
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการ สังกัดกรมสงเสริมการเกษตร เขตท่ี 3 
คร้ังท่ี 5/2553    

วันท่ี 16  กรกฎาคม 2553 
ณ หองสินสมทุร 3  โรงแรมสตาร  อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง 

ผูมาประชุม 
1. นายอนันต   ลิลา  รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ฝายวิชาการ ประธานที่ประชุม 
2. นายวิทยา  อธิปอนันต  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง

  
 3. นางเริงจิตร   พรหมสถิต เกษตรจังหวดัจันทบุรี 

4. นายไพโรจน   สาระคง  เกษตรจังหวดัชลบุรี 
5. นายปญญา   ศิลปะ  เกษตรจังหวดัฉะเชิงเทรา  
6. นายวรทัศน   ปฐมภูมิพันธุ เกษตรจังหวดัสระแกว  
7. นายสังคม   ประเสริฐเตชาโต เกษตรจังหวดัระยอง 
8. นายสายหยดุ   อาบสุวรรณ (แทน) เกษตรจังหวดัตราด 
9. นายสุรสิงห   พูนเพิ่มสุขสมบัติ (แทน) เกษตรจังหวดัปราจีนบุรี 
10. นายวิบูลย   ไชยวรรณ (แทน) เกษตรจังหวดันครนายก 
11. นายสราวธุ   อนธนารักษ (แทน) เกษตรจังหวดัสมุทรปราการ 
12. นายคนึง  กลับกลาย  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

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

ที่ 2 จังหวดัฉะเชิงเทรา   
 18. นายรังสรรค  บูรณมานัส ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ทําหนาที่ในตําแหนง 

ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ   เลขานุการที่ประชุม 
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ผูเขารวมประชุม 
1. นายสุทธิพนัธ   พรหมสุภา ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคณุภาพสินคาเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร 
2. นายจารุพล  จารุพงศ  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร 
3. นายประสงค  ประไพตระกูล ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่   กรมสงเสริมการเกษตร 
4. นางสาวนันทา  บูรณะธนงั ผูอํานวยการกลุมติดตามและประเมนิผล  กรมสงเสริมการเกษตร 
5. นายองอาจ   เพียรธรรม นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ  สสข.3 ระยอง 
6. นายสามารถ   ช่ืนวงศา  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ สสข.3 ระยอง 
7. นางสาววาสนา   บํารุงกิจ หัวหนาฝายบริหารทั่วไป    สสข.3 ระยอง 
8. นายสุธีร   ชัยประเดมิศักดิ ์ นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  กรมสงเสริมการเกษตร 
9. นายพรพงศ   นุชประเสริฐ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  กรมสงเสริมการเกษตร  
10. นางสาวอสิรี   เกงนอก นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สสข.3 ระยอง 
11. นายสราวฒุิ   พูลศรี นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สสข.3 ระยอง 
12. นางสาวภทัรลภา  สุวรรณราช เจาหนาที่ระบบคอมพิวเตอร   สสข.3 ระยอง 

 
------------------------------------------------------------------------------ 

 
เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. นายอนันต  ลิลา  ประธานที่ประชุมกลาวเปดการประชุม  และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1     เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1. แจงเรื่องดําเนินการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ตามที่กรมสงเสริมการเกษตรได

ส่ังการใหชะลอการขึ้นทะเบียนผูปลูกพืชเศรษฐกิจหลักทั้ง  3 ชนิด ป 2553/54  เพื่อกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ใหสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลัง 
เปนผูพิจารณาปรับปรุงแนวทางบริหารจัดการตลอดจนหลักเกณฑและวิธีการในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
โดยใหใชขอมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังที่เขารวมโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูก
มันสําปะหลังป 2553/53 ที่มีอยูแลวมาเปนฐานขอมูล โดยเปดใหขึ้นทะเบียนเฉพาะเกษตรกรรายใหมที่มีพื้นที่
เพาะปลูกเพิ่มกวาที่เคยจดทะเบียนไวเทานั้น กรมสงเสริมการเกษตรไดทดลองใชวิธีการดังกลาวที่จังหวัด
นครราชสีมา ลพบุรี และสระบุรี ซ่ึงเปนพื้นที่ๆมีพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด พบวาเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนไวแลว 
มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกคอนขางมาก  ถาปรับวิธีการขึ้นทะเบียนใหเขากับมติครม.จะเกิดความยุงยากใน 
การปฏิบัติและใชเวลานาน  จึงขอใชวิธีขึ้นทะเบียนแบบเดิมของกรมสงเสริมการเกษตร เนื่องจากเจาหนาที่มี
ความเขาใจในหลักการและวิธีดําเนินการดีอยูแลว อีกทั้งจังหวัดไดกําหนดแผนการขึ้นทะเบียนไวแลว ขณะนี้
ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลวจึงขอแจงจังหวัดใหดําเนินการขึ้นทะเบียนตอและปรับแผนการขึ้นทะเบียน
เพื่อใหทันตามระยะเวลาที่กําหนดไว 
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2. สถานการณการระบาดของเพลี้ยแปงมันสําปะหลังขณะนี้ลดลง เนื่องจากฝนตกทําให
สภาพแวดลอมไมเหมาะแกการเจริญเติบโตของเพลี้ยแปง อยางไรก็ตามขอใหทุกสวนชวยกันสอดสอง เฝาระวัง
ไมใหเกิดการระบาดเพิ่มขึ้น อีกทั้งบทบาทศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ที่ควรเปนศูนยกลางในการถายทอดความรู
ในการปองกัน กําจัดศัตรูพืช ทั้งเพลี้ยแปง และเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลในนาขาว 

3. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ
เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร กําหนดจัดงานฯในวันที่ 
28 กรกฎาคม 2553 ซ่ึงในระดับประเทศจัดงานฯพรอมกันทุกภูมิภาค 4 จุด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
นครพนม นครสวรรค และจังหวัดราชบุรี โดยกําหนดใหจังหวัดนครศรีธรรมราชเปนจังหวัดเนนหนักในการจัด
งานฯ 

4. งาน 4th Siam Paragon Bangkok Royal Orchid Paradise 2010 จัดขึ้นระหวางวันที่  
5-10 สิงหาคม 2553  ณ สยามพารากอน โดยมีพระเจาวรวงคเธอพระองคเจาโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ 
ทรงเปนประธานในพิธีเปด กิจกรรมภายในงานไดแก การประกวดกลวยไม การจัดแสดงกลวยไม การจําหนาย
กลวยไมและไมดอกไมประดับ   

5. งานมหกรรมไผแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ป 2553 เพื่อสนองพระราชดําริ และเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษา 78 พรรษา 12 สิงหาคม 2553 จัดขึ้น
ระหวางวันที่ 10-15 สิงหาคม 2552 รวม 6 วัน ณ สวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ กิจกรรม
ในงานประกอบดวยการจัดนิทรรศการ เทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป ผลิตภัณฑส่ิงประดิษฐ การจําหนาย
ผลผลิตและผลิตภัณฑจากไมไผ   และ การประกวดผลิตภัณฑ ประเภทหัตถกรรมจากไมไผ 

6. คณะกรรมการสวัสดิการกรมสงเสริมการเกษตร ไดพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนสวัสดิการ
ภายในสวนราชการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-3 เขตละ 40,000 บาท สํานักสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 4-6 เขตละ 50,000 บาท เพื่อใชจัดสวัสดิการภายในหนวยงานระดับเขต ศูนย และจังหวัด
ภายในสังกัด 

7. การปรับปรุงกําหนดตําแหนงสูงขึ้น ตําแหนง เกษตรจังหวัด (30 จังหวัด) จะประเมินคางาน
โดยเลือกตัวแทนกลุมจังหวัดประมาณ 15 จังหวัดประชุมใหคําตอบ วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2553 โรงแรม  
Ebina  House  ตัวแทนเขต 3 ไดแกจันทบุรี และปราจีนบุรี  ตําแหนงเกษตรอําเภอจะดําเนินงานประเมินคางาน
ตออีก 200 อําเภอ และตําแหนงผูเชี่ยวชาญ จํานวน 12 ตําแหนง  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2    เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี 4/2553  
ตามที่ไดมีการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร เขต

ที่ 3  คร้ังที่ 4/2553  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ณ หองประชุมเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา อําเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา นั้น ฝายเลขาฯไดจัดทํารายงานการประชุม และไดสงใหทุกทานแลว รายละเอียดรายงานการประชุม
ตามเอกสารหนา 2 ถึงหนาที่ 17 
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มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 4/2553 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม คร้ังท่ี 4/2553  

1. รถยนตของสํานักงานเกษตรจังหวัดเกามาก ขอใหกรมฯพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อ
จัดซื้อรถยนต   

ประธานที่ประชุมชี้แจงวากรมสงเสริมการเกษตร  มีนโยบายเรื่องการเชารถยนต รายละเอียด
อยูระหวางการพิจารณาของผูบริหาร 

  2.  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรที่บรรจุใหม กรมสงเสริมไมไดจัดสรรงบประมาณมาพรอม
กับบุคลากร ทําใหเบี้ยเล้ียงที่จัดสรรไวไมเพียงพอ สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ไดทําหนังสือไปยัง 
กรมสงเสริมการเกษตร  แลวแตยังไมไดรับการตอบรับแตอยางใด 

3.  สํานักงานเกษตรจังหวัดตราดมีรถยนตเกาที่ไมสามารถใชงานได และขออนุมัติในการขาย
ทอดตลาด แตยังไมอนุมัติใหดําเนินการซึ่งเปนภาระในการเก็บรักษา 

  4. ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง (พืชสวน) ขาดแคลนแรงงาน  
เนื่องจากอัตราคาจางเหมาจาก  กรมสงเสริมการเกษตรในปจจุบัน เดือนละ 4,640 บาท ไมเพียงพอตอคาครองชพี
ที่สูงขึ้น  แรงงานจางเหมาที่มีคุณภาพลาออกไปทํางานอยางอื่นที่ไดคาตอบแทนที่สูงกวา  ดังนั้นในป 2554   
กรมสงเสริมการเกษตร  ควรพิจารณาคาจางใหเหมาะสมตามภาวะเศรษฐกิจ ประมาณ 5,500 - 6,000 บาท 
ตอเดือน  

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ช้ีแจงวาไดประสานงาน
ในเบื้องตนไปยังกองแผนงานเกี่ยวกับการตั้งคาจางในป 2554 แลว ซ่ึงกองแผนงานรับวาจะพิจารณาตั้งคาจาง
แรงงานในอัตราที่สูงขึ้น 

ประธานที่ประชุมไดส่ังการใหสํานักเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ทํา
หนังสือหารือปญหาขางตนไปยังกรมสงเสริมการเกษตร โดยจะชวยติดตามเรงรัดใหอีกทางหนึ่ง 

มติท่ีประชุม  ใหสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ทําหนังสือหารือปญหาทั้ง 4 เร่ือง ไป
ยังกรมสงเสริมการเกษตรเพื่อพิจารณาสนับสนุน 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา  

เร่ืองท่ี 4.1 ตัวชี้วัดและคํารับรองปฏิบตัิราชการ  
ตามหลักเกณฑที่กรมสงเสริมการเกษตรกาํหนดไววาดวย เงื่อนไขการกําหนดคาคะแนน 
- งานตามยุทธศาสตร ไดแกงานโครงการสงเสริมการเกษตร ป 2553 (ตาม คง.) คาคะแนน 15  20  25 

แตกตางกันตามปริมาณงานของแตละจังหวัด 
- งานตามภารกิจ คาคะแนน 60 เทากันทุกจงัหวัด 
- งานที่ไดรับมอบหมาย คาคะแนน 10 สําหรับจังหวัดที่มีโครงการจัดการเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง ป 

2553 
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- งานอื่นๆ คาคะแนนไมเกนิ 10 ในแตละกิจกรรม รวมทั้ง 4 งาน  100 คะแนน 
 
จากหลักเกณฑขางตนสามารถสรุปคาคะแนนของเกษตรจังหวัดในเขตภาคตะวันออกไดดงันี ้
 

 จบ. ฉช. ชบ. ตร. นย. ปจ. รย. สป. สก. 
งานตามยุทธศาสตร 20 15 20 15 15 15 20 15 15 
งานตามภารกจิ 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

งานที่ไดรับมอบหมาย 10 10 10 - - 10 10 - 10 
อ่ืนๆ 10 15 10 25 25 15 10 25 15 
รวม 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

(จังหวัดสง) 10 15 10 10 10 15 10 15 15) 
          

 

มติท่ีประชุม  1. จังหวัดที่กําหนดคาคะแนนไมถูกตองตามหลักเกณฑ ไดแกตราด นครนายก และสมุทรปราการ
ขอใหทบทวนคาคะแนนใหตรงตามหลักเกณฑที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนดให ขอใหทุกจังหวัดพิจารณา
เร่ืองเกณฑในการกําหนดคาคะแนนที่สามารถวัดในเชิงปริมาณได 
                      2. สงใหสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยองภายในวนัที่ 23 กรกฎาคม 2553 

เร่ืองท่ี 4.2 ยกรางระบบบริหารจัดการศัตรพูืช (ผอ.สุทธิพันธ  พรหมสุภา) 
จากการระบาดของศัตรูพืชอยางตอเนื่อง จากทั้งเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลในนาขาว เพล้ียแปงสีชมพูในมัน

สําปะหลัง แมลงดําหนาม ฯลฯ กรมสงเสริมการเกษตรไดพบปญหาเกี่ยวกับความไมถูกตองของการรายงาน 
การระบาด ในอดีตสํานักงานเกษตรจังหวัดไดแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดานการปองกันกําจัดศัตรูพืชขึ้นมา 
มีการอบรมใหความรูกอนการปฏิบัติงานแตไมมีกระบวนการ ที่จะสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จอยางตอเนื่อง 
และเจาหนาที่หลายคนไดโยกยายหรือเกษียณอายุไป สํานักจัดการคุณภาพสินคาเกษตรไดเห็นปญหาดังกลาวจึง
มีการยกรางระบบบริหารจัดการศัตรูพืช คณะทํางานมีรองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรฝายวิชาการเปนประธาน 
มีการรับฟงขอคิดเห็นจากเวที RW ทั่วประเทศ ในการจัดตั้งระบบบริหารจัดการศัตรูพืช ไดขอสรุปคือ ตองมี
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน มีระบบการปฏิบัติงาน มีองคความรูในการปฏิบัติงาน ใชกลไกในการใช 
ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนเปนศูนยกลาง เชื่อมโยงกับศูนยบริการเทคโนโลยีทางการเกษตร 
ประเด็นพิจารณา  
1. ผูรับผิดชอบงานปองกันกําจัดศัตรูพืชของจังหวัดควรเปนนักวิชาการในกลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 
ใชหรือไม 
2.  ตามกระบวนการดังกลาวเพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จังหวัดจะตองมีองคความรู จะทําใน
รูปแบบ TOT เดิม จําเปนหรือไมที่ผูรับผิดชอบจะตองเปนเจาหนาที่จากกลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิตทั้งหมด 
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หรือวาเปนทีมงานโดยมีเจาหนาที่จากกลุมสงเสริมและกลุมพัฒนาองคกรเกษตรกร และฝายยุทธศาสตรและ
สารสนเทศรวมดวย 

มติท่ีประชุม  1. ขอคิดเห็นที่ 1 เร่ืองงานปองกันกําจัดศัตรูพืชของจังหวัดควรเปนนักวิชาการในกลุมสงเสริมและ
พัฒนาการผลิต  

        2. ขอคิดเห็นที่ 2 ใหนักวิชาการที่รับผิดชอบงานภัยธรรมชาติ ซ่ึงอยูในกลุมสงเสริมและพัฒนา
องคกรเกษตรกรเปนผูรับผิดชอบงานปองกันกําจัดศัตรูพืชดวย เนื่องจากเปนงานที่มีความสัมพันธและเกี่ยวเนื่อง
กัน 

3. ขอคิดเห็นที่ 3 ใหจัดตั้งทีมงานโดยมีเจาหนาที่จากกลุมสงเสริมและกลุมพัฒนาองคกรเกษตรกร 
และฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศเปนคณะทํางานรวม 

ทั้งนี้สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรจะเขารับฟงความคิดเห็นในเวทีตางๆ และนําขอเสนอแนะที่
ไดไปประมวลรวบรวมอีกครั้ง  

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ 

เร่ืองท่ี  5.1 การขึ้นทะเบียนผูปลูกพชืเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ป 2553/54  
รายงานความกาวหนาการขึน้ทะเบยีนผูปลูกขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มนัสําปะหลังป 2553/54 

ตัดยอดขอมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2553  
1.  ขาว เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนป 2552/53 จํานวน 86,332 ครัวเรือน บันทึกได 844 ครัวเรือน คิดเปน0.89% 
2.  ขาวโพดเลี้ยงสัตว เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนป 2552/53 จํานวน 11,639 ครัวเรือน บันทึกได 6,713 ครัวเรือน 

คิดเปน 57.68% ผานประชาคม 129 ครัวเรือน คิดเปน 1.92% 
3.  มันสําปะหลัง เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนป 2552/53 จํานวน 44,315 ครัวเรือน บันทึกได  ครัวเรือน คิดเปน 

0.89% 
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร ใหขอเสนอแนะในการขึ้นทะเบียนฯ โดย

ขอใหเรงทําการประชาคมควบคูไปกับการขึ้นทะเบียนอยางตอเนื่อง เพื่อออกใบรับรองใหเกษตรกรนําไปทํา
สัญญากับธกส.  เรงรัดจังหวัดใหดําเนินการสงแผนและเปาหมายการขึ้นทะเบียนฯ การทําประชาคม และ 
การออกใบรับรับรอง ไปยังกรมสงเสริมการเกษตร  ใหจังหวัดพิจารณาใหประโยชนจากเอกสารที่กรมสงเสริม
การเกษตรจัดสงใหในกระบวนการถายทอดความรูในระหวางการรับขึ้นทะเบียนหรือการประชาคม  

มติท่ีประชุม รับทราบ  
1.  ความกาวหนาการขึ้นทะเบียนผูปลูกขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลังป 2553/54  ณ วันที่  

12 กรกฎาคม 2553  
2. เรงรัดการขึ้นทะเบยีนฯใหแลวเสร็จทนัตามกําหนด 
3. ใหมีการถายทอดความรูตามชนิดพืชใหแกเกษตรกรในระหวางการรับขึ้นทะเบียนหรือการประชาคม 
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เร่ืองท่ี 5.2 โครงการจัดการเพลี้ยแปงมนัสําปะหลัง 
รายงานสถานการณการระบาดเพลี้ยแปงมันสําปะหลังภาคตะวันออก  ขอมูล ณ  วันที่  

7 กรกฎาคม 2553  
พื้นที่ระบาดใน 6 จังหวัดไดแก จันทบุรี ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแกวและฉะเชิงเทรา  

 รวม 42,696 ไร คิดเปน 2% ของพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังทั้งหมดของภาคตะวันออก(1,722,108 ไร) ลดลงจาก
วันที่ 30 มิถุนายน 2553 จํานวน 23,711 ไร 

ผลการจัดตั้งศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน จํานวน 114 ศูนย มีการผลิตขยายแมลงศัตรูธรรมชาติ 
182,586 ตัว มีแปลงสํารวจติดตามการระบาดเพลี้ยแปง 111 แปลง 

มติท่ีประชุม รับทราบสถานการณการระบาดเพลี้ยแปงมันสําปะหลังภาคตะวันออก 

เร่ืองท่ี 5.3 โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภยัและไดมาตรฐาน 
 ความกาวหนาการดําเนินการตรวจรับรองแหลงผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช 

ป 2553  (วันที่ 1 ตุลาคม 2552- 31 พฤษภาคม 2553)  เปาหมาย  2,640  แปลง รับสมัคร/ขึ้นทะเบียน 2,855 แปลง 
อบรมถายทอดความรู 2,585 แปลง ผานประเมินเบื้องตน  461 แปลง 

ปญหาอุปสรรค ชวงประเมินเบื้องตนและจัดอบรมเปนชวงเกษตรมีภารกิจเก็บเกี่ยวผลผลิต   ความ
ชัดเจนในการใชแบบ GAP 01 และมีเกษตรกรบางสวนในจังหวัดระยองผานการอบรมแตไมสมัครเขาสูระบบ 
GAP 

ขอเสนอแนะ ควรประชาสัมพันธผานสื่อทุกแขนงและจัดหาตลาดคุณภาพ GAP มีการ
ประชุมสัมมนาเจาหนาที่ทุกระดับเพื่อสรางความเขาใจในขบวนการทํางานทั้งระบบ MOU ควรประชุมรวมทั้ง 
กรมสงเสริมการเกษตร การวิชาการเกษตร และกรมการขาว 

ผลความกาวหนาการดําเนินงานการตรวจรับรองแหลงผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพ 
GAP พืช ป 2553  คณะอนุกรรมการฯ  คณะที่  3 (วันที่ 1 ตุลาคม 2552- 31 พฤษภาคม 2553) เปาตรวจฯ รับจาก 
กรมสงเสริมการเกษตร 10,149 แปลงไดรับการรับรอง Q 1,103 แปลง ระหวางตรวจ 1,278 แปลง สงกลับ  
1,226 แปลง ยังไมไดตรวจ 6,542 แปลง 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
1.  ความกาวหนาการดําเนินการตรวจรับรองแหลงผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช  

ป 2553 
2.  ผลความกาวหนาการดําเนินงานการตรวจรับรองแหลงผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพ  

GAP พืช ป 2553  คณะอนุกรรมการฯ  คณะที่  3 

เร่ืองท่ี 5.4  การติดตามงานโครงการสงเสรมิการเกษตร ป 2553     
การติดตามงานโครงการสงเสริมการเกษตร ป 2553  แบงได 3 รูปแบบ คือ 
1. e-project 
2. rbm 
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3. ติดตามในพื้นที่เปนทีม 
การติดตามงานของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 

คร้ังที่ 1 วันที่ 26 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2553 โดยวิธีออกติดตามเปนทีม 
คร้ังที่ 2 โดยวิธีสงแบบสอบถามใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบระดับจังหวัด  
  ผลการดําเนินงานของทุกจังหวัดและศูนยปฏิบัติ ดําเนินการเกือบครบทุกกิจกรรม ในบาง
กิจกรรมอาจจะอยูระหวางดําเนินการ หรือดําเนินการแลวแตยังไมไดบันทึก จากเอกสารความกาวหนาใน 
ารดําเนินงานฯที่แจกให ขอใหทุกหนวยงานกลับไปตรวจสอบตรวจในโครงการที่ยังไมแลวเสร็จ และใหจัดทํา
ตามติดตามงานฯ คร้ังที่ 2/2553 จัดสงใหสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ภายในวันที่ 
23 กรกฎาคม 2553 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
1. ผลการติดตามงานโครงการสงเสริมการเกษตรครั้งที่ 1/2553 
2. ใหจังหวดัไปทบทวนและตรวจสอบโครงการที่ยังไมแลวเสร็จ 
3. สงผลการติดตามงานโครงการสงเสริมการเกษตรครั้งที่ 2/2553 ใหสํานกัสงเสริมและพัฒนาการ

เกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 

เร่ืองท่ี 5.5 โครงการพัฒนาบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรระดับเขต (เขต 3 และเขต 9) 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  มีนโยบายในการดําเนินการที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ํา

เพื่อการเกษตร  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ซ่ึงจะสงผลใหเกษตรกรมีรายไดจากการประกอบอาชีพทางการ
เกษตรที่ดีขึ้น  เขตตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณเขตที่ 3 และ 9 ประกอบดวย 2 กลุมจังหวัด   
ครอบคลุมพื้นที่  9  จังหวัดในภาคตะวันออก   โดยมีผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณเขต 3 และ 9  
นายจักรี  สุจริตธรรมเปนประธานคณะอนุกรรมการฯ          

  ในการขับเคลื่อนโครงการดังกลาว  ซ่ึงคณะอนุกรรมการฯ  ไดดําเนินการจัดประชุม  เพื่อช้ีแจง
ทําความเขาใจ และติดตามการดําเนินงานโครงการฯ แลวจํานวน 2 คร้ัง ไดมอบหมายใหแตละจังหวัดดําเนินการ
คัดเลือกพื้นที่เปาหมาย  กําหนดกิจกรรมและงบประมาณบูรณาการของแตละหนวยงาน ขณะนี้อยูระหวาง 
การชี้แจงแบบและสํารวจขอมูลพื้นฐาน และสรุปความตองการของเกษตรกร เพื่อจัดทําโครงการของบประมาณ 
ป 2554 ตามกําหนดที่แจงใหทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 1. วัตถุประสงคของโครงการพัฒนาบริหารจัดการน้ําเพือ่การเกษตรระดับเขต (เขต 3 และเขต 9) 
 2.  แนวทางและความกาวหนาการดําเนนิงานโครงการฯ 

เร่ืองท่ี 5.6 การจัดงานตลาดนัดโครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ ระดับเขต คร้ังท่ี 2/2553 
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ดําเนินการจัดตลาดนัดโครงการ

สายใยรักแหงครอบครัวฯ ระดับเขต คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2553 รวมกับงาน “มหกรรมสินคาสหกรณ
และกลุมเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี”  ณ  บริเวณหนาศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  กิจกรรมในการจัดตลาดนัด
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ดังกลาวประกอบดวย  กิจกรรมการจัดนิทรรศการ การบรรยายความรู สาธิตและฝกอาชีพ และ การจําหนาย
ผลิตภัณฑของกลุมแมบานโครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ และวิสาหกิจชุมชนที่เปนเครือขายโครงการ
สายใยรักแหงครอบครัวฯ จาก 9 จังหวัดในภาคตะวันออก จํานวน 26 กลุม โดยมียอดการจําหนายทั้งสิ้น 
207,486 บาท 

มติท่ีประชุม รับทราบผลการจัดงานตลาดนดัโครงการสายใยรกัแหงครอบครัวฯ ระดบัเขต คร้ังที่ 2/2553 

เร่ืองท่ี 5.7 ผลการประกวดคดัเลือกบุคคล องคกร หรือสถาบันดีเดน ระดับเขต ประจําป 2553 
ผลการคัดเลือกบุคคล องคกร สถาบันดีเดน ระดับเขต ประจําป 2553 จาํนวน 6 กิจกรรม ไดแก 

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

ซ่ึงรายละเอียดผูไดรับรางวัลประเภทตางๆแสดงในเอกสารประกอบการการประชุมฯแลวนั้น 

มติท่ีประชุม  รับทราบผลการคัดเลือกบุคคล องคกร สถาบันดีเดน ระดับเขต ประจําป 2553 ขอ 1 – ขอ 6 

เร่ืองท่ี 5.8  ความกาวหนาการใชจายงบประมาณ ป 2553   
ความกาวหนาการใชจายงบประมาณ ของหนวยงานภายใตสังกัดสํานักสงเสริมและพัฒนาการ

เกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ตัดยอด 30  มิถุนายน  2553  
- งบประมาณจากกรมสงเสริมการเกษตร ไดรับ 59,026,002 บาท ใชไป 39,854,104.36 บาท 

คิดเปน 67.52% 
  - งบประมาณจากหนวยงานอื่น ไดรับ 68,637,521 บาท ใชไป 54,961,482.66 บาท  คิดเปน 
80.08% 
   ผลการใชจายงบประมาณไดตามเปาหมายตามที่สํานักงบประมาณฯกําหนดไว คือ 68% ใน
ไตรมาสที่ 3 

มติท่ีประชุม รับทราบความกาวหนาการใชจายงบประมาณ ของหนวยงานภายใตสังกดัสํานักสงเสริมและพัฒนาก
เกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง เดือน  มิถุนายน  2553 

ระเบียบวาระที่ 6   การติดตามประสานงานและปญหาอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน 

เร่ืองท่ี 6.1 ศูนยปฏิบตัิการ 

6.1.1 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดระยอง ( พืชสวน) 
   ผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดอืน  มิถุนายน – กรกฎาคม 2553 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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6.1.2  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน)  
ผลการดําเนินงานของศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวดัฉะเชิงเทรา (พชืสวน) วันที่ 14 

พฤษภาคม  2553 –15 กรกฎาคม 2553 รายละเอียดตามเอกสารแนบ  

มติท่ีประชุม รับทราบผลการดําเนินงานของศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวดัฉะเชิงเทรา (พืช
สวน) 

6.1.3 ศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี 
ผลการปฏิบัติงานชวงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2553 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

มติท่ีประชุม รับทราบผลการปฏิบัติงานของศูนยบริหารศตัรูพืช จังหวัดชลบุรีเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2553  

6.1.4 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ( ผึง้) 
ผลการปฏิบัติงานของศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวดัจันทบุรี ( ผ้ึง) รายละเอียดตาม

เอกสารที่แนบ 

มติท่ีประชุม รับทราบผลการปฏิบัติงานของศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวดัจันทบรีุ ( ผ้ึง) 

6.1.5 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 
ผลการอบรมเกษตรกรโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเฉพาะดาน และโครงการปรับระบบสินคา

เกษตร ไดเกษตรกรเกินเปาหมาย 

มติท่ีประชุม รับทราบผลการอบรมเกษตรกรของศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุ
พืชเพาะเลีย้ง) 

6.1.6  ศูนยพฒันาการผลิตและควบคุมศัตรูผัก ผลไม เพื่อการสงออกที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
       รายละเอียดการสงออกมะมวงป 2552-2553 รายละเอยีดตามเอกสารที่แนบ 

มติท่ีประชุม รับทราบรายละเอียดการสงออกมะมวงป 2552-2553 

เร่ืองท่ี 6.2 สํานักงานเกษตรจังหวัด 

6.2.1  สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 

ไมมี 

6.2.2  สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ไมมี 

6.2.3 สํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี 

ไมมี 
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6.2.4  สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด  
 ไมมี 

6.2.5  สํานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก  

ไมมี 

6.2.6 สํานักงานเกษตรจังหวดัปราจีนบุรี  

ไมมี 

6.2.7 สํานักงานเกษตรจังหวดัระยอง 

ไมมี 

6.2.8  สํานักงานเกษตรจังหวดัสมุทรปราการ 

ไมมี 

 6.2.9 สํานักงานเกษตรจังหวดัสระแกว 

ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 7    เร่ืองอ่ืน ๆ  
ประชุมครั้งที่ตอไปวันที่ 17 กันยายน 2553 จังหวดัระยอง 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ปดประชุม เวลา 16.45 น. 

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


