






          ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นหน่วยงำนภำยใต้สังกัด
กรมส่งเสริมกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด ำเนินงำนโดยใช้ระบบส่งเสริมกำรเกษตร 
(T&V system) ขับเคลื่อนงำนที่เป็นนโยบำยส ำคัญ (Agenda) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และงำนตำมภำรกิจบทบำทหน้ำที่ (function) ของส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 
จังหวัดระยอง  มีเป้ำหมำยเพ่ือส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรให้เกษตรกรสำมำรถประกอบอำชีพ 
ได้อย่ำงมั่นคง และอยู่ดีมีสุขอย่ำงยั่งยืน 
          ส ำหรับกำรท ำงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 
จังหวัดระยอง ให้ควำมส ำคัญกับกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม และกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำย 
กำรท ำงำนภำคเกษตร ยืดหลัก Smart & Strong Together ในลักษณะร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมท ำ ร่วมแก้ไขปัญหำ และร่วมรับประโยชน์  มีเป้ำหมำยมุ่งเน้นสนับสนุน และขยำยผล 
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ กำรเพ่ิมประสิทธิภำพ กลไกขับเคลื่อนงำนในพ้ืนที่ 
ส่งเสริมกำรผลิต สินค้ำในลักษณะตลำดน ำกำรผลิต สร้ำงเกษตรกรรุ่นใหม่ พัฒนำเกษตรแบบ
มืออำชีพ และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร สำนพลังทุกภำคส่วนในกำร
ขับเคลื่อนงำนส่งเสริมกำรเกษตร 
          รำยงำนประจ ำปีของส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ฉบับนี้ 
เน้นรำยงำนทีแ่สดงให้เห็นถงึควำมมุง่มัน่ตัง้ใจ ในกำรขบัเคลื่อนงำนส่งเสริมกำรเกษตรอย่ำงเป็นระบบ 
เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำอำชีพให้เกษตรกร ส่งผลดีต่อประเทศ ทั้งในปัจจุบันและอนำคต 
 
 
 
  

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 
ตุลำคม 2563 

 

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 



          กำรด ำเนินงำนส่งเสริมกำรเกษตรในปีงบประมำณ 2563 
ของส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 
ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม และกำรสร้ำง 
ควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยกำรท ำงำน ทั้งในส่วนของเจ้ำหน้ำที่ 
เกษตรกร หน่วยงำนรำชกำร และภำคเอกชน ซึ่งกำรท ำงำน 
ร่วมกันเป็นกำรน ำจุดแข็งของแต่ละภำคส่วน มำช่วยสร้ำงเสริม 
ให้เกิดผลงำน เรียนรู้ และแก้ปัญหำอุปสรรคให้ลดน้อยลง 
เกิดควำมส ำเร็จร่วมกัน เกิดพลังในกำรสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลง  
มุ่งเน้นกำรใช้ระบบส่งเสริมกำรเกษตร (T&V system) 

ให้ควำมส ำคัญกับกำรท ำงำนเชิงพ้ืนที่ ท ำงำนเชื่อมโยงกันทุกมิติ ทั้งคน พ้ืนที่ และสินค้ำ น ำงำนวิจัยสู่
กำรปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย กำรพัฒนำเกษตรกร องค์กรเกษตรกร กำรพัฒนำ 
สินค้ำและผลิตภัณฑ์ให้ได้มำตรฐำน สำมำรถแข่งขนัในตลำดกำรค้ำ ส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภำพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 
           ในปี 2563 ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง มีผลกำรปฏิบัติงำน 
ตำมแผนยุทธศำสตร์ หน่วยงำนเบิกจ่ำยงบประมำณเป็นไปตำมเป้ำหมำยของมติคณะรัฐมนตรี 
ผลงำนที่สร้ำงควำมภำคภูมิใจ ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรผลไม้ภำคตะวันออก กำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนส่งเสริมกำรเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ จนได้รับรำงวัลอันดับที่ 1 ของประเทศ เป็น
ต้นแบบของควำมส ำเร็จ สำมำรถเชื่อมโยงกำรตลำด และส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้ำได้มำตรฐำน
ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ สร้ำงและพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่
ให้มีส่วนบริหำรจัดกำรสินค้ำในรูปแบบมืออำชีพ โดยทุกหน่วยให้ควำมร่วมมือ สนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำน ด้วยควำมมุ่งมั่น มีผลงำนส ำเร็จตำมเป้ำหมำย ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และ
สร้ำงเครือข่ำยกำรท ำงำนสร้ำงเสริมกำรเกษตรขยำยผลต่อยอดตลอดไป  
 
 
                                                           (นำยด ำรงฤทธิ์   หลอดค ำ) 
                                                                        ผู้อ ำนวยกำร 
                                              ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 
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เรื่อง หน้ำ 

ส่วนที่ 1  
ข้อมูลภำพรวมของหน่วยงำน 
               วิสัยทัศน์, พันธกิจ 
               อ ำนำจหน้ำที่ 
               โครงสร้ำงองค์กร 
               คณะผู้บริหำร 
               อัตรำก ำลัง 
               รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปงีบประมำณ 2563 
               แผนกำรบริหำรจัดกำรผลไมภ้ำคตะวันออกปี 2563 
ส่วนที่ 2  
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 
จังหวัดระยอง 
               รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำนของกลุ่มยุทธศำสตรแ์ละสำรสนเทศ 
               รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำนของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิต 
               รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำนของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกร 
ส่วนที่ 3 ภำคผนวก 
              ข้อมูลพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิที่ส ำคญั ภำคตะวันออกปี2562/2563 
               คณะท ำงำนจัดท ำหนังสือรำยงำนประจ ำป ี
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลภำพรวมของหน่วยงำน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลภำพรวมของหน่วยงำน  

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 



วิสัยทัศน์ 
 
          “เป็นเลิศในกำรบริกำรวิชำกำรและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนส่งเสริม
กำรเกษตรในเขตภำคตะวันออก” 

 

พันธกิจ 
 
            1. พัฒนำและส่งเสริมเจ้ำหน้ำทีใ่ห้มศีกัยภำพในกำรปฏิบัตงิำนส่งเสริมกำรเกษตร 
               แบบครบวงจร 
            2. วิจัยเพ่ือพัฒนำงำนส่งเสริมกำรเกษตรและเทคโนโลยีที่เหมำะสมแบบมสี่วนร่วม 
            3. สนับสนุนและส่งเสริมอำชีพกำรเกษตรและเทคโนโลยีกำรเกษตรทีเ่หมำะสม 
               แก่เกษตรกรในพื้นทีเ่ฉพำะ 
            4. ติดตำม นิเทศ และประเมินผลงำนส่งเสริมกำรเกษตรตำมยุทธศำสตร์ 
                กรมส่งเสริมกำรเกษตร 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลภำพรวมของหน่วยงำน  

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 



อ ำนำจหน้ำที่ 
 
          1. ศึกษำ วิเครำะห์ และวิจัยเพ่ือพัฒนำงำนส่งเสริมกำรเกษตร เทคโนโลยีและระบบ 
             กำรผลิตที่เหมำะสมกบัพ้ืนที ่
          2. ฝึกอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรเกษตรแกเ่จ้ำหน้ำทีแ่ละเกษตรกร 
          3. ส่งเสริม ประสำน และสนับสนุนกำรด ำเนนิงำนส่งเสริมกำรเกษตรตำมโครงกำร 
             อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ และในเขตพ้ืนที่พิเศษ 
          4. ควบคุม ก ำกับ และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของศนูย์ปฏิบัตกิำรในเขตพ้ืนที่ 
             รับผิดชอบ 
          5. เป็นศูนย์กลำงสนบัสนนุทำงวิชำกำรดำ้นกำรผลิตและจัดกำรผลผลิต กำรพัฒนำ 
             คุณภำพสินค้ำเกษตร องค์กรเกษตรกร และวิสำหกิจชุมชนแกส่ ำนกังำน 
             เกษตรจังหวัด และประสำนวิชำกำรกบัหนว่ยงำนวิชำกำรภำครัฐ เอกชน และ 
             สถำบันกำรศึกษำ 
          6. ศึกษำ วำงแผน และติดตำมประเมนิผลกำรด ำเนนิงำนส่งเสริมกำรเกษตร และ 
             ประสำนกำรตรวจรำชกำรในเขตพ้ืนที่ 
          7. ให้ค ำปรึกษำและประสำนงำนแกส่ ำนกังำนเกษตรจังหวัดในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์  
             แผนกำรปฏิบตัิงำนและบรูณำกำรแผนด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร ระดับจังหวัดและ 
             กลุ่มจังหวัด 
          8. ปฏิบัติงำนร่วมกบั หรือสนับสนุนกำรปฏิบัตงิำนของหน่วยงำนอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง 
              หรือที่ไดร้ับมอบหมำย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลภำพรวมของหน่วยงำน  

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 



บทบำทหน้ำที่ 
 
          ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง แบ่งงำนภำยในออกเป็น  
1 ฝ่ำย 4 กลุ่ม และศูนย์ปฏิบัตกิำร ดังนี้ 
 
ฝ่ำยบริหำรทั่วไป มีหน้ำที่ 
          1. ปฏิบัติงำนด้ำนงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนกำรเงินบัญชีและพัสดุ งำนพิมพ์ 
             และแจกจ่ำยเอกสำร และกำรติดตอ่ประสำนงำนกับหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง 
          2. ด ำเนินกำรเกีย่วกับงำนบริหำรงำนบคุคล และงำนสวัสดิกำรตำ่งๆ 
          3. ด ำเนินกำรเกีย่วกับกำรประชุมของหนว่ยงำน 
          4. บริหำรจัดกำรงบประมำณประจ ำปีของหน่วยงำนและควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
          5. งำนดูแลอำคำรสถำนทีแ่ละยำนพำหนะ 
          6. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ไดร้ับมอบหมำย 
 
กลุ่มพัฒนำบุคลำกร  มีหน้ำที่ 
          1. ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผนและด ำเนินกำรพัฒนำบคุลำกรในดำ้นวิชำกำร และ 
             คุณธรรม จริยธรรมของบุคลำกรในเขตรับผิดชอบ 
          2. ศึกษำ วิเครำะห์ พัฒนำเทคนิค พัฒนำหลักสูตร และวิธีกำรจัดท ำหลักสูตร 
             กำรฝึกอบรมใหส้อดคล้องกบับริบทและควำมต้องกำรของบุคคลเป้ำหมำย 
          3. ด ำเนินกำรจัดอบรมและถำ่ยทอดควำมรู้แกเ่จ้ำหนำ้ที่ ระดับจังหวัด ระดับอ ำเภอ  
             รวมทั้งเกษตรกรผู้น ำ และสถำบันเกษตรกร 
          4. ประสำนงำน ถ่ำยทอดควำมรู้ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ และร่วมแก้ไขปญัหำขอ้ขัดขอ้ง 
             ในกำรปฏิบัติงำนดำ้นกำรพัฒนำบุคลำกร ให้แก่ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด  
             ศูนย์ปฏิบัติกำรและหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง 
          5. ติดตำม นิเทศงำน และประเมินผลกำรด ำเนนิงำนกำรพัฒนำบุคลำกร 
          6. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ไดร้ับมอบหมำย 
 
 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลภำพรวมของหน่วยงำน  
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บทบำทหน้ำที่ 
 
กลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศ   มีหน้ำที่ 
          1. ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผนกำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรเกษตรระดับเขต  
             ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนทั้งในระดับเขตและกลุ่มจังหวัด 
          2. ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูล สำรสนเทศ ภูมิสำรสนเทศ เพ่ือสนับสนุนงำน  
             ส่งเสริมกำรเกษตรของส ำนักงำนเกษตรจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติกำร   
          3. ประสำนงำนวิจัยและวิชำกำรกับหน่วยงำนวิชำกำรกับหน่วยงำนวิชำกำรภำครัฐ  
             เอกชน และสถำบันกำรศึกษำเพ่ือสนับสนุนงำนส่งเสริมกำรเกษตรในเขตรับผิดชอบ 
          4. ประสำนกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำม นิเทศ และประเมินผล  และด ำเนินงำน  
             ส่งเสริมกำรเกษตรในเขตที่รับผิดชอบ 
          5. กำรบริหำรแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนและกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร  
          6. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมระบบส่งเสริมกำรเกษตร ศึกษำ วิเครำะห์  
             วิจัย ให้ค ำปรึกษำ แก่ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติกำร เพ่ือจัดท ำแผน  
             ยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติงำน และกำรบูรณำกำรงำนส่งเสริมกำรเกษตรในระดับ  
             จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
          7. ศึกษำ พัฒนำ รูปแบบ วิธีกำร กำรประชำสัมพันธ์งำนส่งเสริมกำรเกษตรเพ่ือ 
             สนับสนุนหน่วยงำนในเขตรับผิดชอบ และด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ ประกวด  
             ผลงำนส่งเสริมกำรเกษตร กำรจัดนิทรรศกำร เผยแพร่ประชำสัมพันธ์งำนส่งเสริม  
             กำรเกษตร 
          8. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลภำพรวมของหน่วยงำน  

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 



บทบำทหน้ำที่ 
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิต  มีหน้ำที่ 
          1. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และประยุกต์เทคโนโลยีกำรผลิตพืชให้เหมำะสมกับศักยภำพ  
             ของเกษตรกรและสภำพพ้ืนที่ กำรจัดกำรสินค้ำเกษตร กำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำ  
             เกษตร กำรอำรักขำพืช ในลักษณะบูรณำกำรวิชำกำรด้ำนกำรผลิตพืช และพ้ืนที่  
             เกษตรกรรมในแต่ละภูมิภำค 
          2. ส่งเสริมและให้บริกำรเทคโนโลยี กำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตร กำรพัฒนำคุณภำพ 
             สินค้ำเกษตรสู่มำตรฐำนสินค้ำเกษตร กำรอำรักขำพืช และสนับสนุนข้อมูลทำง  
             วิชำกำรในกำรด ำเนินงำนส่งเสริมและพัฒนำอำชีพของเกษตรกรให้แก่ส ำนักงำน  
             เกษตรจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติกำร 
          3. ประสำนงำน และร่วมด ำเนินกำร ศึกษำ วิจัยเทคโนโลยีกำรผลิตพืช กำรจัดกำร  
             สินค้ำเกษตร กำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตรและกำรอำรักขำพืชกับหน่วยงำนที่  
             เกี่ยวข้อง 
          4. ให้ค ำปรึกษำและสนับสนุนข้อมูลด้ำน Zoning ข้อมูลทำงวิชำกำรด้ำนกำรผลิต  
             กำรจัดกำรผลผลิต และกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตรแก่ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด  
             และศูนย์ปฏิบัติกำร 
          5. ส่งเสริมและประสำนกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริใน  
             เขตพ้ืนที่เฉพำะ ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ ำต่ำงๆ และในเขตพ้ืนที่พิเศษ 
          6. ติดตำม นิเทศ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนส่งเสริมกำรผลิตพืช กำรจัดกำรสินค้ำ 
             เกษตร กำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตรและกำรอำรักขำพืช   
          7. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลภำพรวมของหน่วยงำน  

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 



บทบำทหน้ำที่ 
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกร  มีหน้ำที่ 
          1. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำงำนส่งเสริมกำรเกษตร กำรพัฒนำผู้น ำเกษตรกร  
             กำรพัฒนำองค์กร สถำบันเกษตรกร งำนวิสำหกิจชุมชน งำนส่งเสริมเคหกิจเกษตร  
             และกำรพัฒนำศักยภำพและควำมเข้มแข็งของกลุ่ม 
          2. ศึกษำ วิเครำะห์ และสนับสนุน กำรแปรรูปผลผลิต กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ และ  
             บรรจุภัณฑ์ ในเขตรับผิดชอบ 
          3. ประสำนงำนวิจัยด้ำนกำรพัฒนำเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสำหกิจชุมชนกับ  
             หน่วยงำนวิชำกำร สถำบันกำรศึกษำและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
          4. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำแก่ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ  
             เกษตรกร องค์กรเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอำชีพ วิสำหกิจชุมชน งำนเคหกิจเกษตร  
             และกลุ่มเครือข่ำยกำรท ำงำนในพ้ืนที่และถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนวิชำกำรส่งเสริม  
             กำรเกษตรแก่เจ้ำหน้ำที่ 
          5. ประสำนงำนและให้กำรสนับสนุนกำรพัฒนำเกษตรกร องค์กรเกษตรกร  
             กลุ่มส่งเสริมอำชีพ วิสำหกิจชุมชน และงำนส่งเสริมเคหกิจเกษตร 
          6. ติดตำม นิเทศงำน และประเมินผลกำรด ำเนินงำนส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกร  
             และองค์กรเกษตรกร 
          7. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลภำพรวมของหน่วยงำน  

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 



บทบำทหน้ำที่ 
 
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดชลบุรี     มีหน้ำที่ 
          1. ศึกษำ ทดสอบกำรใช้เทคโนโลยีควบคุมศัตรูพืชในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
          2. ส่งเสริมและถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีควบคุมศัตรูพืช กำรผลิต  
             ขยำยชีวินทรีย์ที่มีประโยชน์ รวมทั้งพืชที่มีคุณสมบัติควบคุมศัตรูพืช 
          3. ด ำเนินกำรผลิตขยำยชีวนินทรีย์และสำรธรรมชำติควบคุมศัตรูพืช เพ่ือใช้ในกำร  
             ส่งเสริมกำรเกษตร 
          4. ให้บริกำรตรวจวิเครำะห์ วินิจฉัยศัตรูพืช พยำกรณ์เตือนกำรระบำด และป้องกัน  
             ศัตรูพืช 
          5. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 
 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร จังหวัดจันทบุรี  มีหน้ำที่ 
          1. ศึกษำพัฒนำกำรฝึกอบรม ผลิตปัจจัยกำรผลิต ให้บริกำรทำงกำรเกษตรแก่เกษตรกร 
          2. ฝึกอบรมอำชีพกำรเกษตรแก่เกษตรกร 
          3. ผลิตปัจจัยกำรผลิตเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำอำชีพแก่เกษตรกร 
          4. ให้บริกำรทำงกำรเกษตรและเป็นที่ปรึกษำวิชำกำรเพื่อพัฒนำอำชีพกำรเกษตร 
          5. ประสำนงำนวิชำกำรติดตำมและประเมินผลกำรฝึกอำชีพกำรผลิต และบริกำร  
             ทำงกำรเกษตร 
          6. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลภำพรวมของหน่วยงำน  

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 



บทบำทหน้ำที่ 
 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรำ  มีหน้ำที่ 
          1. ศึกษำ พัฒนำกำรฝึกอบรม กำรผลิตปัจจัยกำรผลิตและให้บริกำรทำงกำรเกษตร  
             แก่เกษตรกร 
          2. ฝึกอบรมอำชีพกำรเกษตรแก่เกษตรกร 
          3. ผลิตปัจจัยกำรผลิตเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำอำชีพแก่เกษตรกร 
          4. ให้บริกำรทำงกำรเกษตรและเป็นที่ปรึกษำวิชำกำรเพื่อพัฒนำอำชีพกำรเกษตร 
          5. ประสำนงำนวิชำกำร ติดตำม และประเมินผลกำรฝึกอำชีพ กำรผลิตและบริกำร  
             ทำงกำรเกษตร 
          6. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร จังหวัดระยอง  มีหน้ำที่ 
          1. ศึกษำ พัฒนำกำรฝึกอบรม กำรผลิตปัจจัยกำรผลิตและให้บริกำรทำงกำรเกษตร  
             แก่เกษตรกร 
          2. ฝึกอบรมอำชีพกำรเกษตรแก่เกษตรกร 
          3. ผลิตปัจจัยกำรผลิตเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำอำชีพแก่เกษตรกร 
          4. ให้บริกำรทำงกำรเกษตรและเป็นที่ปรึกษำวิชำกำรเพื่อพัฒนำอำชีพกำรเกษตร 
          5. ประสำนงำนวิชำกำร ติดตำม และประเมินผลกำรฝึกอำชีพ กำรผลิตและบริกำร  
             ทำงกำรเกษตร 
          6. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลภำพรวมของหน่วยงำน  

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 



ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3  
จังหวัดระยอง 

   - ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
   - กลุ่มพัฒนำบุคลำกร 
   - กลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศ 
   - กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิต 
   - กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกร 

   - ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
   - ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
   - ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดชลบุรี 
   - ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดตรำด 
   - ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดนครนำยก 
   - ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดปรำจีน 
   - ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดระยอง 
   - ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดสมุทรปรำกำร 
   - ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดสระแก้ว 

   - ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืชจังหวัดชลบุรี 
   - ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
   - ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรำ  
   - ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร จังหวัดระยอง    

โครงสร้ำงองค์กร 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลภำพรวมของหน่วยงำน  

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 



ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที ่3 จังหวัดระยอง 

ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร 

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช 

ระยอง 
จันทบุรี 

ตรำด 

ชลบุร ี

ฉะเชิงเทรำ 

สระแก้ว 

ปรำจีนบุรี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลภำพรวมของหน่วยงำน  

นครนำยก 

สมุทรปรำกำร 

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 



คณะผู้บริหำร 
ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 
จังหวัดระยอง 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลภำพรวมของหน่วยงำน  

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 



ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 

นำงสมัย   บุรีเทศ 
เจ้ำพนักงำนธุรกำรอำวุโส 
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

นำงสำววรนุช   สีแดง 
ผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรผลติ 

นำงอุบล   มำกอง 
ผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศ 

นำยชนินทร์   สุขส ำรำญ 
ผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มพัฒนำบุคลำกร 

นำงอมรรัตน์   ลิมป์สุคนธ์ 
ผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกร 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลภำพรวมของหน่วยงำน  

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 



อัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ 
 
          ณ วันที่  30  กันยำยน  2563 
            ภำพรวมอัตรำก ำลังจ ำนวน     117     อัตรำ 

  ข้ำรำชกำร                 36 อัตรำ 

  ลูกจ้ำงประจ ำ             24 อัตรำ 

  พนักงำนรำชกำร         21 อัตรำ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลภำพรวมของหน่วยงำน  

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 



รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
          
ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง  
         ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณทั้งสิ้น 11,483,560.- 

งบด ำเนินงำน 
84% 

งบบุคลำกร 
11% 

งบครุภัณฑ์ 
1% 

งบสำธำรณูปโภค 
4% 

งบด ำเนินงำน 9,640,100 บำท 

งบบุคลำกร 1,312,560 บำท 

งบสำธำรณูปโภค 444,000 บำท 

งบครุภัณฑ์ 86,900 บำท 

รวมทั้งสิ้น 11,486,560 บำท 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลภำพรวมของหน่วยงำน  

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 



แผนกำรบริหำรจัดกำรผลไม้ภำคตะวันออกปี 2563 (Demand) 

กิจกรรม/จังหวัด ทุเรียน มังคุด เงำะ ลองกอง 

กำรบริโภคสดภำยในประเทศ 

จันทบุรี 73,374 45,836 87,825 15,603 

ตรำด 46,018 11,690 87,012 2,591 

ระยอง 17,440 16,019 8,883 1,997 

ภำคตะวันออก 136,832 73,635 183,720 20,191 

กำรแปรรูป 

จันทบุรี 47,450 14,500 11,200 12 

ตรำด 12,300 300 3,000 - 

ระยอง 9,032 190 20 - 

ภำคตะวันออก 68,782 14,801 14,220 12 

กำรส่งออก 

จันทบุรี 298,890 77,225 10,840 2,450 

ตรำด 30,000 27,700 16,000 1,750 

ระยอง 67,574 9,384 - - 

ภำคตะวันออก 396,464 114,309 26,840 4,200 

รวม 

จันทบุรี 419,714 137,561 109,865 18,065 

ตรำด 59,740 39,690 106,012 4,341 

ระยอง 122,624 25,494 8,903 1,997 

ภำคตะวันออก 602,078 202,745 224,780 24,403 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิต 
สรุปข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2563 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลภำพรวมของหน่วยงำน  

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 



สรุปข้อมูลกำรผลิตและประมำณกำรผลผลิตผลไม้ปี 2563 (ข้อมูลเอกภำพ) 

ชนิด/จังหวัด พื้นที่ยืนต้น 
(ไร)่ 

พื้นที่ให้ผล
ผลิต (ไร)่ 

ปริมำณ
ผลผลิต (ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร)่ 

ทุเรียน 359,210 290,005 550,035 1,975 

จันทบุรี 238,932 195,936 380,446 2,020 

ตรำด 45,229 27,786 55,176 2,030 

ระยอง 75,049 66,283 114,413 1,820 

มังคุด 198,505 196,348 212,345 966 

จันทบุรี 131,334 11,166 146,375 993 

ตรำด 39,233 37,621 41,880 990 

ระยอง 27,938 27,561 24,090 803 

เงำะ 113,898 110,197 210,637 1,881 

จันทบุรี 55,191 54,601 98,063 1,885 

ตรำด 53,529 50,482 104,248 1,900 

ระยอง 5,178 5,114 8,326 1,640 

ลองกอง 41,681 41,299 22,484 531 

จันทบุรี 30,431 30,177 16,534 544 

ตรำด 7,530 7,511 4,056 497 

ระยอง 3,720 3,611 1,894 494 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิต 
สรุปข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนำคม 2563 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลภำพรวมของหน่วยงำน  

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 



สร้ำงสรรค์งำนให้เกิด
ประโยชน์แก่เกษตรกร

อย่ำงแท้จริง 

เป็นเลิศในงำน
วิชำกำร 

เตรียมพร้อม
ท ำงำนเชิงรุก 

ส่วนที่ 2 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 



ส่วนที่ 2  
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 
จังหวัดระยอง 

ส่วนที่ 2 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 



กลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศ 

โครงกำรประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้ขอ้มูลข่ำวสำรงำนส่งเสริมกำรเกษตร 
  กิจกรรมพบสื่อมวลชน Meet the Press           
     วันที่ 24 ธันวำคม 2562 ด ำเนินงำนจัดนิทรรศกำร
เรื่อง“วันถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกำลผลิตใหม่ 
(Field Day) พริกไทย” ในกำรแถลงข่ำวภำยใต้ธีม “ปีแห่ง 
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม
น ำกำรเกษตร” นิทรรศกำรได้แสดงกำรเผยแพร่งำนวัน
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกำลผลิตใหม่ (Field Day) 
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรแปรรูป องค์ควำมรู้กำรขยำยผล
ของเกษตรกร สู่ศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต 
สินค้ำเกษตรและเครือขำ่ยศูนยเ์รียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพ 
กำรผลิตสินค้ำเกษตร เกิดเครือข่ำยด้ำนกำรเผยแพร่และ 
ประชำสัมพันธ์งำนวันถำ่ยทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกำล 
ผลิตใหม่ (Field Day) พริกไทย และสื่อมวลชนได้รับข้อมูล 
ประเด็นข่ำว รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนและแสดงควำมเห็นที่
เป็นประโยชน์ และตอบสนองตำมควำมต้องกำรเผยแพร่ 
ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนเกษตรของสื่อมวลชนในปัจจุบัน  
 

  กิจกรรมน ำสื่อมวลชนดูงำน Press Tour 
          ด ำเนินกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร 
เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจข้อมูล ข่ำวสำร นโยบำย 
เป้ำหมำยและวิธีกำรด ำเนนิงำน รวมถึงผลกำรด ำเนินงำน
ส่ง เสริมกำรเกษตร น ำสื่อมวลชนดูงำน ผลส ำ เร็จ        
งำนส่งเสริมกำรเกษตร “งำนบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตร
โดยยึดหลักกำรตลำดน ำกำรเกษตรและสร้ำงรำยได้แก่
เกษตรกร ในวันที่ 24 มกรำคม พ.ศ. 2563 ณ วิสำหกิจ
ชุมชนแปลงใหญ่ขนุน ต ำบลหนองเหียง อ ำเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี 

ส่วนที่ 2 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 



          สื่อมวลชนร่วมกจิกรรม จ ำนวน 4 ส ำนัก 
เผยแพร่ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ จ ำนวน 20 ชิ้นงำน      
     สถำนีโทรทศัน ์NBT  
     สถำนีวิทยุแหง่ประเทศไทย 
     หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
     สื่อออนไลน์ (pds-news.com และ สื่อออนไลน์อื่นๆ) 

    สื่อมวลชน  
     ผลิตข่ำวส่งเสริมกำรเกษตร จ ำนวน 30 ข่ำว และ
เผยแพร่ผ่ำนสื่อและช่องทำงต่ำงๆ จ ำนวน 93 ชิ้นงำน  
    ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3  
จังหวัดระยอง          
    ผลิตและเผยแพร่ข่ำวกำรส่งเสริมกำรเกษตร จ ำนวน 
526 ข่ำว ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ ช่องทำงต่ำงๆ ประกอบด้วย 
    1. วิทยุ ออกอำกำศทำงสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแหง่
ประเทศไทยจังหวัดระยอง  FM 91.75 MHz  รำยกำร 
“บอกข่ำวชำวเกษตร” ทุกวันอำทิตย์ เวลำ 15.00 – 
16.00 น.                            จ ำนวน      72   ข่ำว  
    2. โทรทัศน์                     จ ำนวน       7    ข่ำว 
    3. หนังสือพิมพ์                 จ ำนวน     38    ข่ำว 
    4. อื่นๆ                          จ ำนวน     66    ข่ำว 
          4.1 เพจเฟซบุ๊กส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำ 
กำรเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง 
          4.2 เว็บไซต์  www.edoae.doae.go.th 

  กิจกรรมสร้ำงกำรรับรู้ข้อมูลขำ่วสำรงำนส่งเสริมกำรเกษตร 
          เป้ำหมำยและวิธีกำรด ำเนินงำน รวมถึงผลกำรด ำเนินงำนส่งเสริมกำรเกษตร สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี
ของกรมส่งเสริมกำรเกษตรเพ่ือให้เกษตรกร เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร และสำธำรณชนได้รับทรำบ
อย่ำงทั่วถึง 

ส่วนที่ 2 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 



โครงกำรคัดเลอืกเกษตรกร บุคคลทำงกำรเกษตร และสถำบันเกษตรกรดีเดน่ระดับเขต       
          ด ำเนินกิจกรรมเพื่อคัดเลือกผลงำนเกษตรกร บุคคลทำงกำรเกษตร และสถำบันเกษตรกรดีเด่น
ระดับเขต ท ำให้เกษตรกร บุคคลทำงกำรเกษตร และสถำบันเกษตรกรที่มีผลงำนดีเด่น ได้รับกำรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติให้เป็นที่ปรำกฏต่อสำธำรณชน เกิดควำมภำคภูมิใจในอำชีพของตนเอง เป็นต้นแบบที่มี
ผลงำนดีเด่น เป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษำผลงำนจำกตัวอย่ำงจริงของเกษตรกร บุคคลทำงกำรเกษตร 
และสถำบันเกษตรกรดีเด่นที่ประสบควำมส ำเร็จด้ำนวิชำชีพเกษตร 

ผลกำรคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทำงกำรเกษตร และสถำบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต 
ประเภทเกษตรกรดีเด่น 

เกษตรกรดีเดน่สำขำอำชพีท ำสวน 

รำงวัลชนะเลิศ นำงสำวบุษบำ   นำคพิพัฒน์ 
บ้ำนเลขที่ 65/2 หมู่ที่ 14 ต ำบลนำยำยอำม 
อ ำเภอนำยำยอำม จังหวัดจันทบุรี 

รำงวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

นำยวีระชัย   บุญเกิด 
บ้ำนเลขที่ 35 หมู่ที่ 6 ต ำบลเนินทรำย 
อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด 

รำงวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 
 

นำยอ ำนำจ   ตันเฉี่ยง 
บ้ำนเลขที่ 12/4 หมู่ที่ 3 ต ำบลคลองเขื่อน 
อ ำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

เกษตรกรดีเดน่สำขำอำชพีท ำไร่ 

รำงวัลชนะเลิศ นำยสุทธิ   ที่หมำย 
บ้ำนเลขที่ 82 หมู่ที่ 7 ต ำบลส ำนักท้อน 
อ ำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง 

รำงวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

นำยสมนึก   จิรกำวสำน 
บ้ำนเลขที่ 46 หมู่ที่ 9 ต ำบลหัวถนน 
อ ำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

รำงวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 
 

นำยอภิชำติ   เจริญ 
บ้ำนเลขที่ 98 หมู่ที่ 14 ต ำบลเขำหินซอ้น 
อ ำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส่วนที่ 2 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 



เกษตรกรดีเดน่สำขำอำชพีท ำไร่นำสวนผสม 

รำงวัลชนะเลิศ นำงสำวร ำเพย   รอยรัตน์ 
บ้ำนเลขที่ 54 หมู่ที่ 4 ต ำบลบำงขนำก 
อ ำเภอบำงน้ ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

รำงวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

นำงสุภำภรณ์   กล่อมมิตร 
บ้ำนเลขที่ 107 หมู่ที่ 6 ต ำบลเขำสำมสิบ 
อ ำเภอเขำฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

ประเภทบุคคลทำงกำรเกษตรดีเด่น 

สมำชิกกลุ่มยวุเกษตรกรดีเดน่ 

รำงวัลชนะเลิศ นำงสำวสุนันทำ   เหลืองอ่อน 
สมำชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่ำขำ้มพิทยำคม 
เลขที่ 10/2 หมู่ที่ 4 ต ำบลท่ำข้ำม อ ำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

รำงวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

นำงสำวจิตรำ   บุญเจริญ 
สมำชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนมัธยมทำ่แคลง 
เลขที่ 38/8 หมู่ที่ 7 ต ำบลสนำมไชย อ ำเภอนำยำยอำม จังหวัดจันทบุรี 

รำงวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

เด็กหญิงกัลยำ   เปียแป้น 
สมำชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนพีระยำนเุครำะห์ฯ1
เลขที่ 71 ต ำบลวังทอง อ ำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 

ที่ปรึกษำกลุ่มยุวเกษตรกรดเีดน่ 

รำงวัลชนะเลิศ นำยวีระพันธ์   พวงพุ่ม 
ที่ปรึกษำกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนทำ่ขำ้มพิทยำคม 
เลขที่ 69 หมู่ที่ 3 ต ำบลวังหลวง อ ำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

รำงวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

นำงสำวกัญญำภัค   สิทธิบุศย์ 
ที่ปรึกษำกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนมธัยมทำ่แคลง 
เลขที่ 2 หมู่ที่ 2 ต ำบลคลองขุด อ ำเภอท่ำใหม่ จังหวัดจันทบรุี 

รำงวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

ร้อยต ำรวจเอกสมภพ   จิตเทวินลิขิต 
ที่ปรึกษำกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนพีระยำนุเครำะหฯ์1
เลขที่ 71 ต ำบลวังทอง อ ำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 

ส่วนที่ 2 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 



กลุ่มยุวเกษตรกรดีเดน่ 

รำงวัลชนะเลิศ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนทำ่ขำ้มพิทยำคม 
หมู่ที่ 1 ต ำบลท่ำขำ้ม อ ำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

รำงวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนมธัยมท่ำแคลง 
หมู่ที่ 6 ต ำบลสนำมไชย อ ำเภอนำยำยอำม จังหวัดจันทบุรี 

รำงวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนพีระยำนุเครำะหฯ์1 
หมู่ที่ 11 ต ำบลวังทอง อ ำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแกว้ 

ประเภทสถำบันเกษตรกรดเีดน่       

กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรดีเดน่ 

รำงวัลชนะเลิศ กลุ่มแม่บำ้นเกษตรกรนำยำวสำมัคคี 
บ้ำนเลขที่ 435 หมู่ที่ 19 ต ำบลท่ำกระดำน อ ำเภอสนำมชัยเขต 
 จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

รำงวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

กลุ่มแม่บำ้นเกษตรกรมำบหลำวชะโอน 
บ้ำนเลขที่ 40/1 หมู่ที่ 5 ต ำบลชำกพง อ ำเภอแกลง จังหวัดระยอง 

รำงวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

กลุ่มแม่บำ้นเกษตรกรบ้ำนสุขส ำรำญ 
บ้ำนเลขที่ 9 หมู่ที่ 8 ต ำบลท่ำเกษม อ ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

ส่วนที่ 2 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 



กำรสรรหำปรำชญ์เกษตรของแผน่ดินระดับเขต ประจ ำปี 2563 
          ด ำเนินกิจกรรมเพื่อสรรหำปรำชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขตที่มีผลงำนดีเด่น เพ่ือให้ได้รับกำร
ยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ปรำกฏต่อสำธำรณชน เกิดควำมภำคภูมิใจในอำชีพของตนเอง สำมำรถเป็น
ต้นแบบที่มีผลงำนดีเด่น เป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษำผลงำนจำกตัวอย่ำงจริงของปรำชญ์เกษตรของแผ่นดิน 
ระดับเขตที่ประสบควำมส ำเร็จด้ำนวิชำชีพเกษตร  

ผลกำรพิจำรณำคัดเลือกปรำชญ์เกษตรของแผ่นดินแต่ละสำขำดังน้ี 

            เขตตรวจรำชกำรที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      เขตตรวจรำชกำรที่ 9      

สำขำปรำชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

นำยประทีป   มำยิ้ม จังหวัดชลบุรี 

สำขำปรำชญ์เกษตรดีเดน่ 

อับดับที่ 1 นำยสุทธิ      มะหะเลำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

อันดับที่ 2 นำยประกิต   โพธิ์ศรี จังหวัดระยอง 

สำขำปรำชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญำและมีคุณูปกำรต่อภำคกำรเกษตร 

นำยธีรภัทร   อุ่นใจ  จังหวัดจันทบุร ี

สำขำปรำชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

นำยบัณทิต   กูลพฤกษี จังหวัดตรำด 

สำขำปรำชญ์เกษตรดีเดน่ 

นำยไสว   ศรียำ จังหวัดนครนำยก 

สำขำปรำชญ์เกษตรผู้น ำชมุชนและเครือข่ำย 

ร้อยตรีสุรชัย   บุญคง จังหวัดปรำจีนบรุี 

ส่วนที่ 2 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 



โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร ชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำน/กำรใช้โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร 
          ด ำเนินกิจกรรมเพ่ือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร จัดเก็บข้อมูลผังแปลงเพำะปลูกของ
เกษตรกร ให้มีควำมครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และน ำข้อมูลจำกฐำนข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับกำร
ปรับปรุง ตรวจสอบแล้ว มำวิเครำะห์ สำมำรถน ำไปเผยแพร่ บูรณำกำรใช้ประโยชน์ได้ทั่วไปทั้งภำครัฐ
และเอกชน 

      วันที่ 17-18 ธันวำคม 2562 จัดสัมมนำโครงกำรฯ 
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรท่ี 3 
จังหวัดระยอง ผู้เข้ำร่วมทั้งหมด 92 คน ประกอบด้วย 
เจ้ำหน้ำที่จำกส ำนักงำนเกษตรจังหวัดภำยใต้กำรก ำกับ
ดูแลของส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 
จังหวัดระยอง 9 จังหวัด จังหวัดละ 1 คน รวม  9 คน 
เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ  ส ำนักงำนเกษตร จังหวัด 
รวม 73 คน และเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนส่งเสริมและ
พัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง รวม 10 คน 

      ผลกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียน 
เกษตรกร และผลกำรวำดแปลงทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล 
ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 
ได้ด ำเนินกำรใช้ประโยชน์และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
ปี 2563 ซึ่งเป้ำหมำย 9 จังหวัดภำคตะวันออก  
      ผลกำรปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและ Farmbook      
          เป้ำหมำย 255,000 ครัวเรือน  
          ผลกำรด ำเนินกำรได้ 303,423 ครัวเรือน  
          คิดเป็น 118.99 เปอร์เซ็นต์  
          (ตัดยอด ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563)  
      ผลกำรวำดแปลงเกษตรกรรมดจิิทลั 
          เป้ำหมำย 51,200 แปลง  
          ผลกำรด ำเนินกำรได้ 59,669 แปลง  
          คิดเป็น 116.50 เปอร์เซ็นต์ 
          (ตัดยอด ณ วันที่ 27 มีนำคม 2563) 

ส่วนที่ 2 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 



โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสนิค้ำเกษตร (ศพก.) 
  กิจกรรมกำรจัดงำนวันถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดกูำลผลติใหม่ (Field Day) ปี 2563  
ของผู้บริหำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
          ด ำเนินกิจกรรมเพ่ือเปิดโอกำสให้เกษตรกรได้เข้ำมำเรียนรู้เทคโนโลยีกำรผลิตใหม่ๆ ช่องทำงกำรตลำด 
ข้อมูลข่ำวสำร กำรเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกร 
ด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชำกำร ผู้เชี่ยวชำญในแต่ละสำขำ ซึ่งเป็นตัวแทนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ โดยใช้
ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ทำงกำรเกษตร ที่มีเกษตรกรผู้น ำ
เป็นผู้บริหำรจัดกำรภำยใต้กำรสนับสนุนจำกทุกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

     ครั้งที่ 1 วันที่ 23 มกรำคม 2563  ณ ศูนย์เครือข่ำย 
แปลงใหญ่พริกไทย อ ำเภอแก่งหำงแมว จังหวัดจันทบุร ี
โดยมีผู้แทนอธิบดกีรมวิชำกำรเกษตร นำยชลธี นุ่มหนู 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี  
เป็นประธำนเปิดงำน มีเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องเข้ำร่วมงำน  
จ ำนวน 300 คน 
     ครั้งที่ 2 วันที่ 12 มีนำคม 2563  ณ ศูนย์เรียนรู้  
กลุ่มวิสำหกิจชุมชนมะม่วงนอกฤดูบ้ำนมำบเหียง   
อ ำเภอศรีมหำโพธิ  จังหวัดปรำจีนบุรี   โดยมีผู้ทรงคุณวฒุิ 
กรมประมง นำยบุญส่ง  ศรีเจริญธรรม เป็นประธำนเปิดงำน 
มีเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องเข้ำร่วมงำน  จ ำนวน 300 คน 

ส่วนที่ 2 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 



  กิจกรรมกำรถอดบทเรยีนศูนย์เรียนรูก้ำรเพ่ิมประสิทธิภำพ 
กำรผลิตสนิค้ำเกษตร (ศพก.) 
          ด ำเนินกิจกรรมเพ่ือน ำควำมรู้ของศูนย์เรียนรู้กำร
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) มำเผยแพร่
ให้กับบุคคลที่มีควำมสนใจ 
          จุดที่ 1 วันที่ 13 มกรำคม 2563   
     ณ ศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร 
อ ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
          จุดที่ 2 วันที่ 14 มกรำคม 2563  
     ณ ศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร 
อ ำเภอเมือง   จังหวัดปรำจีนบุรี 
   กำรประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรระดับเขต          
          ด ำเนินกิจกรรมเพ่ือประสำนเชื่อมโยงกำรขับเคลื่อน ศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำ
เกษตรและแปลงใหญ่ของจังหวัดต่ำง ๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 
จังหวัดระยอง น ำเสนอสินค้ำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไขปัญหำ ศึกษำดูงำน ศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพ 
กำรผลิตสินค้ำเกษตร เพ่ือพัฒนำขับเคลื่อน ศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรใน
ระดับเขตต่อไป 
          กำรประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรระดับเขต 
ประกอบด้วย ประธำนคณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรระดับ 
จังหวัด 9 จังหวัด ๆ ละ 1 คน  และเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต
สินค้ำเกษตร ระดับจังหวัด 9 จังหวัด ๆ ละ 1 คน และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 25 รำย 
 
 
 

     ครั้งที่ 1 วันที่ 17 ธันวำคม 2562   
ณ โรงแรมโกลเดน้ซติี ้ระยอง  
อ ำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
     ครั้งที่ 2 วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2563  
ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจันทบุร ี 
อ ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
     ครั้งที่ 3 วันที่ 25 มิถุนำยน 2563  
ณ โรงแรมโฮเทล ฟิวส์ ระยอง  
ต ำบลทับมำ อ ำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
     ครั้งที่ 4 วันที่ 29 กรกฎำคม 2563  
ณ กลุ่มวิสำหกจิชุมชนเกษตรผสมผสำนเพ่ือควำมยั่งยืน               
ต ำบลทับพริก อ ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
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โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้ (RW) ระดับเขต 
          ด ำเนินกิจกรรมเพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร 
ในระดับเขต จังหวัด ศูนย์ปฏิบัติกำร และหน่วยงำนวิชำกำร 
ในพ้ืนที่ได้แลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
เป็นเวทีเชื่อมโยงโครงกำรและวิชำกำรระหว่ำงภำยใน
กรมส่งเสริมกำรเกษตรและหน่วยงำนทำงวิชำกำรต่ำงๆใน
พ้ืนที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด ำเนินงำนส่งเสริมกำรเกษตร
ของแต่ละจังหวัด สรุปผลและถอดองค์ควำมรู ้จำก
กำรด ำเนินงำนที่ประสบควำมส ำเร็จ 
          ครั้งที่ 1 วันที่ 19-20 ธันวำคม 2562  
ณ โรงแรมระยองซติี้ อ ำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
          ครั้งที่ 2 วันที่ 14-15 กันยำยน 2563  
ณ โรงแรมโกลเดน้ซติี ้ระยอง อ ำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 

กำรประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดบัเขต 
          ด ำเนินกิจกรรมเพ่ือวำงแผน ขับเคลื่อน และแก้ปัญหำ 
ในกำรด ำเนินงำนส่งเสริมกำรเกษตร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เชื ่อมโยงกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำยใต้สังกัด
กรมส่งเสริมกำรเกษตรในภำคตะวันออก โดยใช้ระบบ
ส่งเสริมกำรเกษตร (training & visit System)           
          ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2562  
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที ่3 
จังหวัดระยอง  
          ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2563  
ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจันทบุรี  
อ ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
          ครั้งที่ 2/2563 ผ่ำนระบบ Video Conference 
วันที่ 15 มิถุนำยน 2563 เวลำ 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที ่3 
จังหวัดระยอง 
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กำรพัฒนำงำนส่งเสริมกำรเกษตรเชิงพ้ืนที่ 
          ด ำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนำกำรด ำเนินกิจกำรของ
กลุ่มเกษตรกร โดยใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วม และเกษตรกร
รุ่นใหม่ มีบทบำทในกระบวนกำรพัฒนำ ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
กำรพัฒนำเศรษฐกิจของชุมชน พัฒนำรูปแบบกำรท ำงำน
ส่งเสริมกำรเกษตรเชิงพ้ืนที่ ให้มีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำน 
สำมำรถพัฒนำ ยกระดับให้เป็นต้นแบบของกำรพัฒนำ
ที่ยึดพ้ืนที่เป็นหลัก น ำไปสู่กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน
และโครงกำรส่งเสริมกำรเกษตรเพ่ือให้เกิดผลส ำเร็จในพ้ืนที่
อย่ำงเป็นรูปธรรม 
          กำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำของกลุ่มเกษตรกรและ
ชุมชนจัดเวทีชุมชนครั้งที่ 1 เพ่ือเตรียมควำมพร้อม แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรระดับพ้ืนที่  วิ เครำะห์
สถำนกำรณ์ของกลุ่ม และจัดท ำโครงกำรพัฒนำของ
กลุ่มเกษตรกรและชุมชน คณะท ำงำนปฏิบัติกำรโครงกำรฯ 
ร่วมด ำ เนินกำรในกำรจัดท ำ โครงกำรพัฒนำ ของ 
กลุ่มเกษตรกร และชุมชน เสนอหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
พิจำรณำขออนุมัติสนับสนุนงบประมำณด ำเนินกำร ระยะ
ด ำเนินกำรเดือนกันยำยน 2562-ตุลำคม 2563  

  กำรนิเทศงำนตำมระบบส่งเสริมกำรเกษตร  
(T&V System) 
          ด ำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุน ให้ข้อเสนอแนะและ 
ช่วยแก้ปัญหำกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย งำนเร่งด่วนและ 
กำรขับเคลื่อนระบบส่งเสริมกำรเกษตรในพ้ืนที่ภำคตะวันออก 
เสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ และเป็น
ผู้ประสำนงำน อ ำนวยควำมสะดวก น ำเสนอปัญหำ
อุปสรรค ในส่วนภูมิภำคสะท้อนไปยังกรมส่งเสริม
กำรเกษตรต่อไป 
           จัดกิจกรรมจ ำนวน 3 ครั้ง 
                ครั้งที่ 1 เดือนกุมภำพันธ์  
                ครั้งที่ 2 เดือนมิถุนำยน 
                ครั้งที่ 3 เดือนกันยำยน  
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กำรจัดท ำสื่อเผยแพร่ควำมส ำเร็จกำรด ำเนินงำนตำมระบบส่งเสรมิกำรเกษตร 
        ด ำเนินกำรจัดท ำสื่อวีดีทศัน์ และบทควำมประชำสัมพันธ์  
เพื่อเผยแพร่ควำมส ำเร็จกำรด ำเนนิงำนตำมระบบส่งเสริม
กำรเกษตรภำคตะวันออก พ้ืนที่ควำมส ำเร็จ อ ำเภอแก่งหำงแมว 
จังหวัดจันทบุร ีประชำสัมพันธ์เผยแพร่เวปไซต ์
https://www.youtube.com/watch?v=lXE_eoPb5qw 

  โครงกำรส่งเสริมกำรหยดุเผำในพ้ืนที่เกษตร            
          ด ำเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกำรหยุดเผำในพ้ืนที่
กำรเกษตรและขยำยผลเทคโนโลยีกำรเกษตรทดแทน
กำรเผำโดยใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) 
          ศึกษำแนวทำงกำรลดกำรเผำในพ้ืนที่เกษตร 
“กรณีศึกษำผลกระทบกิจกรรมกำรส่งเสริมกำรลด
กำรเผำในพ้ืนที่เกษตร จังหวัดนครนำยก ส่งเสริมกำร
หยุดเผำในพ้ืนที่กำรเกษตร และน ำเสนอทำงเลือกในกำร
ใช้เทคโนโลยี กำรเกษตรทดแทนกำรเผำ ซึ่งเกษตรกรน ำไป
ประยุกต์ ใช้ในกิจกรรมของตนเองตำมควำมเหมำะสม 
ได้แก่ 
     กำรท ำฟำงหมักเพื่อเป็นอำหำรเลี้ยงปลำ โดยประมง
จังหวัดนครนำยก 
     นวัตกรรมทำงเลือกดำ้นกำรเกษตร (กำรอัดฟำงท ำ
ฟำงก้อน และกำรไถกลบตอซงั) โดย บริษัทคูโบตำ้     
     กำรใช้ประโยชน์จำกฟำงขำ้ว โดย วิทยำกรเกษตรกร
ผู้น ำ เรื่องกำรท ำเห็ดตะกรำ้ 
     กำรท ำกระถำงตน้ไม ้ในรูปแบบตำ่งๆ 
     ประสำนเชื่อมโยงกำรตลำดในกำรน ำฟำงไปใช้เป็น
เชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล 
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        ขยำยผลเทคโนโลยีกำรเกษตรทดแทนกำรเผำโดยใช้ 
กลไกของศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำ
เกษตร(ศพก.) โดยเกษตรกรในชุมชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 
สร้ำงจิตส ำนึกในกำรรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมมือร่วมใจมี
ควำมสำมัคคใีนชุมชนและเนน้สร้ำงรำยได้จำกเศษวัสดุเหลือใช้ 
ทำงกำรเกษตร อีกทั้ง ศพก. ผู้น ำชุมชน หน่วยงำนภำครัฐ 
เป็นหน่วยงำนสนับสนุนในกำรตระหนักรู้ในกำรลดกำรเผำ 
และใช้ประโยชน์จำกเศษวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรสร้ำง 
รำยได้ให้ครอบครัว หน่วยงำนภำคเอกชนเป็นหน่วยงำน 
สนับสนุน ในกำรน ำเศษวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรเข้ำสู่
กระบวนกำรผลิตทำงอุตสำหกรรมในโรงไฟฟ้ำชีวมวล 

  โครงกำรส่งเสริมกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้น้ ำใน
ระดับไร่นำ 
          ด ำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ 
กำรใช้น้ ำในระดับไร่นำแก่เกษตรกร เป็นจุดเรียนรู้ให้กับ
เกษตรกรและขยำยผลสู่พ้ืนที่โดยใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) 
          ส่งเสริมกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้น้ ำในระดับ
ไร่นำแก่เกษตรกร เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนและเกษตรกร 
ต้นแบบ มีควำมรู้เรื่องกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้น้ ำใน
ระดับไร่นำ ร่วมกันในกำรด ำเนินกำรวำงแผนสร้ำงแปลง
เรียนรู้ และสำมำรถวำงระบบกำรให้น้ ำแกพื่ช ให้เป็นแหล่ง 
เรียนรู้ของเกษตรกร ผ่ำนศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพ 
กำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ในปี 2563 จ ำนวน 7 แห่ง
ภำคตะวันออก 
          กำรพัฒนำจุดเรียนรู้และขยำยผลสู่พ้ืนที่ มีจุดเรียนรู้ 
จ ำนวน 7 แห่งภำคตะวันออก เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร 
ผ่ำนศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร 
(ศพก.) ในปี 2563 ที่มีกำรด ำเนินงำนกำรใช้ระบบน้ ำใน
แปลงเรียนรู้  สวนไม้ผล (ทุเรียน ขนุน ฝรั่ง ส้มโอ ฯลฯ) 
และอ้อยโรงงำน 
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กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิต 

โครงกำร กำรขับเคลื่อนงำนสมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนไทยภำคตะวันออก 
  Durian to GO by สมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนไทยภำคตะวันออก  
          สมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนไทยภำคตะวันออกได้จัดตั้งตำมเป้ำหมำยและได้นำยกสมำพันธ์ฯ 
คณะกรรมกำรสมำพันธ์ และที่ปรึกษำสมำพันธ์ เพ่ือร่วมกันด ำเนินงำนขับเคลื่อนสมำพันธ์  
          จัดประชุมคณะกรรมกำรสมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนไทยภำคตะวันออกทั้ง 6 จังหวัด (จังหวัดจันทบุรี 
ชลบุรี ตรำด ปรำจีนบุรี นครนำยก และระยอง)  จ ำนวน 3 ครั้ง/ปี เพ่ือสรุปผลกำรด ำเนินงำนและแจ้ง
ข่ำวสำรให้กับคณะกรรมกำรส่งต่อให้กับสมำชิกของแต่ละจังหวัด  
          จัดประชุมคณะกรรมกำรสมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนไทยภำคตะวันออก 3 จังหวัด (จังหวัดจันทบุรี 
ตรำด และระยอง) เพื่อวำงกรอบ/แนวทำง และวิธีกำรด ำเนนิงำนในปี 2564 ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
และได้ตั้งเป้ำหมำย (Goal) ปี 2564 ไว้ว่ำ “เป็นแกนกลำงรวบรวมผลผลิตทุเรียนคุณภำพ เพ่ือกำร
ส่งออกและจ ำหน่ำยภำยในประเทศ ภำยใต้แบรนด์สมำพันธ์ฯ และมำตรฐำนเดียวกัน” ภำยใต้สโลแกน 
“ทุเรียนดี รำคำเป็นธรรม น ำตลำด” 

     วันที่ 27 มกรำคม – 2 กุมภำพันธ์ 2563 จัดงำนเปิดตัว 
สมำพันธ์ชำวสวนทุเรียนไทย Durian to GO by สมำพันธ์ 
ชำวสวนทุเรียนไทยภำคตะวันออก ณ องค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน
ภำครัฐและเอกชนเป็นอย่ำงดี ซึ่งในพิธีเปิดงำนได้รับเกียรติ
จำก นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร 
เป็นประธำนพิธีเปิดงำนฯ ในครั้งนี้ โดยกิจกรรมภำยในงำน
มีทั้งกำรจัดนิทรรศกำรของหน่วยงำน รำชกำร และกำร
เสวนำทำงวิชำกำรจำกผู้เชี่ยวชำญด้ำนต่ำงๆ 

ส่วนที่ 2 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 



โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสนิค้ำเกษตร (ไม้ผล) 
  กำรบริหำรจัดกำรผลไม้ภำคตะวันออก 
          ด ำเนินกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตไม้ผลตลอดห่วงโซ่อุปทำน 
โดยเฉพำะไม้ผลที่ส ำคัญทำงเศรษฐกิจ (ทุเรียน มังคุด เงำะ ลองกอง) พัฒนำงำนบริหำรจัดกำรผลไม้
อย่ำงเป็นระบบโดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วนร่วมในกำรวำงแผนพัฒนำและบริหำรจัดกำรผลไม้ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยำวให้สัมฤทธิ์ผล และส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม เพ่ือพัฒนำกำรตลำดและกำร
ประชำสัมพันธ์สร้ำงแรงกระตุ้นกำรบริโภคผลไม้ให้มำกขึ้น 

     จัดประชุม/สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำข้อมูลเอกภำพ 
ด ำเนินกำรโดยส ำนักส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 
จังหวัดระยอง ร่วมกับส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 6 
โดยกำรประชุมหำรือเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งระดับพ้ืนที่
และส่วนกลำง เพ่ือประมำณกำรไม้ผลเศรษฐกิจล่วงหน้ำ 
จ ำนวน 3 ครั้ง โดยใช้ข้อมูลจำกกำรส ำรวจและคำดคะเน
ผลผลิตระดับพื้นที่เพื่อจัดท ำข้อมูลเอกภำพส ำหรับใช้
วำงแผนกำรบริหำรจัดกำรผลผลิตในฤดูต่อไป 
     จัดประชุม/สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรบูรณำกำรแผนบริหำร 
จัดกำรผลไม้ภำคตะวันออก ด ำเนินกำรโดยส ำนักส่งเสริม
และพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ประชุมหำรือ
เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งระดับพ้ืนที่และส่วนกลำงจ ำนวน 
3 ครั้ง เพ่ือบูรณำกำรแผนบริหำรจัดกำรผลไม้ประจ ำปี
แยกตำมชนิดพืชแล้วประมวลผลส่งให้กรมส่งเสริม
กำรเกษตรพิจำรณำน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรพัฒนำและ
บริหำรจัดกำรผลไม้ต่อไป 
     จัดสัมมนำเชื่อมโยงเครือข่ำยผู้ผลิตไม้ผลคุณภำพเพ่ือ
สร้ำงมำตรฐำนในพ้ืนที่และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมในระดับภำค 
ด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 
จังหวัดระยอง โดยกลุ่มบุคคลเป้ำหมำยคือกลุ่มเกษตรกร
หรือกลุ่มวิสำหกิจชุมชนที่มีกำรรวมกลุ่มเพ่ือท ำกำรผลิต
ไม้ผลคุณภำพภำคตะวันออก 9 จังหวัดภำคตะวันออก ให้
เกิดมำตรฐำนเดียวกันเป้ำหมำย 70 คน/ภูมิภำค  
จ ำนวน 1 ครั้ง 

ส่วนที่ 2 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 



โครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 
          ด ำเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเกษตรกร สร้ำงควำมเข้มแข็งและพัฒนำเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงกลุ่มเกษตรกร วิสำหกิจชุมชน และสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบกำร
ภำคเอกชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ให้เกษตรกรสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น 
ผลผลิตมีคุณภำพได้มำตรฐำน และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด ภำยใต้กำรบูรณำกำรของ
หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 
  ประชุมชี้แจงท ำควำมเข้ำใจ 
          สรุปปัญหำกำรด ำเนินงำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร
แบบแปลงใหญ่ใน ปี 2562 พร้อมทั้งชี้แจงท ำควำมเข้ำใจ
กำรด ำเนินงำน ในปี 2563 โดยผู้รับผิดชอบโครงกำรระบบส่งเสริม 
กำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำกกรมส่งเสริมกำรเกษตร 
ร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงกำรของส ำนักงำนส่งเสริมและ
พัฒนำ กำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เพ่ือปรับกระบวน
ทัศน์ในกำรท ำงำน ก ำหนดกรอบ และแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร 
  ประชุมคณะกรรมกำรเครอืข่ำยแปลงใหญ่ ระดับเขต 
จ ำนวน 4 ครั้ง           
          คณะกรรมกำรผู้แทนแปลงใหญ่จำก 9 จังหวัด
ภำคตะวันออก รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรขับเคลื่อน
แปลงใหญ่ทั้ง 5 ด้ำน รวมถึงปัญหำ แนวทำงแก้ไขใน
แต่ละจังหวัด และได้เชิญหน่วยงำนภำคีเกี่ยวข้องเข้ำร่วม
ประชุม เพ่ือชี้แจงกำรด ำเนินงำนเพ่ิมเติม และตลอดจนข้อ
ติดขัดใน กำรด ำเนินงำนในหลำยๆกิจกรรม เช่น ผู้แทนกรม
ชลประทำน กรมพัฒนำที่ดิน กรมทรัพยำกรน้ ำบำดำล และ
ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรฯ เพื่อสรุปให้ประธำนระดับเขตไป
ร่วมประชุมขับเคลื่อนในระดับประเทศต่อไป  

ส่วนที่ 2 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 



 
   กำรประกวดแปลงใหญ่ 
          ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรประกวดแปลงใหญ่ระดับเขต โดยมำจำกหน่วยงำนภำคีที่มี
ค ำสั่งแต่งตั้งมำจำกกรมส่งเสริมกำรเกษตร เพ่ือก ำหนดกรอบและช่วงเวลำในกำรด ำเนินกำรคัดเลือก
แปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต เพ่ือด ำเนินกำรคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต  ลงพื้นที่ให้ค ำแนะน ำ
ในกำรน ำเสนอผลงำน ปรับปรุงแก้ไขเล่มเอกสำรประกวดระดับประเทศ รูปแบบกำรน ำเสนอ เพ่ิมจุดเด่น 
ประเด็นส ำคัญ พร้อมกับแนะน ำวิธีกำรน ำเสนอ เพ่ือเป็นตัวแทนเขตเข้ำร่วมประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นใน
ระดับประเทศต่อไป  
          พร้อมกันนี้ ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้จัดงำนประกำศเกียรติ
คุณและมอบรำงวัลกบัแปลงใหญ่ทีไ่ด้รบัรำงวัลในระดบัเขต พร้อมทั้งจัดนิทรรศกำรผลงำนกำรขับเคลื่อน
แปลงใหญ่ของภำคตะวันออกทั้ง 9 จังหวัด 

ประสำนกำรด ำเนินงำน สนับสนุนกำรด ำเนินงำน และลงพื้นที่ติดตำมแปลงใหญ่ของจังหวัด  
          ด ำเนินกำรจัดตั้งกลุ่ม LINE เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ งำนแปลงใหญ่ 9 จังหวัดภำคตะวันออก และ
กลุ่ม LINE คณะกรรมกำรเครือข่ำยแปลงใหญ่ในระดับเขต ใช้ในกำรประสำนงำน ติดต่อสื่อสำรกับเจ้ำหน้ำที่ 
ผู้รับผิดชอบงำนแปลงใหญ่ของจังหวัด และคณะกรรมกำรเครือข่ำยแปลงใหญ่ในระดับเขต เพ่ือเป็นช่องทำง 
ในกำรแจ้งข่ำวสำร และข้อมูลทำงวิชำกำรที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกำรและกำรพัฒนำแปลงใหญ่ ได้
อย่ำงกว้ำงขวำงและรวดเร็ว  ตลอดจนช่วยแก้ปัญหำกำรด ำเนินงำนของจังหวัด ที่มีแนวโน้มจะเกิดปัญหำ 
หรือมีควำมยุ่งยำกในกำรด ำเนินกำร และติดตำมก ำกับกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำ 5 ด้ำน ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
ของโครงกำร 

รำงวัลชนะเลิศ แปลงใหญ่ไผ่อ ำเภอท่ำตะเกยีบ 
ต ำบลท่ำตะเกยีบ อ ำเภอท่ำตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

รำงวัลชนะเลิศ
ระดับประเทศ 

รำงวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

แปลงใหญ่มังคดุแสลง 
ต ำบลแสลง อ ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

รำงวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

แปลงใหญ่ปลำนิล 
ต ำบลท่ำข้ำม อ ำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

รำงวัลชมเชย แปลงใหญ่มะม่วงบ้ำนมำบเอียง 
ต ำบลหนองโพรง อ ำเภอศรีมหำโพธิ์ จังหวัดปรำจีนบรุี 

ผลกำรประกวดแปลงใหญ่ดีเดน่ระดับเขต ประจ ำปี 2563 ดังน้ี 

ส่วนที่ 2 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 



โครงกำรยกระดบัคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำเกษตร 
   กิจกรรมพัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตรสู่มำตรฐำน  
          ด ำเนินกิจกรรมเพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในระดับพ้ืนที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่เป็นที่ปรึกษำเกษตรกรและสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ตำมระบบคุณภำพและมำตรฐำน GAP ให้กับ
เกษตรกรเข้ำใจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ พัฒนำเกษตรกรให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรผลิตตำมระบบ
มำตรฐำน GAP สำมำรถบริหำรจัดกำรโครงกำรและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนควำมร่วมมือกำรรับรอง
แหล่งผลิตสินค้ำเกษตร GAP พืช ระหว่ำงกรมส่งเสริมกำรเกษตรกับกรมวิชำกำรเกษตร (ระดับเขต) 

   สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำ 
เกษตรกรและเป็นวิทยำกรด้ำนมำตรฐำน GAP 
     วันที่ 20 - 22 มกรำคม 2563 ณ โรงแรมโกลเดน้ ซิตี้ 
อ ำเภอเมือง จังหวัดระยอง          
     มีผู้เข้ำร่วมสัมมนำฯ จำกส ำนักงำนเกษตรจังหวัด 
ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอในควำมรับผิดชอบส ำนักงำน
ส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จ ำนวน 
35 คน 

     ประชุมควำมร่วมมือกำรรับรองแหล่งผลิตสินค้ำ
เกษตร GAP พืช ระหว่ำงกรมส่งเสริมกำรเกษตรกบั
กรมวิชำกำรเกษตร (ระดับเขต) 
          ครั้งท่ี 1 วันที่  29 มิถุนำยน 2563  
     ณ ห้องประชุมส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำร
เกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง   
          ครั้งท่ี 2 วันที่ 21 กันยำยน 2563  
     ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเกษตรจังหวัดปรำจีนบุรี 

ส่วนที่ 2 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 



     คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเพ่ือกิจกรรมน ำร่องงำนส่งเสริม 
กำรผลิตสินค้ำเกษตรแบบมีระบบควบคุมภำยในกลุ่มตำม
ระบบมำตรฐำน GAP's Internal Control Systems : ICS 
     คัดเลือกวิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่อ ำเภอท่ำตะเกียบ 
(แปลงใหญ่ไผ่อ ำเภอท่ำตะเกียบ ) อ ำเภอท่ำตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรำ เป็นจุดศึกษำน ำร่องของเขต โดย
ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกระบวนกำร GAP's Internal Control 
Systems : ICS ร่วมกับส ำนักงำนเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
และส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอท่ำตะเกียบ 

ส่วนที่ 2 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 



กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรกร 

โครงกำรประกวดวิสำหกจิชุมชนดเีดน่ระดบัเขตประจ ำปี 2563 
           ด ำเนินกำรคดัเลือกวิสำหกิจชุมชนที่มกีำรบริหำรจัดกำรที่ด ีมีแนวโนม้กำรพัฒนำที่ยั่งยืนเป็นตัวอย่ำง 
หรือต้นแบบส ำหรับวิสำหกิจชุมชนอื่นในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด ำเนินกำรท ำหนังสือแจ้งจังหวัดด ำเนินกำร 
คัดเลือกวิสำหกจิชุมชนดเีดน่ระดบัจังหวัด และส่งผลกำรคดัเลือกใหส้ ำนกังำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 
จังหวัดระยอง เพ่ือด ำเนินกำรคัดเลือกวิสำหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต จัดประชุมคณะกรรมกำรประกวด 
วิสำหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต เพ่ือวำงแนวทำงกำรคัดเลือกวิสำหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต คัดเลือกวิสำหกิจ 
ชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดจำก 9 จังหวัด เหลือ 4 จังหวัด และลงพ้ืนที่เพ่ือด ำเนินกำรคัดเลือกวิสำหกิจชุมชน 
ดีเด่นที่มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์กำรประกวด รวบรวมผลกำรคัดเลือก และประกำศผลกำรคัดเลือก 

รำงวัลชนะเลิศ วิสำหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่คชิฌกฏู  
รหัสทะเบียน 3-22-10-01/1-0026 
เลขที่ 8/6 หมู่ 4 ต ำบลซำกไทย อ ำเภอเขำคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบรุี 

รำงวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มจักสำนกระจูดมำบเหลำชะโอน  
รหัสทะเบียน 3-21-03-06/1-0004 
เลขที่ 40/1 หมู่ 5 ต ำบลชำกพง อ ำเภอแกลง จังหวัดระยอง  

รำงวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

วิสำหกิจชุมชนนำอินทรยี์บ้ำนพระเพลิง 
รหัสทะเบียน 3-27-07-03/1-0046 
เลขที่ 12 หมู่ 1 ต ำบลพระเพลิง อ ำเภอเขำฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

รำงวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 3 
 

วิสำหกิจชุมชนแปรรูปอำหำรทะเลบำ้นตำหนกึ  
รหัสทะเบียน 3-23-02-01/1-0010 
เลขที่ 39 หมู่ 5 ต ำบลคลองใหญ่ อ ำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตรำด 

ผลกำรประกวดวิสำหกิจชมุชนดีเดน่ระดับเขต ประจ ำปี 2563 ดังน้ี 

ส่วนที่ 2 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 



โครงกำรส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ขยำยผลสูก่ำรปฏิบัติ (ปีที่ 3)  
   แปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับเขต ปี 2563 
          ด ำเนินกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ และน้อมน ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำปฏิบัติ
และน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นเกษตรกรต้นแบบ ให้รู้จักกำรวำงแผนกำรผลิตอย่ำงเหมำะสม มีกำรจัดท ำบัญชี 
และส่งเสริมกำรออม สนับสนุนกำรจัดท ำแปลงเรียนรู้ให้เกษตรกรเพ่ือยกระดับเป็นจุดศึกษำเรียนรู้และ
แปลงต้นแบบต่อไป 
     เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
ขยำยผลสู่กำรปฏิบัติ (ปีที่ 2) ในพ้ืนที่ 9 จังหวัดภำคตะวันออก 
จ ำนวน 1 แปลง  
     พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
     แปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นำยสะท้ำน  มิ่งวิมำร  
หมู่ 5 บ้ำนโคกทหำร  ต ำบลทัพเสด็จ  อ ำเภอตำพระยำ  
จังหวัดสระแก้ว  ได้รับกำรคัดเลือก  สนับสนุนวัสดุกำรเกษตร 
เพ่ือต่อยอดกิจกรรมแปลงเรียนรู้  แปลงเรียนรู้ของเกษตรกร 
สำมำรถเป็นแปลงต้นแบบตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป็นแหล่งศึกษำดูงำนในพ้ืนที่ได้  สำมำรถ
น้อมน ำแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้
ในกำรด ำรงชีวิต  รู้จักกำรวำงแผนกำรผลิตอย่ำงเหมำะสม  
กำรจัดท ำบัญชีและส่งเสริมกำรออม  และน ำไปสู่กำรพัฒนำ
เป็นเกษตรกรต้นแบบต่อไป 

ส่วนที่ 2 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 



โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยววิถีเกษตร 
   กิจกรรมประเมินควำมพร้อมและเชื่อมโยงเสน้ทำง (Route trip) กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร             
          ด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรกำรเชื่อมโยงเส้นทำง (Route trip)  
จัดท ำข้อมูลเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภำพพร้อมให้บริกำรควำมรู้และต้อนรับนักท่องเที่ยว 
ที่ชื่นชอบกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ วิสำหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขำคิชฌกูฏ ต ำบลตะเคียนทอง 
อ ำเภอเขำคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมในเส้นทำงท่องเที่ยวมีควำมหลำกหลำยเนื่องจำกแต่ละจุด
จะมีควำมโดดเด่นเอกลักษณ์เฉพำะต่ำงกันไป ทั้ง 6 จุด  

ซึ่งประกอบไปดว้ย 
     สวนเมล่อนรจนำ เมล่อนที่ปลูกในโรงเรือนระบบ
ไฮโดรโปนกิส์  
     สวนคุณลูกหมูผลไม้คณุภำพดี เป็นศูนย์เรียนรู้ดำ้น
กำรเกษตร  
     คิชฌกูฎฟำร์ม ผลิตผักสลัดไฮโดรโปนกิส์  
     สวนผักป้ำเบส สวนเกษตรอินทรีย์  
     สวนพ่อรวยตุงแร๊คออนเซน ไข่ไก่อินทรีย์  
     สวนบัวหลวงท่องเที่ยวเชิงเกษตรผ้ำมดัย้อมจำกสี
เปลือกมังคุด 
     และโฮมสเตย์ในสวนผลไม ้ 
          โดยด ำเนนิงำนเชื่อมโยงร่วมกันในด้ำนผลผลิต ที่พัก 
จ ำหน่ำยผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของสมำชิก นักท่องเที่ยว
จะได้รับทั้งควำมรู้ทำงด้ำนกำรเกษตรที่หลำกหลำย
แตกต่ำงกันในแต่ละจุด ควำมสนุกสนำน และสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือกำรประกอบอำชีพ นอกจำกนี้ยังมีสถำนที่
ท่องเที่ยวใกล้เคียงที่เป็นที่รู้จัก ได้แก่ รอยพระพุทธบำท 
เขำคิชฌกูฏ วัดกระทิง น้ ำตกกระทิง เป็นต้น 
 

ส่วนที่ 2 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 



โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรขยำยผลและยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือนเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ 
ของหมู่บ้ำนควำมม่ันคงด้ำนอำหำรในชุมชนต้นแบบ ระดับเขต ปี 2563 

          ด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำแหล่งผลิตอำหำรคุณภำพในชุมชนต้นแบบ พัฒนำ
ทักษะตำมแผนพัฒนำแหล่งผลิตอำหำรคุณภำพในชุมชนต้นแบบ สร้ำงแหล่งอำหำรที่มีคุณภำพ มีกำรใช้
ประโยชน์จำกแหล่งอำหำร รวมทั้งเก็บส ำรองอำหำรและเมล็ดพันธุ์เพียงพอกับควำมต้องกำรของ
ครอบครัวและชุมชน และขยำยผลและยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือนเพ่ือเพิ่มขีดควำมสำมำรถของหมู่บ้ำน
ควำมมั่นคงด้ำนอำหำรในชุมชนต้นแบบ ในภำคตะวันออก 

     จัดประชุมชี้แจง ท ำควำมเข้ำใจกำรด ำเนินโครงกำร
แก่สมำชิกกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรบ้ำนหนองชุมเห็ด หมู่ 2 
ต ำบลเกำะจันทร ์อ ำเภอเกำะจันทร์ จังหวัดชลบุรี เก็บข้อมูล 
พ้ืนฐำนของสมำชิกภำยในกลุ่ม วิเครำะห์ศักยภำพกลุ่ม 
(วิเครำะห์SWOT) ประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer 
จัดท ำแผนกำรผลิตรำยกลุ่ม (IFPP) ประเมินคุณสมบัติ 
Smart Group ประเมินสถำนกำรณ์ควำมมั่นคงด้ำนอำหำร 
จัดท ำแผนสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำรฯ ของหมู่บ้ำน 
และแผนกำรผลิตรำยกลุ่ม 
     สมำชิกกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรบ้ำนหนองชุมเห็ดมี
กำรส ำรองอำหำรและเมล็ดพันธุ์พืชไว้ใช้  น ำควำมรู้ที่
ได้รับไปขยำยผลสู่ชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษำดูงำน 
และเป็นหมู่บ้ำนควำมมั่นคงด้ำนอำหำรในชุมชนต้นแบบ
ในภำคตะวันออก 

ส่วนที่ 2 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 



โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำงำนส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพ่ือควำมมั่นคง
ด้ำนอำหำรระดับชุมชน (หลักสูตรเฉพำะทำงเคหกิจเกษตร)  

โครงกำรพัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer)  
   กำรพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ สร้ำงและพัฒนำผู้ประกอบกำรเกษตรรุ่นใหม่ 

           ด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ และพัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนส่งเสริม 
เคหกิจเกษตร เสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำรระดับ
ชุมชน พร้อมทั้งสำมำรถวำงแผนกำรขับเคลื่อนงำนพัฒนำ
กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรและงำนส่งเสริมเคหกิจเกษตร เพ่ือ
เชื่อมโยงเครือข่ำยกำรท ำงำนส่งเสริมเคหกิจเกษตรใน
ภำคตะวันออกเข้ำด้วยกัน 

    อบรมหลักสูตรเพ่ิมศักยภำพ Young Smart Farmer 
           ด ำเนินกำรจัดประชุมเพ่ือเตรียมควำมพร้อมและ 
พัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นผู้ประกอบกำรเกษตรรุ่นใหม่ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงธุรกิจเกษตร เกษตรกรรุ่นใหม่ 
ได้ควำมรู้ และสร้ำงควำมเข้ำใจในบริบทกำรพัฒนำเกษตรกร 
รุ่นใหม่ ให้มีศักยภำพกำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจเกษตร 
สนับสนุนให้ท ำกำรเกษตรที่มีมำตรฐำนปลอดภัยและสู่
กำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจเกษตรเพ่ือท ำให้เกิดควำม
เข้มแข็งและพึ่งพำตนเองได้ 

ส่วนที่ 2 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 



     อบรมหลักสูตรพัฒนำ Smart Farmer ผู้ประกอบกำรต้นแบบ 
     ด ำเนินกจิกรรมเพ่ือพัฒนำ Smart Farmer ผู้ประกอบกำรต้นแบบ 
ให้มีควำมรู้ สำมำรถเริ่มต้นและต่อยอดธุรกิจด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
และเป็นต้นแบบในกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกร
ในชุมชนได้ 

   กำรพัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่องพัฒนำ Smart Farmer ผู้ประกอบกำรต้นแบบ  

     กำรพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer 
ประชุมขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโครงกำรเตรียมควำม
พร้อมทำยำทเกษตรรุ่นใหม ่
           ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ ๓ 
จังหวัดระยอง ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร 
จังหวัดระยอง และหน่วยทหำร ๓ หน่วย ประกอบด้วย 
มณฑลทหำรบกที ่14 จังหวัดชลบุรี  หน่วยบัญชำกำรนำวิกโยธิน 
จังหวัดชลบุรี และหน่วยบัญชำกำรต่อสู้อำกำศยำนและ
รักษำชำยฝั่ง จังหวัดชลบุรี ร่วมประชุมวำงแผนขับเคลื่อน 
กำรด ำเนินงำนโครงกำรเตรียมควำมพร้อมทำยำทเกษตรกร 
รุ่นใหม่ และสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำทหำรกองประจ ำกำร 
สู่กำรเป็นทำยำทเกษตรรุ่นใหม่มีควำมรู้พ้ืนฐำนในกำร 
ท ำกำรเกษตร และพัฒนำสู่กำรเปน็ Young Smart Farmer 
ต่อไป  

ส่วนที่ 2 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 



โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะกรรมกำรประสำนงำนวิสำหกจิชุมชนระดบัเขต 
          กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกรท ำหน้ำที่ประสำนงำน ก ำกับดูแล กำรส่งเสริมและพัฒนำวิสำหกิจ 
ชุมชนและเครือข่ำยในภำคตะวันออก สนับสนุนกลไกกำรท ำงำนตำม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน พ.ศ.2548 
ให้สำมำรถขับเคลื่อนกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนในภำคตะวันออกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งเสริมและ
พัฒนำกิจกำรวิสำหกิจชุมชน และแหล่งเรียนรู้วิสำหกิจชุมชนของวิสำหกิจชุมชน และติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนส่งเสริมและพัฒนำวิสำหกิจชุมชน งำนท่องเที่ยววิถีเกษตร ข้อเสนอแนะ ปัญหำและอุปสรรค
ในกำรด ำเนินงำนส่งเสริมและพัฒนำวิสำหกิจชุมชนในพ้ืนที่ สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนทะเบียนวิสำหกิจ 
ชุมชนและสำรสนเทศวิสำหกิจชุมชน 
           ด ำเนินกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะกรรมกำร 
ส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนระดบัเขต จ ำนวน 2 ครั้ง  
          ครั้งที่ 1 วันที่ 9  มกรำคม 2563  
ณ โรงแรมระยองซติี้ อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
ผู้เข้ำประชุม 40 คน 
          ครั้งที่ 2 วันที่ 18 สิงหำคม 2563 
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที ่3 
จังหวัดระยอง ผูเ้ข้ำประชุม 29 คน 

ส่วนที่ 2 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 



โครงกำร อบรมพัฒนำทักษะนำยทะเบียนวิสำหกิจชุมชน 
          ด ำเนินกิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับนำยทะเบียนวิสำหกิจชุมชนในกำรด ำเนินงำน  
ด้ำนทะเบียน ระบบสำรสนเทศวิสำหกิจชุมชน แนวทำงกำรให้ค ำแนะน ำวิสำหกิจชุมชนในกำรจดทะเบียน
จัดตั้งเป็นนิติบุคคล และสนับสนุนกลไกกำรท ำงำนตำม พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ให้
สำมำรถขับเคลื่อนกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนในภำคตะวันออกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

      วันที่ 18 มีนำคม 2563  ณ โรงแรมสตำร ์คอนเวนชั่น 
อ ำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
     จัดท ำโครงกำรและขออนุมัติจัดอบรมพัฒนำทักษะ
นำยทะเบียนวิสำหกิจชุมชน ประสำนงำนผู้เกี่ยวข้อง
และวิทยำกรและท ำหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้ำร่วม
อบรมพัฒนำ ทักษะนำยทะเบียนวิสำหกิจชุมชน 
ด ำเนินกำรจัดอบรมพัฒนำทักษะนำยทะเบียนวิสำหกิจ
ชุมชน  

ส่วนที่ 2 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 



ส่วนที่ 3  
ภำคผนวก 

ส่วนที่ 3 ภำคผนวก 

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 



ส่วนที่ 3 ภำคผนวก 

ข้อมูลพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญ ภำคตะวันออกปี2562/2563 

จังหวัด พื้นที่กำรเกษตร ข้ำวนำป ี
(ไร่) 

มันส ำปะหลัง 
(ไร่) 

ยำงพำรำ (ไร่) 

จันทบุรี 1,403,781  13,448  17,236  574,960  

ฉะเชิงเทรำ 1,451,046  609,496  219,664  227,143  

ชลบุรี 
             

1,016,074  
67,179  153,018  218,501  

ตรำด 613,312  14,142   -  324,725  

นครนำยก 558,842  363,455  219  234  

ปรำจีนบุรี 1,040,269  390,794  117,019  27,975  

ระยอง 1,283,783  9,890  36,984  628,409  

สมุทรปรำกำร 150,049  18,312  -    -  

สระแก้ว 2,108,314  738,743  354,850  71,727  

รวม 9,625,470  2,225,459  898,990  2,073,674  

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 



ส่วนที่ 3 ภำคผนวก 

ข้อมูลพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญ ภำคตะวันออกปี2562/2563(ต่อ) 

จังหวัด อ้อยโรงงำน 
(ไร่) 

ข้ำวโพด
เลี้ยงสัตว ์

(ไร่) 

สับปะรด
โรงงำน 

(ไร่) 

ทุเรียน 
(ไร่) 

มังคุด 
(ไร่) 

จันทบุรี 5,713  9,137  797  243,594  129,907  

ฉะเชิงเทรำ 6,196  1,987  7,889   -  - 

ชลบุร ี 131,100   - 18,663  766 682 

ตรำด  -   -  5,164  45,239  39,547  

นครนำยก   -  260  -  1,330  683  

ปรำจีนบุรี 42,640  19,412  -  3,027  1,463  

ระยอง -    -    34,295  75,556  27,895  

สมุทรปรำกำร -  -  -  -  -  

สระแก้ว 407,590  121,459   -  - - 

รวม 593,239  152,255  66,808  369,512  200,177  

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 



ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 

ส่วนที่ 3 ภำคผนวก 
ส่วนที่ 3 ภำคผนวก 

ข้อมูลพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญ ภำคตะวันออกปี2562/2563(ต่อ) 

จังหวัด เงำะ 
(ไร่) 

ล ำไย 
(ไร่) 

ปำล์มน้ ำมัน 
(ไร่) 

ลองกอง 
(ไร่) 

มะพร้ำว 
(ไร่) 

จันทบุรี 54,130  296,640  25,911  30,188  2,120  

ฉะเชิงเทรำ - 3,742  36,854  -  7,085  

ชลบุรี 44 804 109,833  31 28,326  

ตรำด 53,526  3,077  64,808  7,530  15,574  

นครนำยก 177  67.50  4,433  37  680  

ปรำจีนบุรี 369  2,116  17,328  393  124  

ระยอง 5,112  2,947  32,541  3,722  2,046  

สมุทรปรำกำร -  -  90  -  18  

สระแก้ว - 82,256  41,065  - - 

รวม 113,358  391,650  332,863  41,901  55,973  

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 



ส่วนที่ 3 ภำคผนวก 

คณะท ำงำนจัดท ำหนังสือรำยงำนประจ ำปี 2563 
 

ที่ปรึกษำ 

นำยด ำรงฤทธิ์ หลอดค ำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่3 จังหวัดระยอง 

นำงอุบล มำกอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศ 

นำงสำววรนุช สีแดง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิต 

นำงอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกร 

นำยชนินทร์ สุขส ำรำญ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำบคุลำกร 

ผู้จัดท ำ 

นำงสำวปิ่นจรัส ไทยเจริญ นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบตัิกำร 

ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 




