
ก าหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) ภาคตะวันออก คร้ังที่ ๑/๒๕๕๖ 
วันที่ ๑๕-๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ 

ณ โรงแรมวิลล่า ราวดี รีสอร์ท แอนด์ สปา อ าเภอแกลง  จังหวัดระยอง 

 

วัน/เวลา ประเด็น/เนื้อหา วิทยากร 

๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ 

๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. 

๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. 

 

 
 

 

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. 
 

๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. 

 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. 
 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. 
 

๑๕.๑๕ – ๑๖.๓๐ น. 
 

 

๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. 

 

ลงทะเบียน 

พิธีเปิด 
บรรยายพิเศษ เร่ือง โครงการจัดการผลไม้ 
ภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๖ และสรุปผลการ
ด าเนินงานน าร่องสมุดทะเบียนเกษตรกร  
ภาคตะวันออก 
 
พักรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 
 
 

การพัฒนาเชิงพื้นที่หรือใชพ้ื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area 
Base Approach) 
 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

เสวนา “การเชื่อมโยงอดีตสู่ปัจจุบันเพื่อสานฝัน
งานส่งเสริมการเกษตรไทย” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

พักรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 
 
 

เทคโนโลยีการป้องกันก าจัดศัตรูพืช  
 
 
ร่วมก าหนดแนวทาง เป้าหมาย ผลลพัธ์ ที่
ต้องการให้เกิดกับงานส่งเสริมการเกษตรภาค
ตะวันออก 
 

 

 
 

นายวิชิตร  ช่วยพิทักษ ์

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง 
 

 

 

 

ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเกษตร 

 

 

 

ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่  

๑. นายธรรมนูญ  บุญไกรสร 
๒. นายเลิศพงศ์ ต ไชยสุวรรณ 
๓. นางสาวศรีสุดา  พรมพิมพ ์ 
๔. นางสาวกรณ์สิริ  อภิสิริรัชฎ์ 

ผู้ด าเนินรายการ นายจ านงค ์ เพ็ชรประยูร 

เกษตรอ าเภอบางพลี สมุทรปราการ 

 

 

ผู้แทนสมาคมอารักขาพืช 
 

 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน 

ผู้ด าเนินการ – นายวิทยา  พลเยี่ยม 

 



วันเวลา รูปแบบ/วิธีการ วิทยากร 

๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ 

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
 

 

 

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 

 ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. 

 ๑๓.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ยุวเกษตรกรคลื่นลูกใหม่ เพื่อพัฒนาเกษตรไทย 
พัฒนาชาติ 
 
 
 
 

ชี้แจงก าหนดเป้าหมายการอภิปรายกลุ่ม 
 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

อภิปรายกลุ่ม 
- การพัฒนาเชิงพื้นที่หรือใชพ้ื้นที่เป็นตัว

ตั้ง (Area Base Approach) การติดตาม
งาน และตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด 
 
- การจัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ

ส่งเสริมสินค้าปลอดภัย(พืชผัก) 
 
 

- แนวทางการพัฒนาอาสาสมัครเกษตร
ให้มีประสิทธิภาพ 

 
- การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร

จัดการศัตรูพืชชุมชน 
 

 

นายชาลี  กลิ่นนาค 

นายวิม  ทวดห้อย 

นางสาวอัญชัญ อยู่สะบาย 

 

นายวิทยา  พลเยี่ยม 

 

 

นายมนตรี  กล้าขาย 

ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร 
 

 

นายรังสรรค์  บูรณมานัส 

ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร 
 

นางสาวรุ่งทิวา  วงษ์รักงาน 

นายนิพนธ์  แรมวิโรจน์ 

นายชนินทร์  สุขส าราญ 

 

๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. 

๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 

๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

 

 

 

 

 

ธรรมะเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพในการท างาน 
 

พักรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 

รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม (ต่อ) 

สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต 
(RW) คร้ังที่ ๑/๒๕๕๖ 

ก าหนดแนวทางการสัมมนาฯ คร้ังที่ ๒/๒๕๕๖ 

ปิดการสัมมนา 

 

พระมหานิพนธ์  วีรพโล 

 

ผู้แทนกลุ่ม 

 

 

นายวิทยา  พลเยี่ยม 

 



ประเด็นการสัมมนา 
 

กลุ่มท่ี ๑. การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีหรือใช้พ้ืนท่ีเป็นตัวต้ัง (Area Base Approach) การติดตามงาน 
และตัวช้ีวัดเกษตรจังหวัด 

ข้อมูลท่ีต้องเตรียมเพ่ือเข้าอภิปราย 
การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีหรือใช้พ้ืนท่ีเป็นตัวต้ัง (Area Base Approach) 
- จังหวัดคัดเลือก ศบกต. จุดน าร่อง ๑ แห่ง 
- ข้อมูล/แนวทางการด าเนินงานแบบบูรณาการในพื้นที่ 
- โครงการที่จะคัดเลือกเพื่อจะด าเนินงานตามแบบบูรณาการ การด าเนินงานในระดับพื้นที่ใน

ลักษณะครบวงจร 
- ศึกษาตัวอย่างแนวทางการด าเนินงานในลักษณะการบูรณาการท างานในพื้นที่ของ

กระทรวงมหาดไทย (โครงการ ABC) 
ตัวช้ีวัดเกษตรจังหวัด 
- หัวข้อ/ประเด็นตัวชี้วัดของเกษตรจังหวัดขอ้ ๔.๑ ปี ๒๕๕๖ ที่ต้องส่ง สสข. ๓ รย. 

 
 
กลุ่มท่ี ๒. การจัดท าแผนการด าเนินงานโครงการส่งเสริมสินค้าปลอดภัย(พืชผัก) 

ข้อมูลท่ีต้องเตรียมเพ่ือเข้าอภิปราย 
- แผนการด าเนินงานโครงการการส่งเสริมสินค้าปลอดภัย(พืชผัก) ของจังหวัด 
- แผนปฏิบัติงานโครงการ ปี ๒๕๕๖ ของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 

 
กลุ่มท่ี ๓. การเพ่ิมขีดความสามารถของอาสาสมัครเกษตร 

ข้อมูลท่ีต้องเตรียมเพ่ือเข้าอภิปราย 
- ข้อมูลภาพรวมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาสาสมัครเกษตร 
- ผลการด าเนินงานอาสาสมัครเกษตรทีม่ีส่วนช่วยเหลอืงานส่งเสริมการเกษตรในระดับต าบลและ

อ าเภอ 
 
 
กลุ่มท่ี ๔. การเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน 

ข้อมูลท่ีต้องเตรียมเพ่ือเข้าอภิปราย 
ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี 
- แผนปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปี ๒๕๕๖ 
- แนวทางการสนับสนุน/การปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัด 

ส านักงานเกษตรจังหวัด 
- แผนปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมกลุ่มอารักขาพืช ประจ าปี ๒๕๕๖ (ตามคง. ๒ และ

งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก) 
- ข้อมูลปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขและพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนของจังหวัด 
- รายละเอียดผลการด าเนินงานในเชิงรุก การบริหารจัดการศัตรูพืชของจังหวัดฉะเชิงเทรา*** 

(***เฉพาะส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา) 



 


