รายงานการประชุมผูบริหารสํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร
ครั้งที่ 8/๒๕๕6
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ๒๕๕6 เวลา 13.3๐ น.
ณ หองประชุมสํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร ชั้น ๒ อาคาร ๕
--------------------------------------------------

ผูมาประชุม
1. นางสุกัญญา อธิปอนันต
2. นางลาวัลย จีระพงษ
3. นางวัชรีพร โอฬารกนก
4. นางศุภลักษณ กลับนวม
5. น.ส.แสนสุข รัตนผล
6. น.ส.สุขสม ชินวินิจกุล
7. นางอารียพันธ อุปนิสากร
8. นายกิตติศักดิ์ จันทสังข
9. นายจุมพล ไทยสุชาติ
10. นายสมชัย วิสารทพงศ
11. นายธงชัย สุทธิพงศเกียรติ์
12. นายวิชัย ตูแกว
13. นายอภิชิต ตานะเศรษฐ
14. นางไพลินทร ริยาพันธุ
15. นางนันทิยา พลับพลา

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร
ประธาน
ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการศัตรูพืช
ผูอํานวยการสวนบริหารศัตรูพืช
ผูอํานวยการสวนสงเสริมและบริการพัฒนาคุณภาพสินคา
ผูอํานวยการสวนพัฒนาการเพาะเลี้ยงและจัดการพันธุพืช
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรังสี
ผูอํานวยการกลุมงานชีววิธี
ผูอํานวยการกลุมงานพยากรณและเตือนการระบาด
ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมและพัฒนาการบริการอารักขาพืช
ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย
หัวหนาฝายพัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผักผลไมเพื่อการสงออก
ผูอํานวยการกลุมงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ผูอํานวยการกลุมงานจัดการพันธุพืชเพาะเลี้ยง
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
เลขานุการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. นายทนง พรประดับเกียรติ์

ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมมาตรฐานสินคา

ผูเขารวมประชุม
1. นายสมศักดิ์ วรรณศิริ

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1
มติที่ประชุม
วาระที่ 2
มติที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
การใชจายเงินงบประมาณใหเบิกจายแลวเสร็จตามแผนการเบิกจาย
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้ง ที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556
แกไข หนาที่ 4 “Save Use” แกไขเปน “Safe Use”
เมื่อแกไขแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

ติดราชการ

-2วาระที่ 3

เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตรและพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ
สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร กําหนดจัด ในวันที่ 9- 10 สิงหาคม 2556 ณ บานสังขรีสอรท และหรือ
บานเคียงทะเลรีสอรท จังหวัดระยอง
ที่ประชุมไดมอบหมายให ฝบร. และ สพพ. ดําเนินการจัดเตรียมโครงการและไปดูสถานที่ และรายงานใหที่ประชุม
ทราบครั้งตอไป
มติที่ประชุม
- รับทราบ
วาระที่ 4

เรื่องสืบเนือ่ ง
- การมอบหมายหนาที่พิมพแกไขหนังสือราชการ
ใหฝายบริหารทั่วไป จัดเจาหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพิมพแกไขหนังสือราชการของสวน/กลุม
ที่เสนอ ผอ.สพส.ลงนาม/สั่งการ เมื่อสวน/กลุม เสนอหนังสือราชการขอใหนํา File ขอมูล สงให ฝบร. หากมีขอแกไข
จะจัดเจาหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. นางจิระนันท สุพิมล รับผิดชอบงานพิมพแกไขสวนบริหารศัตรูพืช
2. นางนันทิยา พลับพลา รับผิดชอบงานพิมพแกไขสวนพัฒนาการเพาะเลี้ยงและจัดการพันธุพืช
3. นางสุวิมล สุขเจริญ รับผิดชอบงานพิมพแกไขกลุมสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรังสี
4. นางสุฑารัตน สุดสาคร รับผิดชอบงานพิมพแกไขสวนสงเสริมและบริการพัฒนาคุณภาพสินคา
เมื่อเจาหนาที่ ฝบร.พิมพแกไขหนังสือราชการของสวน/กลุม เสร็จเรียบรอยแลว จะสงเรื่องตนฉบับกลับไปยังหนวยงาน
อีกครั้งเพื่อตรวจสอบขอมูลและยืนยันการแกไข
มติที่ประชุม
- รับทราบ
- ประธานแจงให ฝบร.จัดทํารูปแบบหนังสือราชการตามแบบฟอรมตาง ๆ
- ในกรณีที่ไปประชุมขอใหสรุปรายงานประชุมภายใน 2 วัน ยกเวนในกรณีที่มีงานดวน
วาระที่ 5

เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ
5.1 รายงานผลการดําเนินงานสวนบริหารศัตรูพืช
นางวัชรีพร โอฬารกนก ผูอํานวยการสวนบริหารศัตรูพืช รายงานดังนี้
1. งานตามยุทธศาสตร
1.1 การพัฒนาเจาหนาที่อารักขาพืชระดับอําเภอ 1,150 คน 882 อําเภอ
ดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว
1.2 การพัฒนาสมาชิกศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 26,460 ราย /882 แปลง
77 จังหวัด
- อบรมสมาชิก ศจช. ดําเนินการแลว 3 ครั้ง จํานวน 34 จังหวัด 614 คจช.
เปาหมาย 26,460 ราย อบรมแลว 18,420 ราย ยังอบรมไมครบ 8,040 ราย

-31.3 การผลิตขยายพอ-แมพันธุศัตรูธรรมชาติ ตัดยอดเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 56
1. แตนเบียน Anagyrus lopezi
147,600 ตัว
๒. แมลงชางปกใส Plesiochrysa ramburi
127,779 ตัว
3. แตนเบียนไข Trichogramma spp.
11,020 แผน
4. แตนเบียนหนอน Bracon hebetor
20,020 ตัว
2. งานตามภารกิจ
2.1 งานทดสอบ 2 เรื่อง
- การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอรมาในทองตลาดในการปองกันกําจัด
เชื้อรา สาเหตุโรคพืช (อยูระหวางดําเนินการ)
- ดําเนินการเตรียมสารเคมีสําหรับทดสอบ
- การทดสอบประสิทธิภาพของสารธรรมชาติ สารชีวภัณฑในการควบคุมเพลี้ยกระโดด
สีน้ําตาล ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา
- ดําเนินการจัดหาแปลงแลว
- ดําเนินการเตรียมสารชีวภัณฑสําหรับทดสอบ
2.2 งานพยากรณและเตือนการระบาด
- รายงานสถานการณศัตรูพืชที่สําคัญประจําสัปดาห
- ดําเนินการปรับปรุงระบบเร็วขึ้น (จาก My sql เปนระบบ Microsoft sql)
- เขียนแผนที่ระดับตําบลเพื่อใหระบบแสดงการระบาดระดับตําบล
รายงานสถานการณระบาดศัตรูพืช ขอมูลเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
1) เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล พบการระบาด 2 จังหวัด รวมพื้นที่ระบาด 823 ไร
2) ศัตรูมะพราว
- หนอนหัวดํา
พื้นที่ระบาด
102,638 ไร
- แมลงดําหนาม พื้นที่ระบาด
112,391 ไร
- ดวงแรด
พื้นที่ระบาด
2,706 ไร
3) เพลี้ยแปงมันสําปะหลัง พบการระบาด 8 จังหวัด รวมพื้นที่ระบาด 1,554 ไร
3. งานที่ไดรับมอบหมาย
3.1 โครงการลดความเสี่ยงการระบาดของเพลี้ยแปง ป ๒๕๕๖
-จัดสรรสารเคมีแชทอนพันธุฯ เรียบรอยแลว 49 จังหวัด และจังหวัดจัดสรรใหกับ
อําเภอแลว 31 จังหวัด
- รวมงานวันรณรงคแชทอนพันธุมันสําปะหลัง ณ อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว
วันที่ 21 พฤษภาคม 2556
3.2 โครงการควบคุมศัตรูมะพราวแบบครอบคลุมพื้นที่
3.2.1 จัดตั้งศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน
- ศจช.หลัก 40 ศจช. เลี้ยงหนอน และศจช. สาขา 120 ศจช. เบียนหนอนและ
ปลอยแตนเบียน
-ไขผีเสื้อขาวสาร ศจช.หลัก เลี้ยงหนอนผีเสื้อขาวสาร 40-45 วัน ทั้งโครงการ
42.24 ลานตัว ศจช.สาขา รับหนอนและปลอยแตนเบียน 220 ลานตัว ในพื้นที่ 88,000 ไร จํานวน 12 ครั้ง

-43.2.2 การอบรม ติดตาม ประเมินผล
- อบรมเจาหนาที่หลักสูตรการผลิตขยายแตนบราคอน 11-14 มิ.ย. 2556
- สัมมนารายงานกาวหนาและสรุปผลการดําเนินงาน 4 ครั้ง
- ติดตามนิเทศ ควบคุมคุณภาพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
- ประเมินผลประสิทธิภาพแตนเบียน 4 ครั้ง
3.2.3 การดําเนินงานที่ผานมา
- ควบคุม กํากับการปฏิบัติงานของจังหวัด/อําเภอ โดยนักวิชาการของ สบศ.
จํานวน 4 คณะ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556
- ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนดําเนินการโครงการ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556
- จัดทําแผนดําเนินโครงการเสร็จ วันที่ 10 พฤษภาคม 2556
- โอนจัดสรรงบประมาณเสร็จวันที่ 7 พฤษภาคม 2556
- กําหนดจุดตั้ง ศจช.หลัก และ ศจช.สาขา เสร็จวันที่ 17 พฤษภาคม 2556
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ สงมอบแลวเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556
- ประชุมจัดทําแผนการผลิตไขและพอแมพันธุใ นวันที่ 16 พฤษภาคม 2556
3.3 โครงการความรวมมือจัดการศัตรูขาว กรมการขาวจัดทําโครงการพัฒนา
ศูนยบริการความรูเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลใหแตละจังหวัด
3.4 โครงการเพิ่มศักยภาพฯ ชาวนา (AFTA) การโอนเงินจัดสรรงบประมาณใน
5 จังหวัดเปาหมายเรียบรอยแลว และเชิญ 5 จังหวัด รายงานความกาวหนาจะจัดในเดือนมิถุนายน 2556
มติที่ประชุม - รับทราบ
5.2 รายงานผลการดําเนินงานสวนสงเสริมและบริการพัฒนาคุณภาพสินคา
นายสมชัย วิสารทพงศ ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย รายงานวา
กลุมงานสงเสริมดินและปุย
ผลการดําเนินงาน
เปนผูแทนสํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรประชุมหารือกับสมาคมอารักขาพืชไทยเตรียมการจัด
พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) เรื่อง“การรณรงคการใชสารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย
(Safe Use)” ในวันที่ 4 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร ชั้น 5
อาคาร 1
ฝายพัฒนาการผลิตและควบคุมผักผลไมเพื่อการสงออก
ผลการดําเนินการ
-เปนคณะทํางานฝายจัดเตรียมคันไถ เพื่อใชในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ป 2556 ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง
-เปนผูแทนสพส.และเปนคณะทํางานเขารวมประชุม การจัดทําเสนทางกาวหนาในสายงานของ
ขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของสงใหกองการเจาหนาที่เรียบรอยแลว
กลุมงานสงเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย
ผลการดําเนินงาน
1.จังหวัดนครราชสีมา กลุมผูปลูกผักปลอดสารพิษบานประทาย ตําบลตลาดไทร อําเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา เปนกลุมที่มีความเขมแข็ง สมาชิก 25 ราย พื้นที่ปลูกผักรวมประมาณ 30 ไร สมาชิกมีรายไดเฉลี่ย
จากการผลิตผัก 15,500 บาท/ไร/เดือน เปนกลุมที่เขารวมโครงการเกษตรอินทรีย ป 2556 สมาชิกกลุมจะมีปญหา
ในเรื่องน้ําซึ่งหากปลอยน้ํารดผักพรอมกัน แปลงผักดานหลังน้ําจะสงไมถึง และปญหาสภาพดินที่คอนขางเปนกรด

-52.จังหวัดมหาสารคาม กลุมวิสาหกิจชุมชนศูนยขาวบานเกานอยปาชาดโนนเพ็กพัฒนา
ตําบลหนองบัวแกว อ.พยัคภูมิสัย จังหวัดมหาสารคาม เขารวมโครงการเกษตรอินทรีย ป 2557 สมาชิก 50 ราย
ไดรับการรับรองมาตรฐานขาวอินทรียแลวทั้งหมด กลุมผลิตเมล็ดพันธุขาว จําหนาย 28 บาท/กก. แปรรูปขาวสาร
หอมมะลิ 105 ราคา 40 บาท /กก. ขาวหอมนิล 70 บาท/กก. เปนกลุมผลิตขาวอินทรียที่มีความเขมแข็งและ
ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานในพื้นที่เปนอยางดี
3.จังหวัดขอนแกน กลุมเกษตรอินทรียบานโนนทอน ตําบลโนนทอง อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน เดิมเปนกลุมปลูกถั่วเหลืองและปรับเปลี่ยนมารวมโครงการเกษตรอินทรียป 2556 อยูในระยะการ
ปรับเปลี่ยนสมาชิกกลุมจะมีปญหาในเรื่องพื้นที่นากระจายอยูหลายแหง และบริเวณแปลงนาขางเคียงยังมีการใช
สารเคมี
4. จังหวัดอุดรธานี กลุมปุยอินทรียบานทับกรุง ตําบลทับกรุง อําเภอหนองแสง จังหวัด
อุดรธานีเปนกลุมที่เขารวมโครงการเกษตรอินทรียป 2556 โดยแปรสภาพมาจากศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง มี
ผูนํากลุมที่เขมแข็ง สมาชิกกลุมจะมีปญหาเรื่องน้ําที่ไหลผานพื้นที่นาที่มีการใชสารเคมี
5. จังหวัดหนองคาย กลุมผูผลิตขาวอินทรีย ตําบลโพนกอง อําเภอโพธิ์ตาก จ.หนองคาย
เปนกลุมที่เขารวม โครงการเกษตรอินทรียป 2556 อยูในระยะปรับเปลี่ยน สมาชิกของกลุมเปนที่ยอมรับของ
ชุมชนในการผลิตกลุมเปนที่ยอมรับของชุมชนในการผลิตขาวที่ไมใชสารเคมี แกนนําของกลุมจะมีเครือขายใหเมล็ด
พันธุขาวใหม ๆ มาทดลองปลูกในพื้นที่เสมอ สมาชิกกลุมจะมีปญหาในเรื่องวัชพืชในนาขาว
มติที่ประชุม - รับทราบ
5.3 รายงานผลการดําเนินงานสวนพัฒนาการเพาะเลี้ยงและจัดการพันธุพืช
น.ส.แสนสุข รัตนผล ผูอํานวยการสวนพัฒนาการเพาะเลี้ยงและจัดการพันธุพืช รายงาน
ผลการดําเนินงาน ดังนี้
งานยุทธศาสตร/ภารกิจ
ผลการผลิตตนพันธุพืชจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยี่อ (เดือนพฤษภาคม 2556)
1. ออย
ชักนํายอด 2,500 ตน
2. กลวย
ขยายเพิ่มปริมาณ 3,900 ตน
3. หนอไมฝรั่ง
เตรียมแมพันธุ 2,000 ตา
4. ปูเล
เตรียมแมพันธุเริ่มตน 700 ตา
5. มันสําปะหลัง เก็บรักษาแมพันธุ 2,300 ตน
การกระจายตนพันธุมันสําปะหลัง จากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง ป 2555
1. ศูนยฯ พิษณุโลก จํานวน 30,720 ลํา สนับสนุน 8 จังหวัด 64 ศจช.
2. ศูนยฯ อุดรธานี จํานวน 32,000 ลํา 3 จังหวัด 80 ราย
3. ศูนยฯ ชลบุรี จะเก็บเกี่ยว ก.ค. 56
4. มหาสารคาม จะเก็บเกี่ยว มิ.ย. 56
ศึกษาทดสอบการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของทอนมันสําปะหลังจาก
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกับทอนพันธุทั่วไป วัดความสูงของตน หลังปลูกอายุ 8 เดือน
1. ศูนยฯ พิษณุโลก พันธุเกษตรศาสตร 50 ตนจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสูงกวา
จากตนทอนพันธุ 90.11 ซม.

-62. ศูนยฯ อุดรธานี พันธุเกษตรศาสตร 50 ตนจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสูงกวา
จากตนทอนพันธุ 14.71 ซม.
3. ศูนยฯ ชลบุรี พันธุเกษตรศาสตร 50 ตนจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสูงกวา
จากตนทอนพันธุ 7.77 ซม.
4. ศูนยฯ มหาสารคาม พันธุหวยบง 80 ตนจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสูงกวา
จากตนทอนพันธุ 7.19 ซม.
งานที่ไดรับมอบหมาย
1. โครงการบริหารจัดการศัตรูพืชของชุมชน (โรคใบขาวและกอตะไครออย)
- ทดสอบเทคโนโลยีการจัดการโรคใบขาวออย จัดทําแปลงพันธุออยสะอาด 25 ไร
และแปลงเปรียบเทียบ 13 ไร ดําเนินการสํารวจอาการโรคใบขาวและหนอนกอออย ครั้งที่ 2 ในวันที่ 3-7
มิถุนายน 2556
2. การจัดประชุมคณะทํางานกลั่นกรองการใชจายเงินรายได
- ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 7 พฤษภาคม 2556พิจารณากลั่นกรองการใชจายเงิน
รายได ของศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดหนองคาย (พืชสวน) จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ
1,239,910 บาท ผลตอบแทน 2,700,800 บาท
- ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 พิจารณากลั่นกรองการใชจายเงิน
รายได ของศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดหนองคาย (พืชสวน) ที่ปรับปรุงแกไข 2 โครงการ
งบประมาณ 984,700 บาท ผลตอบแทน 2,467,800 บาท
กิจกรรมที่จะดําเนินการในเดือนมิถุนายน 2556
1. ออย
ชักนํายอด จํานวน 1,000 ตน
2. กลวย
ขยายเพิ่มปริมาณ 4,000 กอ
3. หนอไมฝรั่ง
ขยายเพิ่มปริมาณ 2,000 ตน
4. ปูเล
เตรียมแมพันธุเริ่มตน 400 ตน
5. มันสําปะหลัง
ชักนํายอด 500 ตน
มติที่ประชุม รับทราบ
5.4 รายงานผลการดําเนินงานกลุมสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรังสี
น.ส.สุขสม ชินวินิจกุล ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรังสี รายงานผล
การดําเนินงาน ดังนี้
งานตามภารกิจ
1. เลี้ยงพอแมพันธุแมลงวันผลไมสําหรับผลิตขยายเพื่อทําหมัน ๑๐๐,๐๐๐ ตัว
2. โครงการวิจัยเพื่อพิสูจนยืนยันชนิดของแมลงวันผลไมในประเทศไทย
๒.๑ ประชุมผูวิจัยรวมจาก ๔ หนวยงาน ครั้งที่ ๑๐ วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ณ
หองประชุมสํานักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
2.2 ผอ.กรส. ไดรับหนังสือเชิญในฐานะหัวหนาโครงการฯ จากทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหวางประเทศ ใหเขารวมประชุมงานวิจัยครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 26-31 สิงหาคม 2556 ณ เมือง Tucuman
ประเทศอารเจนตินา ซึ่งไดดําเนินการขออนุมัติตัวบุคคลเพื่อเขารวมประชุมแลว

-73. โครงการนํารองศึกษาการใชแมลงวันผลไมที่เปนหมันในการจัดทําพื้นที่
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๓.๑ การสนับสนุนแมลงวันผลไมเปนหมัน จัดสงแมลงวันผลไมเปนหมันไปยังพืน้ ที่
โครงการตําบลตรอกนอง อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ตอเนื่องทุกวันศุกร โดยในชวงเดือนพฤษภาคม สงแมลงวัน
ผลไมเปนหมัน สัปดาหละ 10 ลานตัว
4.สนับสนุนโครงการควบคุมแมลงวันผลไมของสํานักเกษตรจังหวัด จัดใหนักวิชาการเกษตร
จํานวน 2 คน ไปประจําฐานเรียนรูการควบคุมแมลงวันผลไมโดยวิธีผสมผสานในงานวันรณรงคการปองกันกําจัด
ศัตรูพืช โดยชีววิธีที่วัดสุนทรสถิต (วัดอําแพง) ตําบลอําแพง อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 23
พฤษภาคม 2556
5.การใหความรวมมือดานงานวิจัยในประเทศไทย แกนักวิจัยมาเลเซียและญี่ปุน หลังจากที่
นักวิจัยจากประเทศมาเลเซีย 2 คน ไดเดินทางมาปฏิบัติงานวิจัยรวมกับกลุมสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรังสี ณ
อาคารปฏิบัติการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรังสี คลอง 6 อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ระหวางวันที่ 21-26
เมษายน 2556 แลวมีงานทดลองที่ตองศึกษาตอเนื่องอีก 5 งาน
6.การเตรียมการเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium on
Fruit Flies of Economic Importance ครั้งที่ ๙ ป พ.ศ. ๒๕๕๗ (9th ISFFEI)
6.๑ กระทรวงฯ ลงนามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานจัดการประชุมฯ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการประชุม เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ แลว และผูอํานวยการสํานักพัฒนา
คุณภาพสินคาเกษตรในฐานะเลขาฯ คณะกรรมการจัดการประชุมฯ ไดลงนามหนังสือแจงไปยังผูเกี่ยวของทั้งหมดแลว
6.2 จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการประชุม ครั้งที่ 2/2256 วันที่ 26
เมษายน 2556 และจัดสงไปยังคณะกรรมการฯ เรียบรอยแลว เพื่อตรวจแกไขภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556
6.3 เตรียมการประชุมคณะกรรมการอํานวยการเรียบรอยแลว ซึ่งเดิมกําหนดวันที่ 27
พฤษภาคม 2556 แตเลื่อนออกไปกอน
7. การฝกอบรมแกผูไดรับทุนทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ ไดรับการทาบทาม
ในเบื้องตน ใหรับฝกอบรมแกผูไดรับทุนทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ จากประเทศสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม จํานวน 6 คน อบรมใน 3 ดาน ไดแก GIS, การผลิตขยายแมลงวันผลไมเปนหมัน และการดําเนิน
กิจกรรมการควบคุมแมลงวันผลไมในพื้นที่ ระยะเวลา 1 เดือน โดยอยูระหวางประสานกับหนวยงานและ
บุคคลากรที่เกี่ยวของเพื่อจัดทํากําหนดการ
8.การเตรียมการเลี้ยงแตนเบียน Bracon hebetor เพื่อควบคุมหนอนหัวดําศัตรูมะพราว
ตามโครงการปองกันและกําจัดศัตรูมะพราว (หนอนหัวดํา) แบบครอบคลุมพื้นที่โดยใชศัตรูธรรมชาติ
8.1 รับเปาหมายการผลิตเพิ่ม จากเดิม 700,000 ตัว เปน 4,800,000 ตัว โดย
จางเหมาแรงงาน 2 คน และจัดซื้อวัสดุที่จําเปนในการผลิตขยายบางสวน ภายในวงเงิน 100,000 บาท แลว
8.2 การผลิตผีเสื้อขาวสารจากไขผีเสื้อขาวสารที่รับจากศูนยบริหารศัตรูพืชจังหวัด
สุพรรณบุรี กรส. ไดเริ่มเก็บตัวเต็มวัยผีเสื้อขาวสาร และเก็บไขตั้งแตวันที่ 8 พฤษภาคม โดยเฉพาะวันที่ 23
พฤษภาคมนี้ เก็บไขไดประมาณ 10 กรัม ซึ่งจะมีปญหาดานวัสดุที่ใชเปนอาหารแกหนอนผีเสื้อขาวสาร ที่แมได
จัดซื้อดวยความจําเปนเรงดวน แตไมสามารถผานกระบวนการอบดวยอลูมิเนียมฟอสไฟดเพื่อกําจัดมอดไดทัน
เนื่องจากตองใชเวลาถึง 14 วัน จึงจําเปนตองใชกรรมวิธีการอื่น คือ การใชความรอน โดยขออนุมัติที่ประชุมใน
การจัดซื้ออุปกรณ ประกอบดวย กระทะ ตะหลิว และแกส สําหรับคั่วรําและปลายขาวเพื่อกําจัดมอด ใหสามารถ
ใชรําและปลายขาวเปนอาหารของหนอนไดทันความตองการ
มติที่ประชุม รับทราบ

-85.5 รายงานผลการดําเนินงานฝายบริหารทั่วไป
นางไพลินทร ริยาพันธุ หัวหนาฝายบริหารทั่วไป รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. ฝบร. ไดดําเนินการปรับปรุงหองผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ อาคาร 4 (เรือนไม 2 ชั้น)
โดยใหทีมงานชางทั้ง 4 คน ไปดําเนินการติดมุงลวดหนาตางหองชั้นลางทั้ง 2 หอง (ดานซาย-ขวา) เรียบรอยแลว
สําหรับชั้นบนอยูระหวางการขนยายเอกสาร เพื่อนํามาเก็บไวที่อาคาร 5 ยังไมไดดําเนินการติดมุงลวด
2. การปรับปรุงหองน้ําทุกชั้น อาคาร 5 ขณะนี้ไดดําเนินการสํารวจเรียบรอยแลว
สวนใหญระบบการระบายน้ําจากทอระบายน้ํา ไดดี ปญหาที่พบวาบางครั้งเกิดน้ําทวมขังไมระบายลง ทอสาเหตุ
มาจากทอระบายน้ําชวงขอตอระหวางชั้น กาวเสื่อมสภาพซึ่งก็ไดดําเนินการซอมแซมเรียบรอยแลว
สําหรับเครื่องสุขภัณฑที่ชํารุดบางหองรวมทั้งสายฉีด กอกน้ํามีรอยรั่วซึม ซึ่งทางทีมชางได
ไปสํารวจรายการที่ตองเปลี่ยนมีอะไรบาง ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการจัดทําเรื่องขออนุมัติ
3. ในเรื่องคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดทําฐานขอมูล
สื่อสาร เนื่องจากมีขาราชการบางรายไดยายหนวยงาน ฝบร.ไดทบทวบและจัดทําคําสั่งขึ้นใหมเรียบรอยแลวและได
แจงเวียนคําสั่งใหคณะทํางานทราบแลว
มติที่ประชุม - รับทราบ
- การขอแยกมิเตอร กรส.คลอง 6 อยูระหวางรอชางซึ่งจะขอดําเนินการตอมิเตอรเฉพาะบานที่มี
ผูพักอาศัยอยูเทานั้น
- การดําเนินการซอม วัสดุ-ครุภัณฑ ขอดําเนินการอยางเรงดวน
วาระที่ 6

เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ
6.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
นายสมชัย วิสารทพงศ ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย ประธาน
คณะทํางาน รายงานวาผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน – ระดับ
องคกร กิจกรรม ลดความเสี่ยงของเกษตรกรจากการระบาดของศัตรูพืช ประเด็นการปรับปรุง มี 4 กิจกรรม ดังนี้
1. กําหนดหลักสูตรการอบรมเจาหนาที่อารักขาพืช
2. จัดฝกอบรมเพื่อใหเจาหนาที่อารักขาจังหวัดมีความรูในเรื่องอารักขาพืช
3. ใหความรูดานการปองกันและกําจัดศัตรูพืชผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. จัดทําคูมือหรือแนวทางการรายงานการประเมินสถานการณการระบาดศัตรูพืชให
กลุมอารักขาพืช
การดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลา ตองรายงานสรุปในรอบ 12 เดือน กิจกรรมนี้ประเมิน
ไดวาเจาหนาที่มีความรู เพิ่มขึ้นรอยละ 97 % จากการประเมินเจาหนาที่สามารถคาดการณการระบาดไดก็
สามารถปดความเสี่ยงในเรื่องนี้ได
มติที่ประชุม - รับทราบ

รายงานวา

6.2 รายงานการเงิน (การใชจายเงิน / จัดซื้อ / จัดจาง)
นางไพลินทร ริยาพันธุ หัวหนาฝายบริหารทั่วไป รายงานการรับจัดสรรเงินงบประมาณ

-91.งบประมาณบริหารจัดการ การใชจายงบประมาณบริหารจัดการของสํานัก ฐานะการเงิน
คงเหลือ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ดังนี้
1.1 คาเบี้ยเลี้ยง
คงเหลือ
609,968.99 บาท
1.2 คาวัสดุสํานักงาน
คงเหลือ
107,106.00 บาท
1.3 คาซอมแซม,ยานพาหนะ
คงเหลือ
112,519.86 บาท
1.4 คาเชาบาน
คงเหลือ
274,100.00 บาท
2.งบประมาณโครงการตามตัวชี้วัด
2.1 ผลิตขยายพอ-แมพันธุศัตรูธรรมชาติ
คงเหลือ
152,763.70 บาท
2.2 ผลิตตนพันธุพืชจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คงเหลือ
2,720.75 บาท
2.3 โครงการฝกอบรมเจาหนาที่อารักขาพืช
คงเหลือ
46,872.11 บาท
2.4 โครงการลดความเสี่ยงฯเพลี้ยแปง
คงเหลือ
156,062.20 บาท
2.5 แลกเปลี่ยนเรียนรูการควบคุมหนอนหัวดํา คงเหลือ
160,116.00 บาท
2.6 ประชุมคณะอนุกรรมการ MOU
คงเหลือ
18,033.20 บาท
2.7 ติดตามใหคําปรึกษาแนะนําเจาหนาที่และ คงเหลือ 136,644.19 บาท
เกษตรกร
2.8 จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ISFFEI
คงเหลือ
71,305.00 บาท
2.9 โครงการอบรมเจาหนาที่เกษตรอินทรีย
คงเหลือ
2,240.00 บาท
2.10 ขับเคลื่อนโครงการสงเสริมมาตรฐานสินคา คงเหลือ
26,202.70 บาท
2.11 โครงการฝกอบรมปองกันและกําจัดศัตรู คงเหลือ 1,100,000.00 บาท
พืชผัก IPM
2.12 โครงการควบคุมและกําจัดศัตรูมะพราว คงเหลือ 12,224,790.00 บาท
(หนอนหัวดํา)
มติที่ประชุม -รับทราบ
6.3 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
นายจุมพล ไทยสุชาติ ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมและพัฒนาการบริการอารักขาพืช
ประธานคณะทํางาน รายงาน
1. ขอเพิ่มคณะทํางาน เนื่องจากคณะทํางานบางทานยายและมีเจาหนาที่มาใหมจึงเสนอ
แตงตั้งคณะทํางานเพิ่มเติม ดังนี้ นายวิรัช อ่ําสกุล นักวิชาการเกษตรชํานาญการ และนายสามารถ ศรีวิลัย
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
2. การดําเนินการ คณะทํางานอบรมในเรื่องเว็บไซด เพิ่มเติมอยูในระหวางกําหนดวันเวลา
3. ขาวประชาสัมพันธทางเว็บไซด
- ขาวประชาสัมพันธทางเว็บไซด6 ขาว
- ขาวเตือนการระบาด 4 ขาว
- ขาวพยากรณทุกสัปดาห
มติที่ประชุม รับทราบ

- 10 6.4 การจัดการความรูภายในหนวยงาน (KM)
นายธงชัย สุทธิพงศเกียรติ หัวหนาฝายพัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผักผลไมเพื่อการ
สงออก ประธานคณะทํางาน รายงานวา
คณะทํางาน KM ไดดําเนินการจัดการถอดองคความรูตามตัวชี้วัดของสํานัก ในแผนที่ 1
ครั้งที่ 2 การถอดองคความรูจากผูเกษียณอายุราชการ นางลาวัลย จีระพงษ ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการศัตรูพืช
กําหนดจัดขึ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 2 สํานักฯ
มติที่ประชุม -รับทราบ
6.5 การพัฒนาบุคลากรภายในหนวยงาน (HR)
นายวิชัย ตูแกว ผูอํานวยการกลุมงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ประธานคณะทํางาน รายงาน
การดําเนินงาน ดังนี้
1. กิจกรรมเสริมสรางความผาสุกในที่ทํางาน โดยแบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้
1.1 ดานพัฒนาสุขภาพ
- สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (สรรพคุณน้ําตะไคร)
1.2 ดานการเสริมสรางความรู
- กิจกรรมภาษานารูภาษาอาเซียนในทุก 2 สัปดาห
1.3 กิจกรรมสรางความภาคภูมิใจในการทํางาน
- จัดทําประชาสัมพันธ อวยพรวันเกิดในเดือนพฤษภาคม 2556 (10 ทาน)
- จัดทําประชาสัมพันธ ยินดีตอนรับผูยายมาใหม (4 ทาน)
มติที่ประชุม -รับทราบ
วาระที่ 7

เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ
7.1 รายงานมาตรการประหยัดพลังงาน
นายอภิชิต ตานะเศรษฐ ผูอํานวยการกลุมงานจัดการพันธุพืชเพาะเลี้ยง ประธาน
คณะทํางาน รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
การจัดซื้อพัดลมเพื่อทดแทนการเปดแอร คณะทํางานไดพิจารณาความเหมาะสมที่จะซื้อ
พัดลมใหแก สวน กลุม ฝายตาง ๆ ที่ไดเสนอมา
-ในกรณีที่จะตองซื้อพัดลมตองกําหนดมาตรการใหเปด-ปด แอรในเวลา 13.00-16.00 น.
-พัดลมที่จะซื้อ ควรเปนพัดลมตั้งพื้น ขนาดใบพัด 18 นิ้ว
-ความเหมาะสมของจํานวนพัดลมอยูในระหวางการดําเนินการสํารวจพื้นที่
มติที่ประชุม - รับทราบ
7.2 งานประชาสัมพันธ
นายสมศักดิ์ วรรณศิริ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ ประธานคณะทํางานรายงานวา
ผลการดําเนินงานเดือน พฤษภาคม 2556
1. งานประชาสัมพันธกรมฯ
- เกษตรกาวหนาตามสอบมะมวงสงออกดวยสมารทโฟน
- กสก.เดินหนา GAP กลุมมะมวงสงออกจังหวัดฉะเชิงเทรา

- 11 2. ผลการฝกอบรมหลักสูตร การผลิตสี่อประชาสัมพันธงานสงเสริมการเกษตร
วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2556 ณ บึงฉวากรีสอรท จังหวัดสุพรรณบุรี ดําเนินการจัดโดยสํานักพัฒนาการ
ถายทอดเทคโนโลยี (สพท) เพื่อตองการใหผูเขารับการฝกอบรมไดพัฒนางานดานการประชาสัมพันธในหนาที่ความ
รับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งดานการประชาสัมพันธงานดานการสงเสริมการเกษตร และการพัฒนา
องคกร โดยภาพรวมเปนการฝกอบรมที่ที่ใหประโยชนดานการประชาสัมพันธมาก สามารถนําความรูที่ไดไปใช
ปฏิบัติไดจริง
มติที่ประชุม - รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

(นางนันทิยา พลับพลา)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ผูจดรายงานการประชุม

(นางไพลินทร ริยาพันธุ)
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
ผูตรวจรายงานการประชุม

