
 
การประชุมสมัมนาเพิม่สมรรถนะการบริหารงานโครงการของเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการ  

สงักัดกรมสงเสริมการเกษตร ภาคตะวันออก  
คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๕ 

วันท่ี  ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ 
หองเกษรา ๓ โรงแรมสตาร อาํเภอเมือง จังหวัดระยอง 

************************  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรือ่งเพือ่ทราบและพจิารณา 

 เรือ่งเพือ่ทราบ  

๑. แนวทางการบรหิารการระบาดศัตรพูชื (ขาว มะพราว มนัสําปะหลัง) 

๒. โครงการขับเคล่ือนการจัดทําสมดุทะเบียนเกษตรกร 

๓. สรปุผลการติดตามงานโครงการสงเสรมิการเกษตร ป ๒๕๕๕ 

๔. โครงการ ขยายตนแบบและการติดตามนเิทศงานการจัดทําระบบควบคุมภายในของกลุม

เกษตรกร ป ๒๕๕๕  

๕. การประกวดวสิาหกจิชุมชนดีเดนระดับเขต และระดับประเทศ ป ๒๕๕๕ 

๖. ความกาวหนาการจัดทําแผนพฒันาการเกษตรระดับตําบล 

๗. ผลการวิจัยความตองการฝกอบรมของนักวิชาการสงเสริมการเกษตรบรรจุใหมภาคตะวันออก 

ระเบียบวาระท่ี ๕  การติดตามประสานงานและปญหาอปุสรรคในการปฏบิติังาน 

๕.๑ ศูนยปฏิบัติการ 

๕.๒ สํานักงานเกษตรจังหวัด 

ระเบยีบวาระท่ี ๖  เรือ่งอืน่ ๆ 

 

หมายเหตุ : เริม่ประชุมเวลา  ๐๘.๓๐ น. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๒ 
 

  

การประชุมสมัมนาเพิม่สมรรถนะการบริหารงานโครงการของเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการ  
สงักัดกรมสงเสริมการเกษตร ภาคตะวันออก  

คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๕ 
วันท่ี  ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ 

หองเกษรา ๓ โรงแรมสตาร อาํเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 

ผูมาประชุม 
๑. นายอนนัต  ลิลา   รองอธบิดีกรมสงเสรมิการเกษตร ฝายวชิาการ ประธานท่ีประชุม 
๒. นายวิชิตร  ชวยพิทักษ   ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓  

จังหวัดระยอง   
๓. นายปยะ  ปกเกตุ   (แทน) เกษตรจังหวัดจันทบุรี 
๔. นายมานะ  บุญระม ี  เกษตรจังหวดัตราด 
๕. นางสุรียพร  แสงอรุณ   (แทน) เกษตรจังหวัดสระแกว 
๖. นายพรชัย  วนิชนพรัตน  เกษตรจังหวัดนครนายก  
๗. นายเลิศพงศ ต. ไชยสุวรรณ  (แทน) เกษตรจังหวดัชลบุรี  
๘. นายชูเกียรติ  ประดิษฐศิลปกุล  เกษตรจังหวดัสมทุรปราการ 
๙. นายจารรุงค  ราชพทัิกษ   เกษตรจังหวดัปราจีนบุร ี
๑๐. นายวบิลูย  ไชยวรรณ   (แทน) เกษตรจังหวดัฉะเชิงเทรา   
๑๑. นายธรรมนญู  บุญไกสร  เกษตรจังหวัดระยอง 
๑๒. นายทิวา  แซมเพชร   ผูอํานวยการศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี 
๑๓. นายสมเกียรติ  คุมกัน  (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวดัฉะเชิงเทรา  (พืชสวน) 
๑๔. นายพงษศักด์ิ  เอมดวง  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
  จังหวัดระยอง (พืชสวน) 
๑๕. นายอาํนาจ  ธรรมวชิญ  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
  จังหวัดชลบุรี  (พันธุพืชเพาะเล้ียง) 
๑๖. นายรุงโรจน  เจริญโพธิ ์  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  

จังหวัดจันทบุรี (ผ้ึง) 
๑๗. นายสุระเชษฐ  นาโสม รักษาการ หัวหนาศูนยพัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผักผลไม

เพื่อการสงออกท่ี ๒ จังหวดัฉะเชิงเทรา 
๑๘. นายวิทยา  พลเยี่ยม    ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ     เลขานกุาร  

ผูเขารวมประชุม 
๑. นายมนตร ี กลาขาย  ผูอาํนวยการกลุมวชิาการและฝกอบรม  สสข.๓ รย.  
๒. นายสามารถ  ช่ืนวงศา  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สสข.๓ รย. 
๓. นางเรงิจิตร  พรหมสถิต ผูอาํนวยการสํานกัพฒันาคุณภาพสินคาเกษตร  กรมสงเสริมการเกษตร 
๔. นางวาสนา  บํารงุกจิ หัวหนาฝายบรหิารท่ัวไป    สสข.๓ รย. 
๕. นางสาวอสิร ี เกงนอก  นกัวชิาการสงเสรมิการเกษตรปฏบิติัการ  สสข.๓ รย. 
๖. นางสาววันทิตา  วุฒิพนมศักด์ิ  เจาหนาท่ีระบบคอมพวิเตอร  สสข.๓ รย. 
๘. นายนภศักด์ิ  ทองชาติ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  สสข.๓ รย. 



๓ 
 

  

 
๙. นายพินิจ  อาษากิจ  ประชาสัมพันธ กลุมวิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักปลอดสารพิษบานหนองหวา  
๑๐. นายอุดร  สมบูรณ  ประธาน กลุมวิสาหกิจชุนชนปรับปรุงคุณภาพน้ําเปน จังหวัดระยอง  
๑๑. นายตอศักด์ิ  โพธิก์าร นกัวชิาการสงเสรมิการเกษตรชํานาญการ ศสพ.ชบ.(พันธุพืชเพาะเล้ียง)  

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชิตร  ชวยพิทักษ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร

เขตท่ี ๓  จังหวัด ระยอง กลาวตอนรบัเกษตรจังหวดั หัวหนาสวนราชการ และประธานท่ีประชุม นายอนนัต  ลิลา        
รองอธบิดีกรมสงเสรมิการเกษตร ฝายวชิาการ ประธาน กลาวเปดการประชุมและดําเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

การดําเนนิงานของกรมสงเสรมิการเกษตรในป ๒๕๕๕ ท่ีผานมา เนือ่งจากพืน้ท่ีทางการเกษตรใน      
ภาคตะวนัออกแบงคอนขางชัดเจนตามลักษณะกจิกรรมทางการเกษตร พืน้ท่ีปลูกขาว แถบจังหวดันครนายก 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี พื้นท่ีปลูกไมผล ไมยืนตน จังหวัดระยอง จันทบุรี  ตราด พื้นท่ีปลูกพืชไร ไดแกจังหวัด สระแกว 
ชลบุรี ปราจีนบุรี การแกปญหาในแตละพื้นท่ีจึงมีความแตกตางกัน ในปจจุบันยังมีปญหาเรื่องมันสําปะหลัง ซึ่ง
โครงการรับจํานํามันสําปะหลังจะมีความชัดเจนในสัปดาหหนาหลังจากเขาท่ีประชุมสภาผูแทนราษฎร สวนสับปะรด 
ชวงวกิฤตเดือนพฤศจิกายน – ธนัวาคม ปรมิาณสับปะรดจะออกสูตลาดสูงสุด อาจมปีญหาสับปะรดลนตลาด ขอใหทุก
สวนทําความเขาใจกบัเกษตรกรเพือ่ลดปญหาการประทวงท่ีอาจเกดิข้ึน  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังถือวามี
ความสําคัญในทุกสวนของการทํางาน มสีวนชวยลดปญหาดานผลผลิตและการตลาด เนือ่งจากพืน้ท่ีทีเ่กดิปญหาราคา
ผลผลิตตกตํ่ามักเปนพื้นท่ีท่ีปลูกพืชเชิงเด่ียว  เมื่อประสบปญหาก็มักจะขายท่ีทํากิน หากเกษตรกรนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชก็จะมีความรักและหวงแหนพื้นท่ีทํากิน สวนของโครงการแกไขปญหาราคาผลไมป ๒๕๕๕ ผาน
ไปดวยดี ท้ังกิจกรรมปกติ และโครงการจับคูประชาสัมพันธการบริโภคผลไมภายในประเทศ อีกท้ังปญหาการระบาด
ศัตรูพืชในปนี้เกิดข้ึนนอยเนื่องจากสภาพภูมิอากาศไมเอื้ออํานวย  

ในสวนของโครงการรับจํานําขาว ภารกิจในความรับผิดชอบของกรมสงเสริมมี ๓ สวนคือ การข้ึนทะเบียน 
การประชาคม และการออกใบรบัรอง ปจจุบนัมกีารตรวจสอบท่ีจรงิจัง ขอใหเกษตรจังหวดักาํชับเจาหนาท่ีเพิม่
ระมัดระวงัในการดําเนนิงาน การแกไขรายละเอยีดในใบรบัรองตองผานกระบวนการท่ีถกูตอง 

การมอบรางวลัวสิาหกจิชุมชนดีเดนระดับเขต สํานกัสงเสรมิและพฒันาการเกษตร เขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง 
กรมสงเสรมิการเกษตร ไดดําเนนิการการประกวดวสิาหกจิชุมชนดีเดนระดับประเทศ โดยมวีตัถุประสงค เพือ่คนหา
ตนแบบวสิาหกจิชุมชนดีเดน เปนการกระตุน และพฒันาประสิทธภิาพการประกอบการวสิาหกจิชุมชน และเผยแพร
เกียรติคุณของวิสาหกิจชุมชนท่ีมีผลงานดีเดน รางวัลท่ี ๑ ไดแก วิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักปลอดสารพิษบานหนองหวา 
อําเภอพนมสารคาม จังหวดัฉะเชิงเทรา รางวัลท่ี ๒ ไดแก วิสาหกิจชุมชนกลุมปรับปรุงคุณภาพทุเรียนบานสามแยกน้ํา
เปน อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง รางวัลท่ี ๓ ไดแก วสิาหกจิชุมชนโรงสีขาวชาวนาตราด อาํ เภอเมอืง จังหวดัตราด                                                                                 
และรางวลัชมเชย ไดแก วสิาหกจิชุมชนแปรรปูเส่ือกกบานบางพลวง อาํเภอบานสราง จังหวดัปราจีนบุรี 

มติท่ีประชุม  รบัทราบผลการดําเนนิงานภาคตะวนัออกปงบประมาณ ๒๕๕๕ และผลการประกวดและมอบรางวลั
วิสาหกิจชุมชนดีเดน 

 

 

 



๔ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๕ 

  ตามท่ีไดมีการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร เขตท่ี ๓   
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ หองสินสมุทร ๑ โรงแรมสตาร อําเภอเมือง จังหวัดระยอง นั้น  
ฝายเลขาฯไดจัดทํารายงานการประชุม และไดสงใหทุกทานแลว รายละเอยีดรายงานการประชุมตามเอกสารหนา ๓ 
ถึงหนาท่ี ๑๐ 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๕๕ 

   ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองเพื่อทราบและพิจารณา 

เร่ืองเพื่อทราบ  

เร่ืองท่ี ๑. แนวทางการบริหารการระบาดศัตรูพชื (ขาว มะพราว มันสําปะหลัง) 

สถานการณการระบาดของเพล้ียกระโดดสีน้าํตาลในเขตภาคตะวนัออก ณ วันท่ี ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๕ พบวาภาคตะวันออกมีพื้นท่ีปลูกขาวในจังหวัดจันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และจังหวัด
สระแกวรวม ๑,๗๕๕,๓๐๕ ไร  
  การดําเนนิงานควบคุมการระบาดเพล้ียกระโดดสีน้าํตาลท่ีผานมา  กรมสงเสริมการเกษตรผลิตส่ือ
เผยแพรประชาสัมพันธแนวทางการจัดการเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล ไดแก ส่ือทางโทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพ  สํานกังานเกษตร
จังหวัดโดยกลุมอารักขาพืช และสํานักงานเกษตรอําเภอถายทอดใหความรูกับเกษตรกรในเรื่องการจัดการเพล้ีย
กระโดดสีน้าํตาล  โดยมี ศูนยบริหารศัตรูพืชจังหวัดชลบุรีสนับสนุนเช้ือราบิวเวอเรีย  กรมการขาวมอบเครือ่งดูดแมลง
ใหกับจังหวัดนครนายก จํานวน ๖๐ เครือ่ง และจังหวดัฉะเชิงเทราจํานวน ๖๕ เครื่อง  และ อปท.สนบัสนนุดาน
งบประมาณ 

สรุปการดําเนินงานการจัดการเพล้ียแปงมันสําปะหลังในพื้นท่ีภาคตะวันออก  (จันทบุรี ระยอง 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุร ีชลบุร ีและ สระแกว) พื้นท่ีปลูกมันสําปะหลัง เดือนกันยายน ๒๕๕๕ จํานวน ๑,๖๔๔,๖๓๔ ไร 
คิดเปนรอยละ ๑๖.๖๖ ของพื้นท่ีปลูกมันท้ังประเทศ ๙,๘๗๓,๙๒๕  พบการระบาดสูงสุดเมือ่เดือนมนีาคม จํานวน 
๖,๕๘๔ ไร ซึ่งนอยกวาชวงเวลาเดียวกันของป ๒๕๕๔ ท่ีมีพื้นท่ีพบการระบาด ๗๓,๒๐๐ ไร  โดยมกีาร จัดงานรณรงค
การจัดการเพล้ียแปงมันสําปะหลัง อยางนอยจังหวัดละ ๑ ครั้ง  สนับสนุนงานเคมีแชทอนพันธุท้ังส้ิน ๖,๓๙๐.๔ 
กิโลกรัม (ป ๒๕๕๔ จํานวน ๖,๐๐๖  กิโลกรัม ป ๒๕๕๕ จํานวน ๓๙๐.๔ กิโลกรัม) รวมเปนพื้นท่ี ๓๙๙,๔๐๐ ไร  ศูนย
บรหิารศัตรพูชืชลบุรสีามารถผลิตและปลอยแตนเบียน Anagyrus lopezi ไดมากกวา ๑,๖๐๐,๐๐๐ ตัว และแมลงชาง
ปกใส มากกวา ๙๐๐,๐๐๐ ตัว สงเสรมิการดําเนนิงานของ ศจช. เพือ่ติดตามสถานการณ และเฝาระวงัการระบาดของ 
เพล้ียแปงมันสําปะหลัง  จัดทําชุดนิทรรศการใหจังหวัดและอําเภอ รวมถึงเอกสารคําแนะนํา แผนพับท่ีเกี่ยวกับการ
จัดการเพล้ียแปงมันสําปะหลัง และประชาสัมพันธผานส่ือโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ  สถานการณ ในปจจุบนั พบการ
ระบาดของเพล้ียแปงมันสําปะหลังครั้งสุดทายเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๓๖๑ ไร ท่ีจังหวัดชลบุรี แตหลังจาก
นั้นจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ไมพบพืน้ท่ีการระบาดอกีเลย แตตองมกีารติดตามสถานการณอยางใกลชิด เพราะมี
โอกาสท่ีเพล้ียแปงมันสําปะหลังจะกลับมาระบาดไดอีกครั้งเมื่อฝนท้ิงชวง 

สรุปการดําเนนิการจัดการศัตรูมะพราว (หนอนหัวดําและแมลงดําหนาม) ในพื้นท่ีภาคตะวันออก
(จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง และจังหวัดตราด) พื้นท่ีปลูกมะพราวท้ังหมดของประเทศมีประมาณ ๑.๔๕ ลาน
ไร โดยพื้นท่ีปลูกมะพราวในจังหวัดภาคตะวันออกท่ีมีการระบาดของศัตรูมะพราวท้ังหมด ๗๘,๒๑๖ ไร คิดเปนรอยละ 
๕.๓๙ ของพื้นท่ีปลูกท้ังประเทศ หนอนหัวดํา ท้ังประเทศมีพื้นท่ีการระบาด ๙๒,๑๙๐ ไร ในภาคตะวนัออกพบการ 



๕ 
 

  

ระบาดในจังหวดัชลบุรแีละฉะเชิงเทรารวม ๓,๑๓๑ ไร คิดเปนรอยละ ๓.๔๐ ของพื้นท่ีระบาดของหนอนหัวดําท้ัง
ประเทศ แมลงดําหนาม ท้ังประเทศมพีืน้ท่ีการระบาด ๘๖,๓๓๙.๕๐ ไร ในภาคตะวนัออกพบการระบาดในจังหวดั
ฉะเชิงเทรา ระยอง และตราด รวม ๑,๖๖๕ ไร คิดเปนรอยละ ๑.๙๓ ของพื้นท่ีระบาดดําหนามท้ัง  การดําเนนิงานท่ี
ผานมา กรมสงเสริมการเกษตรไดมีการประชาสัมพันธและใหความรูแกเกษตรกรอยางตอเนื่อง  จัดงานรณรงคควบคุม 
ปองกันและกําจัดศัตรูมะพราว ดําเนนิการตัดหางใบและพน Bacillus thuringiensis ในพื้นท่ีท่ีมีการระบาดของหนอน 
หัวดํา ดําเนนิการปลอยแตนเบียน Trichogramma spp. และปลอยแตนเบียน  Bracon hebetor ในพื้นท่ีท่ีมีการ
ระบาดของหนอนหัวดํา และปลอยแตนเบียน Asecodes hispinarurm ในพื้นท่ีท่ีมีการระบาดของแมลงดําหนาม
พัฒนาเจาหนาท่ีเรื่องการจัดการศัตรูมะพราว เพื่อใหมีความรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพราวและการปองกันกํา
จักศัตรูมะพราวอยางมีประสิทธิภาพ และจัดต้ังศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน เพื่อเปนกลไกในการขับเคล่ือนมาตรการการ
จัดการศัตรูมะพราว 

มติท่ีประชุม  รบัทราบสถานการณการระบาดศัตรพูชืภาคตะวนัออก และมาตรการการดําเนนิงานของกรมสงเสรมิ
การเกษตร 

เร่ืองท่ี ๒. โครงการขับเคลื่อนการจัดทําสมุดทะเบียนเกษตรกร 

นโยบายของรฐับาลไดใหความสําคัญกบัการพฒันาภาคการเกษตรและการชวยเหลือเกษตรกร  ซึ่ง
การท่ีจะดําเนนิมาตรการตางๆ  ตามนโยบายของภาครฐัใหประสบความสําเรจ็และเกดิประโยชนสูงสุดตอเกษตรกร  
จําเปนตองมีฐานขอมูลท่ีถูกตอง  ครบถวน และเปนปจจุบนั  ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ  โดยกรมสงเสริม
การเกษตร จึงไดดําเนนิการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจ และจัดทําขอมูลการชวยเหลือ
เกษตรกรผูประสบภยัพบิติัดานการเกษตร  โดยไดพฒันาฐานขอมลูตางๆ  ดังกลาวอยางตอเนื่อง  การดําเนนิการ
ขับเคล่ือนการจัดทําสมดุทะเบียนเกษตรกรใน ๑๐ จังหวัด มีวัตถุประสงค  เพื่อใหเกษตรกรมีสมุดทะเบียนเกษตรกรไว
ประจําครัวเรือน ใหเกษตรกรรูวิธีการปรับขอมูลใหเปนปจจุบันและรูประโยชนของสมุดทะเบียนเกษตรกร  ซึ่งในภาค
ตะวันออกมีจังหวัดฉะเชิงเทราเปนพื้นท่ีนํารอง โดยทุกอําเภอจัดพิมพท่ีสํานักงานเกษตรจังหวัด ยกเวนอําเภอพนมสาร
คาม 

 

มติท่ีประชุม รบัทราบวัตถุประสงคและพื้นท่ีนํารองการจัดทําสมุดทะเบียนเกษตรกร 

เร่ืองท่ี ๓. สรุปผลการติดตามงานโครงการสงเสริมการเกษตร ป ๒๕๕๕  

  ผลการติดตามงานโครงการสงเสรมิการเกษตร ป ๒๕๕๕ ในภาพรวมการดําเนนิงานทุกโครงการเสรจ็
ส้ินตามวตัถุประสงค โดยมรีายละเอยีดโครงการตามเอกสารท่ีแนบแลว 

มติท่ีประชุม รบัทราบผลการติดตามงานโครงการสงเสรมิการเกษตร ป ๒๕๕๕ 

เร่ืองท่ี ๔. โครงการขยายตนแบบและการติดตามนิเทศงานการจัดทําระบบควบคุมภายในของกลุม
เกษตรกร ป ๒๕๕๕ ( GAP แบบกลุม) 

มีวัตถุประสงค.เพื่อสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร รวมกลุมจัดทําระบบควบคุมภายในของกลุม ในการ
ยื่นขอใบรับรองแหลงผลิต GAP พชื / ขาว แบบกลุม สงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมผลิตสินคาเกษตรมีคุณภาพปลอดภัย
และไดมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พชื / ขาว  เปาหมายและพืน้ท่ีดาํเนนิการ  จํานวน  ๕ กลุม 
เกษตรกร ๑๐๓ ราย  วธิกีารดําเนนิงาน จังหวดั/อาํเภอ คัดเลือกกลุมเกษตรกร เขต/จังหวัด/อาํเภอ เปนวทิยากร
กระบวนการ สงเสริมใหสมาชิกกลุมไดมีสวนรวม การเรียนรู เขาใจถึงบทบาทหนาท่ีของสมาชิกกลุมแตละรายวามีสวน
รวมในกิจกรรมอะไรบางตามโครงสรางการบริหารงานกลุมนอกเหนือจากท่ีเปนผูผลิตพืชอาหาร / ขาว  และสมาชิกทุก
รายมีสวนรวมในการจัดทําระบบควบคุมภายในเพื่อพัฒนาใหเปนกลุมท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานแหลงผลิต GAP แบบ



๖ 
 

  

กลุม ไดแกการช้ีแจงและการนัดหมาย  การจัดประชุม  อบรมถายทอดความรู  ฝกปฏิบัติและทักษะ แกกลุมเกษตรกร 
จํานวน ๖ ครั้ง  

ผลการดําเนนิงาน ดังนี้ ไดอบรมเกษตรกรแบบมสีวนรวมในการจัดทําเอกสาร คูมอืการจัดการระบบ
ควบคุมภายใน และแบบฟอรมตางๆ  ๑-๘ จํานวน ๑๕๐ ชุด จัดต้ังกลุมผลิตสินคาเกษตรมีคุณภาพปลอดภัยและได
มาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พชื / ขาว  ท่ีย่ืนแบบคําขอใบรบัรองแหลงผลิต GAP พชื แบบกลุม  สง
หนวยตรวจรบัรอง  ผาน อาํเภอ / จังหวดั จํานวน ๕ กลุม  และไดกลุมผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน ท่ี
เปนตนแบบการจัดการะบบควบคุมภายใน ไดใบรบัรองแหลงผลิต GAP พืช สําหรับกลุม 

ปญหาและขอเสนอแนะ เกษตรกรมทัีศนคติการคาดหวงัเรือ่งราคาสินคานาํในการเขารวมกจิกรรม 
โครงการฯ นกัสงเสรมิการเกษตรควร ปรบัทัศนคติ ของเกษตรกรใหมควรวเิคราะหคิดเปนระบบ วิทยากรกระบวนการ
ระดับเขต / จังหวัด / อาํเภอ  การทํางานเปนทีมในวเิคราะหสรปุและปรบัแนวทางใหเหมาะสมกบัสังคมการเกษตร 
ระหวางการอบรมคอนขางนอยมาก และการจัดทําระบบควบคุมภายในของกลุมพบปญหาสมาชิกไมมีทักษะการพิมพ
เอกสารและการใชคอมพวิเตอรซึง่มคีวามจําเปนตอการทําเอกสารใชในระบบควบคุมภายใน ควรประสาน กศน.เพิ่ม
ทักษะกลุม                  

มติท่ีประชุม รบัทราบการดําเนนิงานโครงการขยายตนแบบและการติดตามนเิทศงานการจัดทําระบบควบคุมภายใน
ของกลุมเกษตรกร ป ๒๕๕๕ ( GAP แบบกลุม ) 

เร่ืองท่ี ๖. ผลการวิจยัความตองการฝกอบรมของนกัวิชาการสงเสริมการเกษตรบรรจุใหมภาคตะวันออก  

การวิจัยเรื่อง ความตองการฝกอบรมของนักวิชาการสงเสริมการเกษตรบรรจุใหมระดับอําเภอและ

จังหวดัในภาคตะวนัออก ป ๒๕๕๕ ดําเนนิการโดยกาํหนดกลุมเปาหมายแบบ Purposive Sampling เปนนกัวชิาการ

สงเสริมการเกษตรท่ีบรรจุต้ังแต ป ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ใน ๙ จังหวดั ของภาคตะวนัออก ไดแบบสอบถามกลับคืน 

จํานวน ๑๔๒ ราย ซึ่งผลการวิจัยพบวา นักวิชาการสงเสริมการเกษตรสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ ๖๘.๑ สําเรจ็

การศึกษาปรญิญาตร ีรอยละ ๘๑.๗ ปรญิญาโท รอยละ ๗.๑ ครอบคลุม ๒๗ สาขาวชิา รบัผิดชอบเฉล่ีย ๑,๒๕๐ 

ครัวเรือน และมีประสบการณผานการฝกอบรมรอยละ ๘๕.๙ สําหรบัความตองการฝกอบรมของนกัวชิาการสงเสรมิ

การเกษตรนั้น อยูในระดับมากและระดับมากท่ีสุด ในทุกหมวดวิชา ซึ่งความตองการในระดับมากท่ีสุดเรียงตามคา

คะแนนเฉล่ียรวม ๑๐ อันดับมีดังนี้ ๑) เทคนิคการประชุมและถายทอดความรู (๔.๔๖) การพฒันาบุคลิกภาพ (๔.๓๘) 

การศึกษาวิจัยทางสงเสริมการเกษตร (๔.๓๗) ความรูดานพืชสมุนไพร (๔.๓๖) ศิลปะและเทคนคิการเขียน (๔.๓๔) การ

วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม SPSS (๔.๓๔) ความรูดานดินและปุย (๔.๓๓) ศิลปะการพดู (๔.๓๒) การจัดทําแผน

ชุมชน (๔.๒๖) และการเขียนผลงานทางวชิาการ (๔.๒๑) สําหรับขอเสนอแนะในการจัดฝกอบรมมีดังนี้ ควรมีการศึกษา

ดูงาน กาํหนดเนือ้หาใหสอดคลองกบังานและสถานการณปจจุบนั องคความรูและการถายทอดของวทิยากร จัดจํานวน

คนใหเหมาะสม การจัดเตรียมคูมือเอกสาร/ส่ือใหพรอมปรับเวลาใหเหมาะสมกับหลักสูตร และสรางบรรยากาศ

ระหวางการฝกอบรม 

มติท่ีประชุม รบัทราบผลการวิจัยเรื่องความตองการฝกอบรมของนักวิชาการสงเสริมการเกษตรบรรจุใหมระดับอําเภอ
และจังหวดัในภาคตะวนัออก ป ๒๕๕๕ 

 

 

 



๗ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕  การติดตามประสานงานและปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๕.๑ ศูนยปฏิบัติการ 

๕.๑.๑ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ( พชืสวน) 

ผลการดําเนนิงาน ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ( พืชสวน)        
ใน ๔ กิจกรรม ไดแก โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะหฯ โครงการศูนยบรกิารการพฒันาปลวกแดง
ตามพระราชดําริ ดานการฝกอบรม และบรกิารศึกษาดูงาน           

มติท่ีประชุม รบัทราบผลการดําเนนิงานศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ( พืชสวน) 

๕.๑.๒ ศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี 

ผลการดําเนนิงาน ศูนยบริหารศัตรูพืชจังหวัดชลบุรี  ใน กิจกรรม การสงเสริมและถายทอด
ความรูดานการบรหิารจัดการศัตรพูชื การผลิตขยายและสนบัสนนุศัตรธูรรมชาติ การบรกิาร และรายงาน
ความกาวหนาการปฏบิติังานโครงการ 

มติท่ีประชุม รบัทราบผลการดําเนนิงานศูนยบริหารศัตรูพืชจังหวัดชลบุรี 

๕.๑.๓ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา (พชืสวน)  

ผลการดําเนนิงานศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ( พืชสวน)  ใน 
กิจกรรม โครงการสงเสรมิและพฒันาการเกษตรเฉพาะดาน โครงการคลินิกเกษตรจังหวัดเคล่ือนท่ี และงานเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “๘๐ 
พรรษา มหาราชินี ตามรอยแมของแผนดิน”  

มติท่ีประชุม รบัทราบผลการดําเนนิงานศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ( พืชสวน) 

๕.๒ สํานักงานเกษตรจังหวัด 

สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
   ผลการดําเนนิงานของสํานกังานเกษตรจังหวดัสมทุรปราการ 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เร่ืองอื่น ๆ 
ไมมี         
 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 
สํานกัสงเสรมิและพฒันาการเกษตร เขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง 
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