
โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน ปริมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

(บาท) ต.ค

64

พ.ย

64

ธ.ค 

64

ม.ค

 65

ก.พ

 65

มี.ค

65

เม.ย

65

พ.ค

65

มิ.ย

 65

ก.ค

65

ส.ค

65

ก.ย

65

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

1. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร
    1.1 พัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

       1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน

          1.1 จัดท าเวทีเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรระดับเขต 180 ราย 468,000

โรงแรม 9 

จังหวัดภาค

ตะวันออก
90 90

กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาเกษตรกร

     1.2 พัฒนาเกลือทะเลครบวงจร

       1. จัดท าแผนการบริหารจัดการพ้ืนท่ีการผลิตท่ีเหมาะสมส าหรับเกลือ

ทะเล (Zoning)

         1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการพ้ืนท่ีการผลิตท่ี

เหมาะสมส าหรับเกลือทะเล (Zoning) ระดับเขต
15 คน 39,000 15   

กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิต

         1.2 จัดท าแผนการบริหารจัดการพ้ืนท่ีการผลิตท่ีเหมาะสมส าหรับ

เกลือทะเล (Zoning) ระดับเขต
1 คร้ัง 5,000 1     

กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิต

2. กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์

    2.1 พัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร (ระบบส่งเสริมการเกษตร)

       1. การจัดเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมส่งเสริมการเกษตร
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง

สถานท่ี

ด าเนินการ

แผนการด าเนินการ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4



โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน ปริมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

(บาท) ต.ค

64

พ.ย

64

ธ.ค 

64

ม.ค

 65

ก.พ

 65

มี.ค

65

เม.ย

65

พ.ค

65

มิ.ย

 65

ก.ค

65

ส.ค

65

ก.ย

65

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมส่งเสริมการเกษตร
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง

สถานท่ี

ด าเนินการ

แผนการด าเนินการ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

          1.1 เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ผ่านระบบออนไลน์ 20 คน 29,600 สสก. 3 รย. 20 20 กลุ่มยุทธศาสตร์

และสารสนเทศ

          1.2 ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ผ่าน

ระบบออนไลน์
20 คน 15,200

สสก. 3 รย. 20 20 20 20 กลุ่มยุทธศาสตร์

และสารสนเทศ

        2. งานสนับสนุน และการติดตามงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 4 คร้ัง 46,000
9 จังหวัด 1 1 1 1 กลุ่มยุทธศาสตร์

และสารสนเทศ

        3. ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์
กลุ่มยุทธศาสตร์

และสารสนเทศ

          3.1 ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ 1 หน่วยงาน 12,000 ชลบุรี 1 กลุ่มยุทธศาสตร์

และสารสนเทศ

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

1. โครงการส่งเสริมการผลิตสิทค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP

    กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

        1. พัฒนาเจ้าหน้าท่ีตามระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน GAP

            1.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเจ้าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาเกษตรกร

และเป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน GAP
35 คน 126,000

โรงแรมเอกชน

ในระยอง
35

กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิต

        2. พัฒนาขับเคล่ือนงานส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP

            2.1 ประชุมความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร GAP 

พืช ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตร
2 คร้ัง 40,000 จังหวัดในเขต 1 1

กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิต

        3. เพ่ิมประสิทธิภาพการส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP



โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน ปริมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

(บาท) ต.ค

64

พ.ย

64

ธ.ค 

64

ม.ค

 65

ก.พ

 65

มี.ค

65

เม.ย

65

พ.ค

65

มิ.ย

 65

ก.ค

65

ส.ค

65

ก.ย

65

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมส่งเสริมการเกษตร
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง

สถานท่ี

ด าเนินการ

แผนการด าเนินการ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

            3.1 น าร่องและขยายผลงานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรแบบ

กลุ่มตามระบบควบคุมภายใน
1 กลุ่ม 98,000

ท่ีท าการกลุ่ม

เกษตร
1

กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิต

2. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการ

บริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

    กิจกรรมบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ

 (Zoning)

       1. ขับเคล่ือนการใช้แผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก 

(Agri-Map) ระดับเขตผ่านระบบออนไลน์
88 คน 10,000 สสก.3 รย. 88

กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิต

3. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

    กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์

       1. อบรมเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 20 คน 20,000 สสก.3 ระยอง 20
กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิต

4. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

    กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

       1. การจัดประชุมเช่ือมโยงการด าเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย 

ศพก. และ แปลงใหญ่
57,600 ภาคตะวันออก 1 1

กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิต

       2. การประชาสัมพันธ์โครงการฯ 500,000
9 จังหวัดภาค

ตะวันออก
1

กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิต

       3. การติดตามประเมินผลโครงการฯ 200,000
9 จังหวัดภาค

ตะวันออก
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5

กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิต

5. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร



โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน ปริมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

(บาท) ต.ค

64

พ.ย

64

ธ.ค 

64

ม.ค

 65

ก.พ

 65

มี.ค

65

เม.ย

65

พ.ค

65

มิ.ย

 65

ก.ค

65

ส.ค

65

ก.ย

65

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมส่งเสริมการเกษตร
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง

สถานท่ี

ด าเนินการ

แผนการด าเนินการ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

   5.1 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

   5.1.1 ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด

        1. บริหารจัดการสับปะรดตามยุทธศาสตร์ฯ 3 คร้ัง 15,000
4 จังหวัดภาค

ตะวันออก
1 1 1

กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิต

6. โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน

     6.1 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน

        1. พัฒนาความรู้และเพ่ิมศักยภาพกระบวนการท างานของเจ้าหน้าท่ี

ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน

            1.1 จัดประชุมสร้าง Core Team เพ่ือเพ่ิมศักยภาพกระบวนการ

ท างานสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์
2 คร้ัง 150,000 จ.ระยอง 1 1

กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิต

            1.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ

เจ้าหน้าท่ีไม้ผลในระดับพ้ืนท่ี
1 คร้ัง 248,000 จ.ระยอง 1 1

กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิต

        2. พัฒนาเกษตรกรผลิตไม้ผลอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีสู่

มาตรฐานเพ่ือการรับรองสินค้า GI

            2.1 พัฒนาความรู้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าท่ีในการพัฒนาสินค้าไม้

ผลอัตลักษณ์กับแหล่งผลิตอ่ืนในรูปแบบ New Normal
9 จังหวัด 612,000 ภาคตะวันออก 1 1 1 1 1

กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิต

        3. พัฒนาการสร้างมูลค่าเพ่ิม การตลาด การประชาสัมพันธ์และ

เผยแพร่สินค้าไม้ผลอัตลักษณ์คุณภาพดีสู่ผู้บริโภค



โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน ปริมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

(บาท) ต.ค
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ธ.ค 
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เม.ย

65

พ.ค
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ก.ค

65

ส.ค

65

ก.ย

65

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมส่งเสริมการเกษตร
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง

สถานท่ี

ด าเนินการ

แผนการด าเนินการ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

            3.1 จัดงานส่งเสริมการบริโภคสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์คุณภาพดีข้าม

ถ่ินนอกแหล่งผลิต
1 คร้ัง 1,000,000  กรุงเทพมหานคร 1

กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิต

         4. บริหารงานตามยุทธศาสตร์ผลไม้

             4.1 ติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ระดับจังหวัด 5 คร้ัง 20,000
 ระยอง/

จันทบุรี/ตราด 1 1 1 1 1
กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิต

             4.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลเอกภาพ 3 คร้ัง 60,000
 ระยอง/

จันทบุรี/ตราด
1 1 1

กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิต

             4.3 จัดสัมมนาบูรณาการแผนบริหารจัดการผลไม้ในระดับภาค 3 คร้ัง 60,000
 ระยอง/

จันทบุรี/ตราด
1 1 1

กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิต

         5. บริหารจัดการโครงการ

             5.1 ติดตาม และประเมินผล 30,000
1 1 1 1 1 1 กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิต

             5.2 สรุปผลโครงการ 1 โครงการ 20,000 1
กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิต

       6.2 กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านการเกษตรเพ่ือ

เสริมสร้างอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน

      1. การพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านการเกษตรเพ่ือสร้างอัต

ลักษณ์

          1.1 การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาฯ จุดเดิมท่ีด าเนินการปี 

2564
5,000

จังหวัดภาค

ตะวันออก
1 1

กลุ่มยุทธศาสตร์

และสารสนเทศ



โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน ปริมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

(บาท) ต.ค
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ส.ค

65

ก.ย

65

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมส่งเสริมการเกษตร
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง

สถานท่ี

ด าเนินการ

แผนการด าเนินการ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

          1.2 การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาฯ จุดใหม่ 20,000
จังหวัดภาค

ตะวันออก
1 1 1 1 1 1 1

กลุ่มยุทธศาสตร์

และสารสนเทศ

7. โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา

    กิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา

     1. ร่วมประชุมกับคณะท างานและติดตามนิเทศงาน 3 คร้ัง 10,500
สสก.3 รย./

9 จังหวัด
1 1 1

กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิต

8. โครงการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร)

    กิจกรรมตลาดเกษตรกร

     1. สร้างและส่งเสริมเครือข่ายสู่ตลาดศักยภาพ

         1.1 พัฒนาสินค้าเกษตรสู่ช่องทางตลาดศักยภาพในระดับพ้ืนท่ี 1 คร้ัง 14,040 ภาคตะวันออก 1
กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิต

      2. ประเมินสถานการณ์ตลาดสินค้าเกษตร 2 คร้ัง 10,000 ภาคตะวันออก 1 1
กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิต

9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

    กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

    1. สนับสนุนกลไกการด าเนินงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

        1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน 1 คร้ัง 15,120 สสก.3 รย 1
กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาเกษตรกร

     2. ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

       2.1 พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน



โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน ปริมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

(บาท) ต.ค

64

พ.ย

64

ธ.ค 

64

ม.ค

 65

ก.พ

 65

มี.ค

65

เม.ย

65

พ.ค

65

มิ.ย

 65

ก.ค

65

ส.ค

65

ก.ย

65

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมส่งเสริมการเกษตร
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง

สถานท่ี

ด าเนินการ

แผนการด าเนินการ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

             1) เวที ข (เขต) 1 คร้ัง 36,000

โรงแรม 9 

จังหวัดภาค

ตะวันออก

1
กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาเกษตรกร

      3. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ

          3.1 ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น

                1) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต 1 คร้ัง 20,000
 9 จังหวัดภาค

ตะวันออก 1
กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาเกษตรกร

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

1. โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

    กิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

    (1) สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

         1. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

            1.1 พัฒนายกระดับเกษตรกรต้นแบบในจังหวัดท่ีต้ังศูนย์ศึกษาฯ 

(ปีท่ี 3)

                1.1.1 พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ 30 ราย 12,000

ศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาอ่าวคุ้ง

กระเบนฯ, ศูนย์

ศึกษาการพัฒนา

เขาหินซ้อนฯ

15 15
กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิต

                1.1.2 จัดท าแปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบ 30 ไร่ 300,000
จ.จันทบุรี,

จ.ฉะเชิงเทรา
15 15

กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิต



โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน ปริมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

(บาท) ต.ค

64

พ.ย

64

ธ.ค 

64

ม.ค

 65

ก.พ

 65

มี.ค

65

เม.ย

65

พ.ค

65

มิ.ย

 65

ก.ค

65

ส.ค

65

ก.ย

65

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมส่งเสริมการเกษตร
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง

สถานท่ี

ด าเนินการ

แผนการด าเนินการ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

             1.2 ส่งเสริมและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบในจังหวัดท่ีต้ังศูนย์

ศึกษาฯ

                  1.2.1 พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วม
150 ราย 60,000

จ.จันทบุรี,

จ.ฉะเชิงเทรา
150

กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิต

                  1.2.2 จัดท าแปลงเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเป็นแปลงต้นแบบ 20 ไร่ 100,000
จ.จันทบุรี,

จ.ฉะเชิงเทรา
10 10

กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิต

               1.3 กิจกรรมอ านวยการ

                    1.3.1 สนับสนุนการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์

ศึกษาฯ
2 ศูนย์ 96,000

ศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาอ่าวคุ้ง

กระเบนฯ, ศูนย์

ศึกษาการพัฒนา

เขาหินซ้อนฯ

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิต

                    1.3.2 สนับสนุนวัสดุส านักงานส าหรับเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์

ศึกษาฯ
2 ศูนย์ 20,000

ศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาอ่าวคุ้ง

กระเบนฯ, ศูนย์

ศึกษาการพัฒนา

เขาหินซ้อนฯ

2 1 1
กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิต

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ

ภาคทางสังคม

1. โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย

   กิจกรรมส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย



โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน ปริมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

(บาท) ต.ค

64

พ.ย

64

ธ.ค 

64

ม.ค

 65

ก.พ

 65

มี.ค

65

เม.ย

65

พ.ค

65

มิ.ย

 65

ก.ค

65

ส.ค

65

ก.ย

65

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมส่งเสริมการเกษตร
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง

สถานท่ี

ด าเนินการ

แผนการด าเนินการ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

   1. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสร้าง

รายได้เสริมจากการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรสูงวัย

       1.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้น าการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

การสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรสูงวัย ระดับเขต
35 ราย 136,500

โรงแรม 9 

จังหวัดภาค

ตะวันออก

35
กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาเกษตรกร

แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม

1. โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร

    กิจกรรมส่งเสริมการหยุดการเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร

     1. สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา

         1.1 ติดตาม นิเทศ ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปรายงาน 5,000
จบ.,ฉช.,ชบ.,นย.,

ปจ.,สป.,สก.
1 1

กลุ่มยุทธศาสตร์

และสารสนเทศ

     2. รณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์

         2.1 จัดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถ่ิน 1 แห่ง 30,000 ฉช./ปจ. 1
กลุ่มยุทธศาสตร์

และสารสนเทศ

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว

1. โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน

    กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียววิถีเกษตร

    1. การประกวดแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรดีเด่น

        1.1 ประกวดแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรระดับเขต 1 เขต 13,000
9 จังหวัดภาค

ตะวันออก
1

กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาเกษตรกร

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก



โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน ปริมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

(บาท) ต.ค

64

พ.ย

64

ธ.ค 

64

ม.ค

 65

ก.พ

 65

มี.ค

65

เม.ย

65

พ.ค

65

มิ.ย

 65

ก.ค

65

ส.ค

65

ก.ย

65

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมส่งเสริมการเกษตร
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง

สถานท่ี

ด าเนินการ

แผนการด าเนินการ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

1 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

   กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร

     1. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

        1.1 พัฒนาศักยภาพผู้น าในการขับเคล่ือนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรใน

ชุมชน

              1.1.1 สัมมนาเพ่ิมศักยภาพผู้น าในการขับเคล่ือนงานกลุ่มแม่บ้าน

เกษตรกร ระดับเขต
30 ราย 117,000

โรงแรม 9 

จังหวัดภาค

ตะวันออก

30
กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาเกษตรกร

2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

    กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

    1. กิจกรรมบริหารจัดการเพ่ือขับเคล่ือนการด าเนินงาน

        1.1 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับเขต (รูปแบบปกติ) 27 ราย 97,200
จังหวัดในภาค

ตะวันออก
27 27

กลุ่มยุทธศาสตร์

และสารสนเทศ

        1.2 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับเขต (รูปแบบ online) 10 ราย 3,800 สสก.3 รย. 10 10
กลุ่มยุทธศาสตร์

และสารสนเทศ

     2. ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ศพก. 10 คร้ัง 50,000
9 จังหวัดในภาค

ตะวันออก
1 1 1 2 1 1 2 1

กลุ่มยุทธศาสตร์

และสารสนเทศ

     3. พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานและการให้บริการของศูนย์จัดการศัครู

พืชชุมชน (ศจช.)

         3.1 สัมมนาเครือข่าย สจช.ระดับเขต ให้แก่เกษตรกรแกนน า 2 คร้ัง 12,000 สสก.3 รย. 1 1
กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิต



โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน ปริมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

(บาท) ต.ค

64

พ.ย

64

ธ.ค 

64

ม.ค

 65

ก.พ

 65

มี.ค

65

เม.ย

65

พ.ค

65

มิ.ย

 65

ก.ค

65

ส.ค

65

ก.ย

65

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมส่งเสริมการเกษตร
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง

สถานท่ี

ด าเนินการ

แผนการด าเนินการ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

         3.2 พัฒนา ศจช. สู่การเป็นศูนย์บริการชีวภัณฑ์ชุมชน

               1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพการผลิตขยายชีวภัณฑ์

 แก่เกษตรกรแกนน าสู่การเป็นศูนย์บริการชีวภัณฑ์ชุมชน
24 คน 62,400

สสก.3 รย./

ศทอ.ชบ.
24

กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิต

          3.3 ประกวด ศจช.ดีเด่น

               1) ระดับเขต 1 เขต 20,000
จังหวัดในภาค

ตะวันออก
1

กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิต

          3.4 ประเมินผลและขับเคล่ือนการด าเนินงาน ศจช. 1 เขต 15,000
จังหวัดในภาค

ตะวันออก
1

กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิต

      4. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน)

          4.1 ขับเคล่ือนการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและการ

เช่ือมโยงเครือข่าย

               1) ประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 1 หน่วยงาน 20,000
จังหวัดในภาค

ตะวันออก
1

กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิต

          4.2 กิจกรรมบริหารจัดการ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน

               1) ประเมินผล ขับเคล่ือนการด าเนินงาน และถอดบทเรียน 

ศดปช. ระดับเขต
1 เขต 15,000

จังหวัดในภาค

ตะวันออก
1 1

กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิต

3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)

     3.1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ืองและเกษตรกรรุ่นใหม่  

(Smart Farmer & Young Smart Farmer)

         1. การเตรียมความพร้อมทายาทเกษตรรุ่นใหม่

             1.1 เตรียมความพร้อมการด าเนินงานโครงการ



โครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน ปริมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

(บาท) ต.ค

64

พ.ย

64

ธ.ค 

64

ม.ค

 65

ก.พ

 65

มี.ค

65

เม.ย

65

พ.ค

65

มิ.ย

 65

ก.ค

65

ส.ค

65

ก.ย

65

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมส่งเสริมการเกษตร
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง

สถานท่ี

ด าเนินการ

แผนการด าเนินการ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

                  1) ประชุมขับเคล่ือนการด าเนินงานโครงการฯ ระดับเขต 1 คร้ัง 1,900
สสก.3 ระยอง
 1 กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาเกษตรกร

          2. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

              2.1 สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่

                   1) อบรมหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพ Young Smart Farmer 40 ราย 156,000
โรงแรม 9 จังหวัด

ภาคตะวันออก 40
กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาเกษตรกร

              2.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย Young Smart Farmer 

ในทุกระดับ

                   1) เวทีเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับเขต 60 ราย 234,000

โรงแรม 9 

จังหวัดภาค

ตะวันออก

60
กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาเกษตรกร

           3. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)

               3.1 สร้างเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบ

                   1) สัมมนาเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบ ระดับเขต 50 ราย 195,000

โรงแรม 9 

จังหวัดภาค

ตะวันออก

50
กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาเกษตรกร


