
วิเคราะหป์ญัหากลุ่มสง่เสริมการผลติพชืเส้นใยและพชืหัว 

ข้าราชการตามกรอบอัตรากําลังรวม จํานวน 7 อัตรา 

ประกอบด้วย - นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ  จํานวน 2 อัตรา (วิลาวัลย์ สมบัติ) 

                 - นักวิชาการเกษตรชํานาญการ         จํานวน 3 อัตรา (สาวอรุณ อําพร อภิชาติ) 

                 - นักวิชาการเกษตร(พนักงานราชการ) จํานวน 1 อัตรา (สุนันท์) 

ภารกิจที่รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2555 

1.โครงการสับปะรด ( 20 จังหวัด ) (บุคคลากร 2 คน ได้แก่ สมบัติ + สุนันท์) 

 1.1 งานขึ้นทะเบียน  

1.2 งานแก้ไขปัญหาสับปะรดตกตํ่า 

 1.3 งานงบปกติ 

 1.4 งานยุทธศาสตร์ 

2.โครงการมันสําปะหลัง ( 46 จังหวัด ) (บุคคลากร 3 คน ได้แก่ วิลาวัลย์ + อําพร+อภิชาติ+ สุนันท์) 

2.1 งานโครงการจัดระบบพิเศษมันสําปะหลัง ( 4 จังหวัด ) 

 2.2 งานยุทธศาสตร์ 

 2.3 งานงบปกติ (โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 46 จังหวัด) 

 2.4 งานสํารวจสภาวะการผลิตมันสําปะหลังร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ และเอกชน 

3.พืชเส้นใย/ฝา้ย/ปอ/ป่าน/นุ่น (บุคคลากร 1 คน ได้แก่ สาวอรุณ) 

 3.1 งานสํารวจข้อมูลวิชาการ 

 3.2 งานตอบปัญหา 

4.พืชหัวอ่ืนๆ (บุคคลากร 1 คน ได้แก่ อภิชาติ) 

 4.1 งานสํารวจข้อมูลวิชาการ 

 4.2 งานตอบปัญหา 

5.งาน War room พืชเศรษฐกิจ( 77 จังหวัด ) (ข้าว มันสาํปะหลัง และ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)  

(บุคคลากร 2 คน ได้แก่ สาวอรุณ + อภิชาติ) 

 5.1 งานตอบปัญหาข้อร้องเรียน 

 5.2 งานเอกสาร  

5.3 งานธุรการ 

 5.3 งานประสานงาน 

6. งานประชุม และงานที่ได้รบัมอบหมาย เช่น จัดเตรียมข้อมูลและเข้าร่วมประชุมประชุมกรรมาธิการคณะต่าง ๆ  การช้ีแจง
ข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารแก่ผู้บริหารระดับสูงทุกระดับ (เน่ืองจากเป็นพืชนโยบายทั้ง 2 พืช ทําให้ต้องจัดทําบ่อย) 

  

 



วิเคราะหป์ญัหากลุ่มสง่เสริมการผลติพชืเส้นใยและพชืหัว(ต่อ) 

 

สาเหตปุญัหา ปญัหา แนวทางการแก้ไขปญัหา 
-ไม่มีงบประมาณ 
-เจ้าหน้าที่ได้รับมอบให้ทําภารกิจอ่ืน
(war room) 

-บางงานยังไม่สามารถดําเนินการได้ เช่น
ข้อมูลพืชเส้นใยอ่ืนๆ และพืชหัวอ่ืน ๆ 
-งานสับปะรดยังขาดบุคลากร 

-ขอบุคคลากรกลับคืน 

-ไม่มีงบประมาณซ่อมแซม -อุปกรณ์ขาดทีม่ีประสิทธิภาพ 
(คอมพิวเตอร์) 
-เคร่ืองปรับอากาศ (ประสิทธิภาพตํ่า
และขัดข้องประจํา) 

-ขอการสนับสนุนงบประมาณจากสํานัก 

-ผู้บริหารดูแลไม่ทั่วถึงและไม่เป็นธรรม -ขาดแรงจูงใจในการทํางาน -ต้องมีการประชุมกลุ่ม/ส่วนฯ มากข้ึน 
-มีการพบปะพูดคุยมากขึ้น/ทัง้ทางการ
และไม่เป็นทางการ 

-การตรวจเอกสารล้าช้า/ซ้ําซอ้น -กระบวนการไม่เบ็ดเสร็จ 
-การจัดทําหนังสือจัดซื้อจัดจ้างล้าช้ามาก 

-ขอให้มีการแกไ้ขครั้งเดียวจบ 
-มอบหมายให้ ฝบร.ตรวจคนเดียว 

 



แผนการปฏิบัติงาน 

แผนปฏิบัติงานส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรที่รับผิดชอบ ในปี งบประมาณ 2555 
กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชเส้นใยและพืชหัว ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่ 

 

ลําดับ
ความสําคัญ 

งาน/โครงการ หลักการ/เหตุผล 

กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่

ทีมงานรับผิดชอบ 

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืชเศรษฐกิจ 
(มันสําปะหลัง) 

การผลิตมันสําปะหลังในอนาคตยังมี
แนวโน้มการใช้เพิ่ม เนื่องจากการใช้ใน
รูปพลังงานทดแทน ประกอบกับการ
แพร่ระบาดของเพลี้ยแป้ง จึงจําเป็นที่
จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
การจัดการเพลี้ยแป้งให้อยู่ในระดับที่
ควบคุมได้ 

(เฉพาะ สสจ.) 
1 แปลงเพิ่มประสิทธิภาพใน 
ศจช ต้นแบบ (377 ศูนย์) 
  - แปลงขยายพันธุ์ 
  - ถ่ายทอดเทคโนโลยีตาม
ระบบโรงเรียนเกษตรกร 
  - ผลิตและขยายพันธุ์ศัตรู
ธรรมชาติ 
2.การจัดการเรียนรู้ใน ศจช 
เก่า (572 ศูนย์) 

กพ.55 – กย 55 46 จังหวัด วิลาวัลย์ 
อภิชาติ 
อําพร 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืชเศรษฐกิจ 
(สับปะรด) 

เกษตรกรผู้ผลติสับปะรดยังขาดความรู้
ด้านการผลิตทําให้ผลผลิตต่ํา ซึ่งควรที่
จะมีการจัดอบรมเกษตรกรให้มีความรู้
เพิ่มในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ 

1 ประชุมคณะกรรมการฯ 
2.ถ่ายทอดเทคโนโลยีตาม
ระบบโรงเรียนเกษตรกร 

กพ.55 – กย 55 20 จังหวัด สมบัติ 
สุนันท ์
??? 

3 สมบัติ 
สุนันท ์

20 จังหวัด ธค.54 – พค 55 1 จัดประชุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 

ผลผลิตสับปะรดได้ออกสู่ตลาดใน
ช่วงเวลาเดียวกันทําให้โรงงานไม่
สามารถรับซื้อผลผลิตได้ จึงลดราคารับ
ซื้อผลผลิต ดังนั้น คชก.จึงอนุมัติ
งบประมาณเพื่อเสริมสภาพคล่องแก่
โรงงานให้รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรใน
ราคายุติธรรม 

โครงการเสริมสภาพคล่อง
ให้กับผู้ประกอบการแปร
รูปสับปะรด เพื่อรักษา
เสถียรภาพด้านราคา 

??? 



แผนการปฏิบัติงาน 

แผนปฏิบัติงานส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรที่รับผิดชอบ ในปี งบประมาณ 2555 
กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชเส้นใยและพืชหัว ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่ 

 

 

 

ลําดับ
ความสําคัญ 

งาน/โครงการ หลักการ/เหตุผล 

กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่

ทีมงานรับผิดชอบ 

4 โครงการจัดระบบพิเศษ
เฉพาะพื้นที่ปลูกมัน
สําปะหลัง 

โครงการต่อเนื่องและจะสิ้นสดุในปี 
2555  

1 สัมมนาสรุปผลการ
ดําเนินงาน 
2 จัดพิมพ์เอกสารวิชาการ 

ปลาย เมย 55 46 จังหวัด อําพร 
วิลาวัลย์ 
อภิชาติ 

5  สํารวจการผลติและ
การตลาดพืชหัวอื่น ๆ  

พืชหัวอื่น หมายถึง มันพื้นเมอืงเช่น มัน
มือเสือ มันขี้หนู มันเสา มันอ้น มันเหน็บ 
ที่เกษตรกรมีการผลิตทั่วไปเพื่อการ
บริโภคในครัวเรือนหรือขายในตลาด
ชุมชน ซึ่งควรมีการจัดเก็บข้อมูล 
สําหรับการพัฒนาและส่งเสริมให้
เกษตรกรปลูกและใช้บริโภคเพื่อลด
ค่าใช้จ่าย 

ดําเนินการสํารวจจากแหล่ง
ผลิตทั่วประเทศ 

พค.-มิย 55 20 จังหวัด อภิชาต สุนันท์ วิลาวัลย์ 

 มีค –กย 55 6 รวบรวม จัดเก็บและ
สํารวจภาวการณ์ผลิตพืช
เส้นใย 

ภาวการณ์ผลิตพืชเส้นใยลดลง ทําให้ไม่
มีหน่วยงานจัดทําสถานการณ์ แต่ยังมี
กลุ่มผูส้นใจต้องการข้อมูลและ
เทคโนโลยี ซึ่งจําเป็นที่จะต้องมีการ
รวบรวมและจดัเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

1 รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล 2 

3 สรุปเป็นเอกสารเทคโนโลยี
การผลิต และการตลาด 

สาวอรุณ สุนันท์ วิลา
วัลย์ 


