีพทํานา จากอําเภอองครักษ นครนายก และนางสาวนันธา ใหมเจริญ สมาชิกกลุมยุวเกษตรกร
ดีเดนแหงชาติ  สมาชิกกลุมยุวเกษตรกรเฟองฟาสามัคคี อําเภอบางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา สวนรางวัลชนะเลิศที่ 2  
รางวัลชนะเลิศที่ 3 และรางวัลชมเชยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

ขอเสนอแนะจากที่ประชุม 
เกษตรจังหวัดสระแกว - ในการประกวดศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

ดีเดน  ควรพิจารณาคูกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรประจําอําเภอ (เกษตรตําบล) ดีเดน  เพราะเปนหาก
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลมีผลงานเปนที่ประจักษ   ก็จะเปนตัวช้ีวัด
ความสามารถของเกษตรตําบลไปในตัว 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 ประชุมครั้งตอไป วันที1่6 กรกฎาคม 2553 ณ สํานักงานเกษตรจังหวดันครนายก 
 
เลิกประชุม เวลา 12.25 น. 

 
 
 
        (นางสาวอิสรี  เกงนอก)          (นายรังสรรค  บูรณมานัส) 
                    ผูจดรายงานการประชุม           ผูตรวจรายงานการประชุม 


