
โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน ปรมิาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

(บาท)
ต.ค
59

พ.ย
59

ธ.ค
 59

ม.ค
 60

ก.พ
 60

มี.ค
60

เม.ย
60

พ.ค
60

ม.ิย
60

ก.ค
60

ส.ค
60

ก.ย
60

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
1. กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร
  1.1 สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
 1. โครงการศูนย์ศึกษาการพฒันาอันเนือ่งมาจาก             
พระราชด าริ

   1.1 อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรทีเ่หมาะสมในแต่ละ
ศูนย์ศึกษาฯ

280 ราย 168,000      
ฉะเชิงเทรา/

จนัทบุรี
280 

   1.2 ศึกษาดูงานในศูนย์ศึกษาการพฒันาฯ 280 ราย 140,000      ระยอง 280 

   1.3 จัดท าแปลงส่งเสริมการเกษตรแก่เกษตรกร 280 ไร่ 420,000         
ฉะเชิงเทรา/

จนัทบุรี
140 140 

   1.4 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร

4 กลุ่ม 40,000            
ฉะเชิงเทรา/

จนัทบุรี
4     

   1.5 กิจกรรมอ านวยการ

   1) สนบัสนนุการปฏิบติังานส าหรับเจ้าหนา้ทีป่ระจ าศูนย์ศึกษาฯ 2 ศูนย์ 96,000
ฉะเชิงเทรา/

จนัทบุรี
2      

   2) สนบัสนนุวัสดุส านกังานส าหรับเจ้าหนา้ทีป่ระจ าศูนย์ศึกษาฯ 2 คร้ัง 30,000            
ฉะเชิงเทรา/

จนัทบุรี
2      

2.โครงการคลินกิเกษตรเคล่ือนทีใ่นพระราชานเุคราะหฯ์

   2.1 เตรียมการและประสานการจัดคลินกิเกษตรระดับประเทศ
และติดตามการจัดงานคลินกิเกษตรฯ ระดับจังหวัด

1 คร้ัง 20,000            1      วรนชุ สีแดง

วรนุช สีแดง   
แน่งน้อย วรรณ

ไชย มนูญ  
สกณีุ

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

สถานที่
ด าเนินการ ไตรมาสที่ 1

แผนการด าเนินการ
ไตรมาสที่ 2



โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน ปรมิาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
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แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

สถานที่
ด าเนินการ ไตรมาสที่ 1

แผนการด าเนินการ
ไตรมาสที่ 2

3.โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวัน

   3.1 ติดตามความก้าวหนา้ของโครงการฯ ร่วมกับส านกั
พระราชวังและหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้อง

10 คร้ัง 80,000        

จงัหวัดจนัทบุรี  
 จงัหวัดสระแกว้ 

  จงัหวัด
ฉะเชิงเทรา  
จงัหวัดตราด

1      1       - 1     1     1      1     1      1      1      1       - วิภาพร  สงวนดี

  1.2 พัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer
    1.2.1 พัฒนาเกษตรกรรุน่ใหมใ่ห้เป็น Smart Farmer

    1.พฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ใหเ้ปน็ Young Smart Farmer

       1.1 อบรมหลักสูตรเพิม่ศักยภาพ Young Smart Farmer 30 ราย 78,000        
โรงแรมในเขต
จงัหวัดระยอง

30
นางสาวชุติมา 

อศัวเสถียร

    2.เครือข่าย Young Smart Farmer

      2.1 สัมมนาเชิงปฏิบติัการเครือข่าย Young Smart Farmer
 ระดับเขต

60 ราย 234,000      
โรงแรมในเขต
จงัหวัดระยอง 60

นางสาวชุติมา 
อศัวเสถียร

1.3 ถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยีทางการเกษตร

 1.3.2 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรและ
วิสาหกิจชุมชน

    1) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร

    1.ส่งเสริมและพฒันากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรใหม้ีความ
เข้มแข็ง

     1.1 สัมมนาเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ระดับเขต 50 ราย 195,000      
โรงแรมในเขต
จงัหวัดระยอง 50

นางสาวอมลรุจ ี
เกตุสุริยงค์



โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน ปรมิาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
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แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

สถานที่
ด าเนินการ ไตรมาสที่ 1

แผนการด าเนินการ
ไตรมาสที่ 2

    2.เผยแพร่ผลงานเด่นของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
ต้นแบบ

     2.1 คัดสรรเกษตรกร สถาบนัเกษตรกรดีเด่น และพฒันาต่อ
ยอดองค์ความรู้ของเกษตรกร สถาบนัเกษตรกรดีเด่น

1 เขต 60,000        
9 จงัหวัดในเขต
ภาคตะวันออก 1 วิภาพร  สงวนดี

     2) ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพ่ือความัน่คงด้านอาหารใน
ครัวเรือนและชุมชน

     1.ส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร

        1.1 สร้างเครือข่ายแม่บา้นเกษตรกรเพือ่ส่งเสริมความ
มั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน

45 ราย 117,000      
โรงแรมในเขต
จงัหวัดระยอง

45 สุนทรี สังกะเพศ

     2 เอกสารและส่ือประชาสัมพนัธ์งานส่งเสริมเคหกิจเกษตร
เพือ่ความมั่นคงด้านอาหาร

        2.1 ถอดองค์ความรู้และจัดท าส่ือเผยแพร่การด าเนนิงาน
ส่งเสริมเคหกิจ เกษตรเพือ่ความมั่นคงด้านอาหาร

1 เร่ือง 10,000        
โรงแรมในเขต
จงัหวัดระยอง

1
อธิวัตน์       

มากบุญ/สุนทรี 
สังกะเพศ

 1.3.3 ขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน

        3.1 ขยายผลและขับเคล่ือนการด าเนนิงานวิสาหกิจชุมชน

           1.1 สร้างทมีพีเ่ล้ียงวิสาหกิจชุมชนระดับเขต/จังหวัด 40 คน 286,400      นครนายก 40
วรนุช สีแดง/   

ชุติมา อศัวเสถียร
        3.2 พฒันาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

           1.1 ยกระดับการพฒันาวิสาหกิจชุมชน



โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน ปรมิาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
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ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

สถานที่
ด าเนินการ ไตรมาสที่ 1

แผนการด าเนินการ
ไตรมาสที่ 2

              1) จัดกิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและทอ่งเทีย่ววิถี
เกษตร

1 คร้ัง 200,000      ระยอง 1 ศราวุธ จนัทรา

           1.2 พฒันาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบและขยายผล

              1) คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต 1 คร้ัง 60,000        9 จังหวัด 1
วรนุช สีแดง/   

ชุติมา อศัวเสถียร

        3.3 สนบัสนนุกลไกการด าเนนิงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

           1.1 ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน

              1) คณะกรรมการประสานงานระดับเขต 2 คร้ัง 54,400        ระยอง 1 1
วรนุช สีแดง/   

ชุติมา อศัวเสถียร

 1.3.4 พัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร

    1) ขับเคลื่อนการท างานส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่

     1.จัดเวทตีามระบบส่งเสริมการเกษตร

       1.1 เวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับเขต 52 ราย 405,600      
โรงแรมในภาค

ตะวันออก
52 52 อสิรี เกง่นอก

       1.2 ประชุมเกษตรจังหวัดและหวัหนา้ส่วนราชการระดับเขต 18 ราย 28,800        
9 จงัหวัดในภาค

ตะวันออก
18 18 18 18 อสิรี เกง่นอก

1.3.5 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร

     1. ส่งเสริมและพฒันาอาชีพทางการเกษตร

         1.1 สัมมนาเชิงปฏิบติัการเพือ่ชี้แจงแนวทางการ
ขับเคล่ือนศูนย์ปฏิบติัการ

14 คน 24,000        สสก.3 รย. 14
ชนินทร์        
สุขส าราญ
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แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

สถานที่
ด าเนินการ ไตรมาสที่ 1

แผนการด าเนินการ
ไตรมาสที่ 2

2. กิจกรรมพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร

   2.1 สนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยประกอบอาชีพ
เสริม

      1.ประเมินผลการประกอบอาชีพเสริมของเกษตรกรร่วมกับ
หนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้อง เช่น กยท      ธ.ก.ส. โดยการจัดเก็บข้อมูล

2 คร้ัง 30,000        1 1
สมควร        
เสียงเสนาะ

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

1. โครงการตลาดเกษตรกร

    กิจกรรมตลาดเกษตรกร
      1.สร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร

         1.1 สัมมนาเชิงปฏิบติัการเชื่อมโยงตลาดเกษตรกรและ
ตลาดในระดับทีสู่งขึน้

32 ราย 47,200            
สถานที่เอกชนใน
จงัหวัดระยอง

32
พงษ์ศักด์ิ    
สวัสดิมงคล

2. โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหมแ่ละเกษตรกรรมยั่งยืน

     กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหมแ่ละเกษตรกรรมยั่งยืน

       1.การบริหารโครงการ

         1.1 จัดประชุมสัมมนาโครงการระดับเขต 13 ราย 33,800 สถานที่เอกชนใน
จงัหวัดระยอง

13 วรนชุ สีแดง

         1.2 ติดตามประเมินผล 5,000 1 วรนชุ สีแดง



โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน ปรมิาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
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ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

สถานที่
ด าเนินการ ไตรมาสที่ 1

แผนการด าเนินการ
ไตรมาสที่ 2

3.โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่
ส าคัญ

     กิจกรรมบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรที่
ส าคัญ

     1.จัดท าแผนการจัดการพืน้ทีก่ารผลิตพชืระดับเขต
1 เขต 
(4คร้ัง)

130,000 ระยอง 1 1 1 1
เมธา ถนอมพันธ์ุ
 สมควร       
เสียงเสนาะ

4. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

     กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
     1. บริหารจัดการโครงการ

         1.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการฯ 3 คร้ัง 50,000        9 จังหวัด 1 1 1 รังรอง วงศ์เดช

5. โครงการเกษตรอินทรีย์

     กิจกรรมเกษตรอินทรีย์

      1.สร้างเครือข่ายการผลิตการตลาดเกษตรอินทรีย์
         1.1 สัมมนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร
อินทรีย์

1 คร้ัง       100,000 ระยอง 1 รังรอง วงศ์เดช

        1.2 ชุดนทิรรศการเกษตรอินทรีย์ 1 ชุด 50,000        ระยอง 1 รังรอง วงศ์เดช

6. โครงการศูนย์เรียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร

    กิจกรรมศูนย์เรียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร

    1.บริหารจัดการเพือ่ขับเคล่ือนการด าเนนิงาน

         1.1 เวทเีชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร



โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน ปรมิาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

(บาท)
ต.ค
59

พ.ย
59

ธ.ค
 59

ม.ค
 60

ก.พ
 60

มี.ค
60

เม.ย
60

พ.ค
60

ม.ิย
60

ก.ค
60

ส.ค
60

ก.ย
60

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

สถานที่
ด าเนินการ ไตรมาสที่ 1

แผนการด าเนินการ
ไตรมาสที่ 2

           1) ประชุมกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับเขต
27 ราย 
(3 คร้ัง)

32,400 27 27 27
นลทวรรณ     
มากหลาย

       1.2 ถอดบทเรียน ศพก. 1 จุด 10,000 1
นลทวรรณ     
มากหลาย

    2.กิจกรรมการพฒันาศูนย์เครือข่าย

        2.1 ขับเคล่ือนการด าเนนิงานศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน 
(ศดปช.)

         1) พฒันาศักยภาพเจ้าหนา้ทีใ่นการขับเคล่ือน ศดปช. 83 คน 323,700 จันทบรีุ 83
สมควร       
เสียงเสนาะ

        2.2 พฒันาศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.)

           1) ประกวด ศดปช.ดีเด่นระดับเขต 1 เขต 20,000 9 จังหวัด 1
สมควร       
เสียงเสนาะ

        2.3 พฒันาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน (ศจช.)
           1) จัดเวทเีสวนาพฒันาเครือข่าย ศจช. 27 ราย 35,100 ฉะเชิงเทรา 27 เมธา ถนอมพันธ์ุ

           2) คัดเลือก ศจช. ดีเด่น
                 - ระดับเขต 1 เขต 15,000 9 จังหวัด 1 เมธา ถนอมพันธ์ุ

        2.4 พฒันาศักยภาพการใหบ้ริการด้านอารักขาพชื

              1) สร้างเครือข่ายการเรียนรู้เจ้าหนา้ทีอ่ารักขาพชื 87 คน 339,300 นครนายก 87 เมธา ถนอมพันธ์ุ

              2) สนบัสนนุงานภารกิจด้านอารักขาพชืสู่งานวิจัย 
(R2R)

1 เร่ือง 10,000 ชลบรีุ 1 เมธา ถนอมพันธ์ุ

     3.กิจกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงาน

        3.1 ติดตามการด าเนนิงานศูนย์เรียนรู้ ระดับเขต 4 คร้ัง 20,000
9 จงัหวัดในภาค

ตะวันออก
1 1 1 1

นลทวรรณ มาก
หลาย



โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน ปรมิาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

(บาท)
ต.ค
59

พ.ย
59

ธ.ค
 59

ม.ค
 60

ก.พ
 60

มี.ค
60

เม.ย
60

พ.ค
60

ม.ิย
60

ก.ค
60

ส.ค
60

ก.ย
60

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

สถานที่
ด าเนินการ ไตรมาสที่ 1

แผนการด าเนินการ
ไตรมาสที่ 2

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้าง
มลูค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

1. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

    กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

    พัฒนาสินค้าเกษตรตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP

      1.พฒันาความรู้ตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พชื

         1.1 พฒันาเจ้าหนา้ทีใ่นการเปน็วิทยากรเพือ่พฒันาการ
ด าเนนิงานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พชื

29 คน 150,800 ระยอง 29 รังรอง วงศ์เดช

      2.จัดประชุมคณะอนกุรรมการปฏิบติังานความร่วมมือ
ระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร

         2.1 จัดประชุมคณะอนกุรรมการปฏิบติังานความร่วมมือ
ระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร

1 
หนว่ยงาน 

(2คร้ัง)
30,000 สสก.3 ระยอง 1 1 รังรอง วงศ์เดช

      3.บริหารจัดการ
         3.1 บริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ผลไม้ 8 คร้ัง 345,000 ระยอง,จันทบรีุ 1 1 2 1 1 1 1 ศราวุธ จนัทรา

         3.2 ติดตามสถานการณ์การด าเนนิงานการผลิตตามระบบ
การจัดการคุณภาพ GAP พชื

2 คร้ัง 50,000 9 จังหวัด 1 1 รังรอง วงศ์เดช


