
โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน ปรมิาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ  

(บาท) ต.ค

62

พ.ย

62

ธ.ค 

62

ม.ค

 63

ก.พ

 63

ม.ีค

63

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ

ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

  1.กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร
     ถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยีทางการเกษตร

      1.1 พัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร

      - พัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร ระบบส่งเสริม

การเกษตร

        1. การจัดเวทตีามระบบส่งเสริมการเกษตร

           1.1 เวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับเขต 57 ราย 155,040 ระยอง 57 กยส.

           1.2 ประชุมเกษตรจังหวัดและหวัหนา้ส่วนราชการระดับเขต 18 คน 14,400 ระยอง 18   18   กยส.

        2. ติดตามงานระบบส่งเสริมการเกษตร

           2.1 คณะท างานติดตามงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 2 คร้ัง 50,000 9 จังหวัด 1 1 กยส.

           2.2 ผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์การขับเคล่ือนงานตามระบบ

ส่งเสริมการเกษตร
1 คร้ัง 10,000 จันทบรีุ 1 กยส.

        1.2 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรและ

วิสาหกิจชุมชน

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ใช้งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน)  
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

สถานที่
ด าเนินการ

ไตรมาสที่ 1
แผนการด าเนินการ

ไตรมาสที่ 2



โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน ปรมิาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ  

(บาท) ต.ค

62

พ.ย

62

ธ.ค 

62

ม.ค

 63

ก.พ

 63

ม.ีค

63

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ใช้งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน)  
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

สถานที่
ด าเนินการ

ไตรมาสที่ 1
แผนการด าเนินการ

ไตรมาสที่ 2

         - เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร

           1. การส่งเสริมความมั่นคงทางด้านอาหารในระดับชุมชน

                1.1 สัมมนาเชิงปฏิบติัการขับเคล่ือนการพฒันางาน

ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพือ่ความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน 

(หลักสูตรเฉพาะทางเคหกิจเกษตร)

24 124,800

โรงแรม 9 

จังหวัดในภาค

ตะวันออก     24 กสก.

                1.2 ขยายผลและยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือนเพือ่เพิม่

ขีดความสามารถของหมู่บา้นความมั่นคงด้านอาหารในชุมชนต้นแบบ

                     1) จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที ่1 เพือ่จัดท า

แผนพฒันาแหล่งผลิตอาหารคุณภาพในชุมชนต้นแบบ
30 ราย 6,000

 จังหวัดใน

ภาคตะวันออก    30 กสก.

                     2) จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที ่2 เพือ่พฒันา

ทกัษะตามแผนพฒันาแหล่งผลิตอาหารคุณภาพในชุมชนต้นแบบ
30 ราย 6,000

 จังหวัดใน

ภาคตะวันออก     30 กสก.

         - ขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ

ชุมชน

           1. สนบัสนนุกลไกการด าเนนิงานตาม พ.ร.บ.ฯ



โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน ปรมิาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ  

(บาท) ต.ค

62

พ.ย

62

ธ.ค 

62

ม.ค

 63

ก.พ

 63

ม.ีค

63

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ใช้งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน)  
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

สถานที่
ด าเนินการ

ไตรมาสที่ 1
แผนการด าเนินการ

ไตรมาสที่ 2

                1.1 ประชุมเชิงปฏิบติัการคณะกรรมการประสานงาน

วิสาหกิจชุมชนระดับเขต
1 คร้ัง 42,210

โรงแรม 9 

จังหวัดในภาค

ตะวันออก       1 กสก.

           2. ส่งเสริมและเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

              1) บริหารงานตามยุทธศาสตร์ผลไม้

                  1.1 ติดตามคาดคะเนสถานการ์ผลไม้ระดับจังหวัด 60,000 จบ.,ตร.,รย. 1 1 1 1 1 กวส.

                  1.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบติัการจัดทาข้อมูลเอกภาพ 2 คร้ัง 60,000 จบ.,ตร.,รย. 1 1 กวส.

                  1.3 จัดสัมมนาบรูณาการแผนบริหารจัดการผลไม้ใน

ระดับภาค
2 คร้ัง 60,000 จบ.,ตร.,รย. 1 1 กวส.

               2) พฒันาการสร้างมูลค่าเพิม่ การตลาดและการ

ประชาสัมพนัธ์

                 2.1 จัดสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตไม้ผลคุณภาพ

เพือ่สร้างมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิม่ในระดับภาค
1 คร้ัง 217,000 ระยอง 1 กวส.

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมัน่คงและลดความเหลื่อมล้ า

ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

  1. โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

     กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ



โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน ปรมิาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ  

(บาท) ต.ค

62

พ.ย

62

ธ.ค 

62

ม.ค

 63

ก.พ

 63

ม.ีค

63

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ใช้งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน)  
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

สถานที่
ด าเนินการ

ไตรมาสที่ 1
แผนการด าเนินการ

ไตรมาสที่ 2

       1. สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

            1.1 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ

               1) พฒันายกระดับเกษตรกรต้นแบบ (ปทีี ่1)

                   1.1) พฒันาต่อยอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ 10 ราย 4,000

ศูนย์คุ้ง

กระเบน,ศูนย์

เขาหนิซ้อน

10 กวส.

                   1.2) ศึกษาดูงานเพือ่พฒันาต่อยอดองค์ความรู้ 10 ราย 5,000

ศูนย์คุ้ง

กระเบน,ศูนย์

เขาหนิซ้อน

10 กวส.

                   1.3) จัดท าแปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบ

                       - ศูนย์ศึกษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบนอัน

เนือ่งมาจากพระราชด าริ
5 ไร่ 50,000

ม.6, ม.7, ม.8   

ต.ร าพัน, ม.4    

 ต.โขมง อ.ท่า

ใหม่, ม.8 ต.

สนามไชย อ.นา

ยายอาม

5 กวส.

                      - ศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ 5 ไร่ 50,000

ม.5,13 ต.เขาหิน

ซ้อน , ม.5,6 ต.

บ้านซ่อง, ม.10 

ต.เกาะขนุน

5 กวส.



โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน ปรมิาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ  

(บาท) ต.ค

62

พ.ย

62

ธ.ค 

62

ม.ค

 63

ก.พ

 63

ม.ีค

63

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ใช้งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน)  
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

สถานที่
ด าเนินการ

ไตรมาสที่ 1
แผนการด าเนินการ

ไตรมาสที่ 2

                2) ส่งเสริมและพฒันาเปน็เกษตรกรต้นแบบ

                   2.1) พฒันาและถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกระบวนการ

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
50 ราย 20,000

ศูนย์คุ้ง

กระเบน,ศูนย์

เขาหนิซ้อน

50 กวส.

                   2.2) ศึกษาดูงานในศูนย์ศึกษาฯ และจุดเรียนรู้

เกษตรกรต้นแบบ
50 ราย 20,000

แปลงเกษตรกร

ต้นแบบนายจกัร

ชัย เสมสฤษด์ิ ม.

6 ต.ร าพัน,ศูนย์

เกษตรกรรม

ทหารเรือบางพระ

 ม.8 ต.บางพระ 

อ.ศรีราชา จ.

ชลบุรี

50 กวส.

                 3) ส่งเสริมและพฒันาความรู้ด้านการผลิต

                    3.1) ถ่ายทอดความรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วม
140 ราย 56,000

ศูนย์คุ้ง

กระเบน,ศูนย์

เขาหนิซ้อน

140 กวส.

                 4) อ านวยการ

                       4.1) สนบัสนนุการปฏิบติังานส าหรับเจ้าหนา้ที่

ประจ าศูนย์ศึกษาฯ
2 ศูนย์ 24,000 ศูนย์ศึกษาฯ 2 กวส.



โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน ปรมิาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ  

(บาท) ต.ค

62

พ.ย

62

ธ.ค 

62

ม.ค

 63

ก.พ

 63

ม.ีค

63

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ใช้งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน)  
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

สถานที่
ด าเนินการ

ไตรมาสที่ 1
แผนการด าเนินการ

ไตรมาสที่ 2

                       4.2) สนบัสนนุวัสดุส านกังานส าหรับเจ้าหนา้ที่

ประจ าศูนย์ศึกษาฯ
2 ศูนย์ 10,000 ศูนย์ศึกษาฯ 2 กวส.

        2. สนับสนุนโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน

             2.1 โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน

                  1) ติดตามความก้าวหนา้ของโครงการฯ ร่วมกับส านกั

พระราชวัง และหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้อง
3 คร้ัง 36,000

9 จังหวัดภาค

ตะวันออก
1 1    1    กสก.

แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

  1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร

      กิจกรรมข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

        1. สัมมนาเชิงปฏิบติัการ ชี้แจงแนวทางการด าเนนิงาน/การใช้

โปรแกรมทะเบยีนเกษตรกร ป ี2563
73 คน 52,560 ระยอง 73 กยส.

        2. ประชาสัมพนัธ์ ติดตามนเิทศ ประชุม อบรม สัมมนา จัดท า

เอกสารคู่มือ วัสดุส านกังาน
9 คร้ัง 10,000 9 จังหวัด 1 1 1 1 กยส.

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

  1. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

      กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

        1. พฒันาเจ้าหนา้ทีต่ามระบบการจัดการคุณภาพและ

มาตรฐาน GAP



โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน ปรมิาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ  

(บาท) ต.ค

62

พ.ย

62

ธ.ค 

62

ม.ค

 63

ก.พ

 63

ม.ีค

63

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ใช้งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน)  
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

สถานที่
ด าเนินการ

ไตรมาสที่ 1
แผนการด าเนินการ

ไตรมาสที่ 2

            1.1 สัมมนาเชิงปฏิบติัการพฒันาเจ้าหนา้ทีเ่ปน็ทีป่รึกษา

เกษตรกรและเปน็วิทยากรด้านมาตรฐาน GAP เชิงลึก
35 ราย 147,000

โรงแรมใน
ระยอง

35 กสผ

         2. พฒันาขับเคล่ือนงานส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร (MOU

 GAP พชื)

            2.1 ประชุมความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร

 GAP พชื ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิขาการเกษตร 

(ระดับเขต)

2 คร้ัง 40,000 สสก.3 รย. 1 1 กสผ

         3. เพิม่ประสิทธิภาพงานส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP

            3.1 น าร่องงานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรแบบมีระบบ

ควบคุมภายในกลุ่มตามระบบมาตรฐาน GAP's Internal Control 

Systems: ICS

1 กลุ่ม 91,000 1 กสผ

   2. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

      กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

        1. บริหารจัดการโครงการ

             1.1 ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่ฯ 2 คร้ัง 90,160
สระแกว้/ศรีสะ

เกษ
1      1       กสผ

             1.2 ติดตามและประเมินผลโครงการ 5 คร้ัง 100,000 1      1        1      1      1       กสผ



โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน ปรมิาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ  

(บาท) ต.ค
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พ.ย
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ธ.ค 
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ม.ค

 63

ก.พ

 63

ม.ีค
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แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ใช้งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน)  
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

สถานที่
ด าเนินการ

ไตรมาสที่ 1
แผนการด าเนินการ

ไตรมาสที่ 2

   3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ง (Smart Farmer)

      กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ง (Smart Farmer)

        1. พฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่

              1.1 สร้างและพฒันาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่

                   1) อบรมหลักสูตรเพิม่ศักยภาพ Young Smart 

Farmer
50 ราย 260,000

โรงแรม 9 

จังหวัดในภาค

ตะวันออก

50 กสก.

        2. พฒันาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)

             2.1 พฒันา Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบ

                  1) อบรมหลักสูตรพฒันา Smart Farmer 

ผู้ประกอบการต้นแบบ
50 ราย 260,000

โรงแรม 9 

จังหวัดในภาค

ตะวันออก

50 กสก.

   4. โครงการศูนย์เรียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร

      กิจกรรมศูนย์เรียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

        1. บริหารจัดการเพือ่ขับเคล่ือนการด าเนนิงาน

            1.1 ประชุมคณะท างานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.

                 1) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับเขต 18 ราย 72,360 ระยอง 18 กยส.



โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน ปรมิาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ  

(บาท) ต.ค
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แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ใช้งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน)  
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

สถานที่
ด าเนินการ

ไตรมาสที่ 1
แผนการด าเนินการ

ไตรมาสที่ 2

            1.2 ถอดบทเรียน ศพก.

                 1) เขตเปน็ผู้ด าเนนิการหลัก 1 จุด 10,000 จนัทบรีุ,ปราจนีบรีุ 1 1 กยส.

         2. พฒันาศูนย์เครือข่าย

         2.1 ขับเคล่ือนการด าเนนิงานศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.)

              1) สัมมนาเชิงปฏิบติัการเจ้าหนา้ทีด้่านดินปุย๋ระดับพืน้ที่ 86 คน 283,800 ระยอง 86 กวส.

          2.2 การติดตาม ประเมินผล และรายงานการด าเนนิงาน 

ศดปช.

               2) ประเมินผลและขับเคล่ือนการดาเนนิงาน ศดปช. 

ระดับเขต
1 เขต 12,000

 9 จงัหวัดภาค

ตะวันออก
1 1 1 กวส.

         3. ติดตาม และรายงาน ศพก.

            3.1 ติดตามการด าเนนิงานศูนย์เรียนรู้

               1) ติดตามประเมินผลการดาเนนิงานศูนย์เรียนรู้ 2 คร้ัง 20,000 9 จังหวัด 1 1 1 1 1 กยส.

แผนงานบูรณาการพัฒนาเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการ

จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

   1. โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพ้ืนที่การเกษตร

       กิจกรรมส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตร

         1 สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา
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              1.1 ติดตาม ใหค้วามช่วยเหลือ และสนบัสนนุการ

ด าเนนิงาน
1 โครงการ 5,000

นครนายก , 

ปราจีนบรีุ , 

สมุทรปราการ

1 1 กยส.

แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค

ภาคตะวันออก

  1. โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไมภ้าค

ตะวันออก

     1.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการผลิตไมผ้ลสู่มาตรฐานการ

ส่งออกภาคตะวันออก

          1. พฒันาความรู้และเพิม่ศักยภาพกระบวนการท างานของ

เจ้าหนา้ทีส่่งเสริมการเกษตรพฒันาสินค้าไม้ผลทีเ่หมาะสมกับพืน้ที่

             1.1 จัดสัมมนาสร้างความเข้าใจโครงการและพฒันา

ความรู้ใหก้ับเจ้าหนา้ที่
1 คร้ัง 293,300 ชลบรีุ 1 กวส.

             1.2 จัดประชุมสร้าง Core Team เพือ่เพิม่ศักยภาพ

กระบวนการท างาน
3 คร้ัง 279,000 จบ.,ตร.,รย. 1 1 1 กวส.

             1.3 จัดสัมมนาเชิงปฏิบติัการพฒันาความรู้เพือ่เสริมสร้าง

ศักยภาพเจ้าหนา้ทีไ่ม้ผลในระดับพืน้ที่
1 คร้ัง 217,000 ชลบรีุ 1 กวส.
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          2. พฒันาเกษตรกรผลิตไม้ผลเหมาะสมกับพืน้ทีสู่่มาตรฐาน

และสร้างความเข้มแข็งขององค์กร

              2.1 พฒันาและสร้างความเข้มแข็งองค์กรผลิตสินค้าไม้

ผลทีเ่หมาะสมกับพืน้ที่

                  1) จัดสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตไม้ผลที่

เหมาะสมกับพืน้ทีเ่พือ่บริหารจัดการและเพิม่มูลค่าสู่การเปน็

ผู้ประกอบการ

1 คร้ัง 217,000 1 กวส.

          3. บริหารจัดการโครงการ

             3.1 ติดตามและประเมินผล 300,000 1 1 1 1 1 กวส.

             3.2 สรุปผล 168,400 1 กวส.


