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คานา
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรโดยใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร(T&V Systen)มาใช้ขับเคลื่อนการดาเนินงานทั้งงาน
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ และงานตามภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร ตามอานาจหน้าที่ของสานักงาน
ส่งเสริมละพัฒนาการเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน
นโยบายรัฐบาลและของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2561 ประกาศเป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐาน
การเกษตรสู่ความยั่งยืน มุ่งเน้น การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรโดยใช้กลไกหลัก คือ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร และส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ เป็นเครื่องมือหลัก ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานใน
พื้นที่ เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้ามาปฏิบัติงาน ในพื้นที่เป้าหมายร่วมกัน ตามศักยภาพของพื้นที่และความต้องการ
ของเกษตรกร ก่อให้เกิดความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง โดยการพัฒนา
บุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในพื้นที่ อีกทั้งมุ่งเน้นกากับติดตามการดาเนินงานตามโครงการพระราชดาริฯ
เกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง
รายงานประจาปี ของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ฉบับนี้ ได้รวบรวมผลการ
ดาเนินงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากงานที่ดาเนินการ ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลในการจัดทารายงานประจาปีฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ
ในงานด้านการส่งเสริมการเกษตรตามสมควร
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
ตุลาคม 2561
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ปี 2561 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน (คุณภาพ ประสิทธิภาพ) สานักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้นาระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) มาใช้ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร
ด้วยการทุ่มเททั้งพละกาลัง สติปัญญา ความสามารถ ความเอาใจใส่อย่างจริงจัง ในการบริหารงาน จึงทาให้แก้ไขปัญหา
จนส าเร็ จ ลุล่ ว งผ่ านพ้น วิกฤตได้ด้ว ยดี มีผ ลงานอันเป็นที่น่าภาคภูมิ ใจ ที่เกิด จากความร่วมมือร่ว มใจกัน ของบุ คลากร
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง รวมทั้งการบูรณาการอย่างดียิ่ง จากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จากนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร และสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
ซึ่งทางานภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564 มีจุดมุ่งเน้นที่สาคัญคือการใช้เครื่องมือส่งเสริม
การเกษตรในการดาเนินงาน มองภาพการทางานเชื่อมโยงกัน ทั้งในมิติของพื้นที่ คน สินค้า เพื่อให้เกิดผลสาเร็จ
ตามเป้าหมายงานส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ การพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร การพัฒนาผลิตสินค้าเกษตร ได้พัฒนา
บุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เข็มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
และสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้
รายงานประจาปี สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้นาเสนอผลการดาเนินงาน
ตามบทบาทภารกิจ ของสานักงานส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้แก่ ผลการปฏิบัติงานตามแผน
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละรายงานการเงิ น โดย ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณภาพรวม ได้ ก าหนดเป้ า หมายการเบิ ก จ านวน
11,770,155.84 บาท หรือร้อยละ 96 ปรากฏว่า สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง มีผลการ
เบิกจ่ายจานวน 12,250,050,74 บาท หรือ ร้อยละ 99.91 สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.91 นอกจากผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมาแล้ว ได้มีการนาเสนอทิศทางการบริหารในอนาคตโดยมีแนวทางการดาเนินงานในเชิงรุกหลายประการ
ผลการดาเนินงานที่สร้างความภาคภูมิใจ ประจาปี 2561 ได้แก่ การบริการจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ที่ส ามารถ
เพิ่มมูล ค่า แก้ไขปัญหาผลไม้ จ านวน 4 ชนิด (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง) จานวน 786,239 ตัน มีมูลค่าประมาณ
36,710 ล้านบาท โครงการแปลงเกษตรสมัยใหม่ “ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง”ในโครงการ
ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดาริ จังหวัดระยอง และการกระตุ้นส่งเสริมเป็นพี่เลี้ยงให้เกษตรกร องค์กร
เกษตรกรและบุคคลดีเด่นแห่งปีได้เสนอผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ มีผลงานได้รับรางวังดีเด่นมากมาย ได้แก่กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับ ประเทศ นักส่งเสริมการเกษตรประจาตาบลดีเด่นระดับประเทศ
สานักงานเกษตรอาเภอดีเด่นระดับประเทศ เป็นต้น ทั้งหมดเป็นความสามารถที่โดดเด่นของบุคลากรในการคิดค้น
สรรสร้างผลงานอันเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรและเราจะรวมพลังมุ่งมั่นร่วมกันก้าวเดินต่อไปเพื่อนาความเจริญมาสู่
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง และเพื่อประโยชน์สุขของเกษตรกรทุกคน
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1

วิสัยทัศน์
เป็นเลิศในการบริการวิชาการและสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร
ในเขตภาคตะวันออก

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

พัฒนาและส่งเสริมเจ้าหน้าที่ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจร
วิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมแบบมีส่วนร่วม
สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมแก่เกษตรกรในพื้นที่เฉพาะ
ติดตาม นิเทศ และประเมินผลงานส่งเสริมการเกษตรตามยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร

2

อานาจหน้าที่
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษาวิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เทคโนโลยี และระบบการผลิต
(2) ที่เหมาะสมกับพื้นที่
(2) ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่และเกษตร
(3) ส่งเสริม ประสานและสนับสนุนการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริและในเขตพื้นที่พิเศษ
(4) ควบคุม กากับ และสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบ
(5) เป็นศูนย์กลางสนับสนุนทางวิชาการด้านการผลิตและจัดการผลผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้า
เกษตร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนแก่สานักงานเกษตรจังหวัดและประสานวิชาการกับหน่วยงาน
วิชาการภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา
(6) ศึกษา วางแผน และติดตามประเมินผลการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตร และประสานการตรวจ
ราชการในเขตพื้นที่
(7) ให้คาปรึกษาและประสานงานแก่สานักงานเกษตรจังหวัดในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนการ
ปฏิบัติงานและบูรณาการแผนด้านการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
แบ่งงานภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 3 กลุ่ม 5 ศูนย์ปฏิบัติการ คือ
ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่
1) ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินบัญชี และพัสดุ งานพิมพ์และ
แจกจ่ายเอกสาร และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) ดาเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล
3) ดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมของหน่วยงาน
4) บริหารจัดการงบประมาณประจาปีของหน่วยงานและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
5) งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่
1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและดาเนินการพัฒนาบุคลากรในเขตรับผิดชอบ
2) พัฒนาเกษตรกรผู้นาและเครือข่ายการทางานของกรม
3) ให้คาปรึกษาแก่จังหวัดในการพัฒนาบุคลากรและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย
การทางานในพื้นที่
4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่
1) ศึกษา พัฒนา และประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตพืชให้เหมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกร
และสภาพพื้นที่ในลักษณะบูรณาการวิชาการด้านการผลิตพืชการพัฒนาเกษตรกร และพื้นที่เกษตรกรรม
ในแต่ละภูมิภาค
2) ให้คาปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการในการดาเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของ
เกษตรกรแก่สานักงานเกษตรจังหวัด
3) ประสานหน่วยงานวิชาการในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช การพัฒนาเกษตรกร
สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนในระดับเขต
4) ส่งเสริมและประสานการดาเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและในเขต
พื้นที่พิเศษ
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ มีหน้าที่
1) ศึกษา วิเคราะห์การจัดทายุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตรระดับเขต ดาเนินการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานทั้งในระดับเขตและกลุ่มจังหวัด
2) เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศระดับเขต
3) การตรวจราชการ การติดตามประเมินผล และนิเทศงาน
4) ให้คาปรึกษาแก่สานักงานเกษตรจังหวัดในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
5) การบริหารแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานและการรายงานผลการปฏิบัติราชการ
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี , จังหวัดระยอง, จังหวัดจันทบุรี,
จังหวัดฉะเชิงเทรา
มีหน้าที่
1) ศึกษา วิเคราะห์ ทดสอบ ประยุกต์ พัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ พัฒนาแปลงสาธิตและแปลงเรียนรู้ให้เป็นแปลงต้นแบบ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากผลผลิตการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
2) ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลติและการจัดการผลผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของพื้นที่
3) เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมการผลิต การขยาย กระจายพันธุ์พืช และแมลงเศรษฐกิจ เพื่อใช้
ในงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
4) ฝึกอบรมอาชีพการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป
5) ให้บริการข้อมูล ข่าวสารวิชาการด้านเกษตร และสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จาเป็น รวมทั้ง
ให้บริการทางการเกษตรอื่นๆ ตามศักยภาพของศูนย์
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี
1) ศึกษา ทดสอบ ประยุกต์และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
ให้เหมาะสมกับพื้นที่
2) ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
3) ดาเนินการผลิตขยายปัจจัยการควบคุมศัตรูพืช
4) ให้บริการและสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย แจ้งเตือนภัยการระบาด และให้
คาแนะนาการจัดการศัตรูพืช
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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โครงสร้าง
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มพัฒนาบุคลากร

กลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดจันทบุรี

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดระยอง

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดชลบุรี

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืช จังหวัดชลบุรี
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6
คณะผู้บริหาร

นายชาตรี บุญนาค
ผู้อานวยการ
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

นางสมัย บุรีเทศ
นางอุบล มากอง
นางสาววรนุช สีแดง
นายชนินทร์ สุขสาราญ
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มพัฒนาบุคลากร กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

วิสัยทัศน์
เป็นเลิศในการบริการวิชาการและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมการเกษตรในเขตภาคตะวันออก
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อัตรากาลังเจ้าหน้าที่
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ภาพรวมอัตรากาลัง จานวน 149 อัตรา

31
73
45

ข้าราชการ

63. อัตรา

ลูกจ้างประจา

34 อัตรา

พนักงานราชการ

26 อัตรา
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รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561
สสก.๓ จ.ระยอง ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 17,298,520 บาท

จัดสรรเป็นงบลงทุน
งบลงทุน
4.03%
งบ
ดาเนินงาน
83.06%

งบล
บุคลากร
12.91%

695,800 บาท
จัดสรรเป็นงบบุคลากร

2,233,100 บาท

จัดสรรเป็นงบดาเนินงาน
14,368,620 บาท
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่ นงานส่งเสริมการเกษตร
โมเดลการนาระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System มาขับเคลือ
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สัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ปี 2561
ในปี งบประมาณ 2561 กรมส่ ง เสริ มการเกษตรก าหนดภาพรวมของการดาเนิ นงานภายใต้ แนวคิ ด
Balance DOAE สร้างความสมดุลระหว่างภารกิจงานนโยบาย (Agenda) กับภารกิจหลักของหน่วยงาน (Function) คือ
การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เกษตรกรมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น ขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างระบบการทางานที่ชัดเจน พัฒนาเครื่องมื อใน
การปฏิบัติงานและองค์ความรู้ของนักส่งเสริมการเกษตรให้มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง พร้อมต่อการทาหน้าที่
เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการเกษตรของประเทศ โดยให้สอดรับกับการก้าวไปสู่ Smart Agriculture ตามเป้าหมาย
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะสามารถสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับเกษตรกรได้อย่างแท้จริง
ดังนั้น ในการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร จึงควรที่จะมีเวทีให้นัก
ส่งเสริมการเกษตรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดาเนินงานซึ่งกันและกันทั้งในระดับจังหวัดและเขต รวมทั้งสรุปผล
และถอดบทเรียนที่ได้จากการดาเนินงานในพื้นที่ เพื่อให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที่สามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานได้อย่าง
เหมาะสม มีบทเรียนและองค์ความรู้ไปพัฒนาการดาเนินงาน รวมทั้งได้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลถึงความสาเร็จ และปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยใช้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขตและระดับจังหวัด
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรของแต่ละจังหวัดภายในเขต
รวมทั้งการสรุปผลและถอดองค์ความรู้จากการดาเนินงาน เพื่อเป็นเวทีในการเชื่อมโยงโครงการและวิชาการ และเป็นเวทีใน
การนาเสนอผลงานส่งเสริมการเกษตรของแต่ละจังหวัด และผลงานวิจัย/วิชาการในพื้นที่
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระดับเขต (RW) จานวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 12-13 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม โกลเด้นซิตี้ ระยอง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
บุคคลเป้าหมาย จานวน 65 คน
ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 - 19.30 น. ณ โรงแรม โกลเด้นซิตี้ ระยอง
อาเภอเมือง จังหวัดระยอง บุคคลเป้าหมาย จานวน 60 คน
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ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ระดับเขต ปี 2561
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง จัดประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วน
ราชการระดับเขต ปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 จานวน 4 ครั้ง บุคคลเป้าหมาย ได้แก่ ผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการ หัวหน้า
กลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดาเนินโครงการ วางแผนขับเคลื่อนงาน
ส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ2562 โดยใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร (training & visit System) และวางแผนเชื่อมโยงการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรในภาคตะวันออก
ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัด
ระยอง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัด
ระยอง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 – 19.30 น. ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว
อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
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การนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร (Training and Visit System : T&V System)
กรมส่งเสริมการเกษตรได้นาระบบระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) กลับมาใช้อย่างเป็นทางการ ใน
วันที่ 3 เมษายน 2560 โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นกาลังหลักที่สาคัญ ในการเชื่อมโยงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
เกษตรกรจะสามารถปรับปรุงการทาการเกษตรให้สามารถแข่งขันได้ การรวมกลุ่มผลิตในระบบแปลงใหญ่เพื่อสร้างอานาจ
ต่อรองในเชิงการค้า หรือการปรับเปลี่ยนทาเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่
การนิเทศงาน (Supervision) เป็นกระบวนการทางาน ในการติดตามผลการปฏิบัติงานว่ามีความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ และมีวิธีการดาเนินการแก้ไขให้ตรงตามวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผน ปฏิบัติงานต่อไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุนการทางาน มากกว่าการควบคุมให้ทาตามคาสั่ง
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง กาหนดนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก
จานวน 3 ครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร สร้างขวัญและกาลั งใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด อาเภอ
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 และ 21-22 มีนาคม 2561
ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 11-12,21-22, 25 และ 27 มิถุนายน 2561
ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2561 และ 4 – 5 กันยายน 2561
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โครงการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ในโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดาริ จังหวัดระยอง
โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดาริ จังหวัดระยอง ได้ดาเนินการสนอง
พระราชดาริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ มาตั้งแต่ปี 2523 เนื่องจากสภาพพื้นที่ของจังหวัดระยอง
และชลบุรีบางส่วนเป็นสภาพป่าที่ถูกทาลาย ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรและประสบปัญหาผลผลิต
ตกต่า รายได้ลดลง เนื่องจากดินขาดความอุดมสมบูรณ์และขาดแหล่งน้า โดยหนึ่งในแนวทางการพัฒนาได้ทรง
พระราชทานไว้ คือ ให้มีศูนย์พัฒนาการเกษตร จะได้ศึกษาและเยี่ยมชมเพื่อนาเอาแบบอย่างการดาเนินงานและ
การจัดการไร่นาเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรนาไปพิจารณาตัดสินใจในการปรับปรุงไร่นาของตนเอง มี 7 ฐานการ
เรียนรู้ ได้แก่
1) ฐานการเรียนรู้ด้านพืชสวน จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง
2) ฐานการเรียนรู้ด้านวิชาการเกษตร จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง
3) ฐานการเรียนรู้ ด้านปศุสัตว์ จากศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ระยอง
4) ฐานการเรียนรู้ด้านประมง จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดระยอง 5) ฐานการเรียนรู้ด้านดิน จาก
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง
6) ฐานการเรียนรู้ด้านข้าว จากศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี กรมการข้าว 7) ฐานการเรียนรู้ด้านน้า จาก
สานักงานชลประทานระยอง
ผลการดาเนินงานพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ในโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตาม พระราชดาริ
จังหวัดระยอง ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดาเนินการ
“โครงการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดาริ จังหวัดระยอง”
ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
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โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ที่

จังหวัด

1. จันทบุรี
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ตราด
นครนายก
ปราจีนบุรี
ระยอง
สมุทรปราการ

จานวน
ศพก. ข้าว มันสาปะหลัง
ทั้งหมด
10
11
11
7
4
7
8
6

7
5
1
4
6
2

1
2
1
-

ชนิดสินค้า
มังคุด ทุเรียน มะพร้าว
5

1

-

4
-

4
1
1
-

2
1
-

อื่น ๆ
ลองกอง 1, ลาไย 1,
ยางพารา 1, ผัก 1
มะนาว 1, มะม่วง 1
อ้อยโรงงาน 1, เห็ด 1
ยางพารา 1

สับะรด 2
ไม้ประดับ 1, ปลานิล 1,
ผักกะเฉด 1, ประมง 1

9. สระแก้ว
9
9
รวม
73 25
13
9
7
3
มีการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับเขต
จานวน 6 ครั้ง เพื่อเป็นเวทีรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อน
เชื่อมโยงทั้งสองเครือข่ายในระดับจังหวัดและแก้ไขปัญหาการดาเนินงาน สถานที่จัดประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการ
และห้องประชุมสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
การจัดงานรณรงค์เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 ในวาระครบรอบ 50 ปี
กรมส่งเสริมการเกษตร ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลตรอกนอง ซึ่งเป็นศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมังคุด
คุณภาพโดยเพิ่มมูลค่าผลผลิตมังคุดคุณภาพ ช่องทางการตลาดมังคุดและดูแลมังคุดหลังการเก็บเกี่ยว
เป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมการตลาดมังคุด
การถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ ศพก. นางเพ็ญจิต แสงสว่าง ศพก.อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
และถอดบทเรียนเจ้าหน้าที่ศพก. อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี นายไพโรจน์ ปรารมภ์
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการ
ภาคตะวันออก ปี 2561
วัตถุประสงค์
1. เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการภาคตะวันออก ปี 2561
2. เพื่ อ จั ด ท าแนวทาง รายละเอี ย ด การปฏิ บั ติ ง านโครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ ทาง
การเกษตร ประจาปี ๒๕๖๑ ของศูนย์ปฏิบัติการภาคตะวันออก

วิธีการดาเนินงาน
ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการภาคตะวันออก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมสัมมนา ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการ
และผู้แทนจากจังหวัดในสังกัดสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
ผลการดาเนินงาน
ศูน ย์ ป ฏิบั ติ ก ารด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ นโครงการส่ งเสริ มและพั ฒ นาอาชี พ ทางการเกษตร
ประจาปี 2561 ได้ถูกต้อง
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โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทาโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย โครงการย่อย โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับการเรียนรู้จนสามารถดาเนินโครงการที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรราย
ย่อย ให้สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับบริบทของสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงใน
อนาคตได้อย่างยั่งยืน สามารถพัฒนาต่อยอดเชิงธุรกิจ เกิดแนวทางการพัฒนาในรูปแบบของโครงการที่เกิดจาก
ความร่วมมือของชุมชนอย่างแท้จริง และก่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในพื้นที่
รับผิดชอบของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง มีทั้งสิ้นจานวน ๗๑๓ ชุมชน มี
จานวนโครงการและงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติ ภายใต้กรอบโครงการ 8 ด้าน ดังนี้
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยองได้ดาเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรรายย่อย ระดับเขต เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 โดยคณะกรรมการฯ ได้จัดทาแผนติดตามรายเดือน
และลงพื้นที่ออกติดตามระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม ถึงวันที่ 20 กันยายน 2561 เป็นการติดตามระดับจังหวัด
อาเภอและติดตามระดับชุมชน ใน 9 จังหวัดภาคตะวันออก กลุ่มย่อยในชุมชนได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล จัดทา
โครงการ ทาแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดาเนินงานโครงการและสรุปการเบิกจ่าย รวมทั้ง
รายงานผล ทั้งนี้ ทุกโครงการได้จัดทาแผนธุรกิจและกาหนดการจัดสรรรายได้เข้ากองทุนของกลุ่ม เพื่อให้กลุ่ม
ได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
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โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร อบรมการใช้โปรแกรม Gisagro /QGIS / FAARMis
ให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับอาเภอ และระดับจังหวัด
วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เป็นเอกภาพ และมีมาตรฐาน
เดียวกัน นาร่องการจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ทาการเกษตรในรูปแบบ Shape file ให้สามารถเชื่อมโยงกับแผนที่
ภาพถ่ายดาวเทียมได้ในอนาคต และพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลางให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
นามาใช้ประโยชน์ได้
วิธีการ
อบรมการตรวจสอบ วาดแปลง ด้วยโปรแกรม QGIS ให้กับเจ้าหน้าที่จากสานักงานเกษตรจังหวัด ในภาค
ตะวันออก จังหวัดๆละ 2 คน และเจ้าหน้าที่จากสานักงานเกษตรอาเภอ ในภาคตะวันออก 73 อาเภอๆละ 2 คน
และเจ้าหน้าที่จากสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง รวม 256 คน จานวน 9 รุ่น ณ ห้อง
ประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี, ระยอง, ตราด, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี, สมุทรปราการ, นครนายก และ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ผลการดาเนินงาน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับอาเภอ ดาเนินการตรวจสอบ
วาดแปลง มีผลการดาเนินการวาดแปลง ดังนี้
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DOAE FARMBOOK APPLICATION สมุดทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์
วัตถุประสงค์
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พัฒนาข้อมูลเกษตรกรทั่วประเทศเป็นระบบ
ดิจิทัลในยุค 4.0 เพื่อให้หน่วยงานและตัวเกษตรกรเองเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก โดยจัดทา แอพพลิเคชั่น
“DOEA Farmbook " คือ สมุดทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้แทนสมุดทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ซึ่ง
พั ฒ นาระบบให้ ส ามารถเอื้ อ อ านวยความสะดวกให้ เ กษตรกร เข้ า แจ้ ง ปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ในทะเบี ย นผ่ า น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ที่สาคัญช่วยให้เจ้าหน้าที่วางแผนพัฒนาการผลิตทุกชนิดและการตลาดของ
สินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีการ
ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่จังหวัดในการใช้ แอพพลิเคชั่น DOAE Farmbook เพื่อใช้ในการปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกร 9 จังหวัดภาคตะวันออก ให้ได้ตามเป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตร
ผลการดาเนินงาน
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้ดาเนินการใช้ประโยชน์และปรับปรุง
เบียนเกษตรกรด้วยแอพพลิเคชั่น DOAE FARMBOOK ซึ่งเป้าหมาย 9 จังหวัดภาคตะวันออกรวม 51,000
ครัวเรือน ผลการดาเนินงานได้ 67,687 คิดเป็น 132.72 เปอร์เซ็นต์ ตัดยอด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
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โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)
กิจกรรม การสัมมนาเครือข่ายการเรียนรู้เจ้าหน้าที่อารักขาพืชภาคตะวันออก ประจาปี 2561
หลักการและเหตุผล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้เกษตรกรโดยผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
จาเป็นต้องพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในงานด้านอารักขาพืชและสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่อารักขาพืช
สานั กงานส่งเสริ มและพัฒ นาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จึงจัดสั มมนาเครือข่ายการเรียนรู้เจ้าหน้าที่อารักขาพืช ภาค
ตะวันออกประจาปี 2561 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านอารักขาพืชในระดับจังหวัดและระดับอาเภอ เจ้าหน้าที่จาก
ศูนย์ปฏิบัติการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านอารักขาพืชจากสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
บุคคลเป้าหมาย 89 คน งบประมาณ 347,100 บาท
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านอารักขาพืช ให้มีความรู้ ความเข้าใจในงานด้านอารักขาพืช การสร้าง
เครือข่ายเจ้าหน้าที่อารักขาพืชในภาคตะวันออก เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการศัตรูพืชและการแก้ปัญหาด้านอารักขาพืชได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีการดาเนินงาน
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ดาเนินการจัดสัมมนาเครือข่ายการเรียนรู้เจ้าหน้าที่
อารักขาพืชภาคตะวันออก ประจาปี 2561 โดยบุคคลเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านอารักขาพืชในระดับ
จังหวัดและระดับอาเภอ เจ้ าหน้าที่ผู้รั บผิ ดชอบงานจากศูนย์ปฏิบัติการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิ ดชอบงานด้านอารักขาพืช
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
ผลการดาเนินงาน
1. ดาเนินการจัดสัมมนาเครือข่ายการเรียนรู้เจ้าหน้าที่อารักขาพืชภาคตะวันออก ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่
21 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก จานวน 94 คน
2. เจ้าหน้าที่ผู้เข้าสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้สารป้องกันกาจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย
กับมาตรฐาน GAP เทคนิคการเป็นวิทยากรแบบมืออาชีพ ธาตุอาหารพืชและการวิเคราะห์การขาดอาหารของพืช หลักการ
วินิจฉัยศัตรูพืชและการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน และการพัฒนางานประจาด้านอารักขาพืชสู่งานวิจัย( R2R )
3. เจ้าหน้าที่มีความรู้การบริหารศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและการถ่ายทอดตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรพืช
4. เพิ่มศักยภาพการจัดการศัตรูพืชและเครือข่ายเจ้าหน้าที่อารักขาพืชในภาคตะวันออก
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กิจกรรม การจัดเวทีเสวนาพัฒนาเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ปี 2561
หลักการและเหตุผล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการ
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) และศูนย์เรียนรู้หรือจุดเรียนรู้เฉพาะทางซึ่งเป็นศูนย์
เครือข่ายได้แก่ ศูน ย์จั ดการศัตรู พืช ชุมชน(ศจช.) ศูน ย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน(ศดปช.) และศูนย์เรียนรู้ด้านอื่นๆเป็นจุด
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและให้บริการแก่เกษตรกร และสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 3 จังหวัดระยอง
จัดเวทีเสวนาพัฒนาเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนภาคตะวันออก ปี 2561 โดยมี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้าน
อารักขาพืชสานักงานเกษตรจังหวัด ประธานหรือคณะกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนศูนย์หลักและศูนย์เครือข่าย
จังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านอารักขาพืชจากสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
เป้าหมาย 27 คน งบประมาณ 35,100 บาท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในภาคตะวันออกให้มีเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน จาก
ประสบการณ์การทางานและนาไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่
2. เพื่อ เป็ น การเพิ่มศั กยภาพการจั ด การศัตรู พืช ทบทวน ปรับปรุง วางแผนการพั ฒ นาและเชื่อมโยง
เครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในภาคตะวันออกให้มีประสิทธิภาพ
วิธีการดาเนินงาน
จัดเวทีเสวนาพัฒนาเครือข่ายศูนย์ จัดการศัตรูพืชชุมชนภาคตะวันออก ปี 2561 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชนตาบลตรอกนอง หมู่ที่ 1 ตาบลตรอกนอง อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยประธานคณะกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2560 จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา และตราด นาเสนอแนวทางการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชนในระดับจังหวัดที่ประสบผลสาเร็จ และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยทบทวน ปรับปรุง วางแผนการพัฒนาและสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในภาคตะวันออกและ
ศึกษาดูงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2560
ผลการดาเนินงาน
1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด และประธานคณะกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนศูนย์หลัก
และศูนย์เครือข่ายในภาคตะวันออก 9 จังหวัด เข้าร่วมเวทีเสวนาพัฒนาเครือข่ายศูนย์ฯ จานวน 42 คน
2. เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้าน
การอารักขาพืชร่วมกันและสามารถพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในจังหวัดได้
3. มีแนวทางการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและการสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในภาค
ตะวันออก
4. ศึกษาดูงานการผลิตหัวเชื้อสดชนิดน้า และการผลิตเชื้อพร้อมใช้ เชื้อเมตาไรเซียม เชื้อบิวเวอเรีย
และเชื้อไตรโคเดอร์มา
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กิจกรรม การคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นและการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น
ระดับเขต ปี 2561
หลักการและเหตุผล
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ดาเนินการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ดีเด่นระดับเขตและประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2561 ที่มีผลงานดีเด่นในด้านการบริหารจัดการของ
ศูนย์ฯ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนาศูนย์ที่ประสบความสาเร็จและมีผลการดาเนินงานดีเด่นในระดับ
เขตให้ปรากฏแก่สาธารณชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนในภาคตะวันออก ให้มีการบริหารจัดการ
ศูนย์ฯให้ประสบผลสาเร็จ
2. เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม ศั ก ยภาพการบริ ห ารจั ด การศั ต รู พื ช และการจั ด การดิ น ปุ๋ ย ในภาคตะวั น ออกให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วิธีการดาเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดและคัดเลือกศูนย์ฯดีเด่นระดับเขต
2. คณะกรรมการดาเนินการประกวดและคัดเลือกศูนย์ฯดีเด่นระดับเขต พิจารณาผลการดาเนินงานจาก
เอกสารและตรวจผลการดาเนินงานในระดับพื้นที่
3. ประกาศผลการประกวดและคัดเลือกศูนย์ฯดีเด่นระดับเขต โดยมอบโล่รางวัล รางวัลเงินสดและ
ใบประกาศนียบัตร
ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับเขตและประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับ
เขต ปี 2561 สรุปผลดังนี้
1. การประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2561
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยบ้านไทรนอง อาเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตาบลบางปิด อาเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านหนองตะลุมพุก อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยรางวัล
ชนะเลิศได้รับโล่รางวัลและกองทุนหมุนเวียน เป็นเงินสด 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
2. การคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2561
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลบางสระเก้า อาเภอแหลมสิงห์
จังหวัดจันทบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลกร่า อาเภอแกลง จังหวัดระยอง และรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านหมื่นด่าน อาเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยได้รับโล่รางวัลและเงินสด รวมเป็น
เงิน 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
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โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนภาคตะวันออก ปี 2561
หลักการและเหตุผล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการ
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เรียนรู้หรือจุดเรียนรู้เฉพาะทางซึ่งเป็นศูนย์
เครือข่ายได้แก่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) และศูนย์เรียนรู้ด้านอื่นๆเป็นจุด
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและให้บริการแก่เกษตรกร และสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 3 จังหวัดระยอง
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนภาคตะวันออก ปี 2561 โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานดินปุ๋ยสานักงาน
เกษตรจังหวัด อาเภอ และคณะกรรมการศูนย์จั ดการดินปุ๋ยชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสานักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป้าหมาย 84 คน งบประมาณค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 159,600 บาท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนภาคตะวันออก ปี 2561 ให้มีเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน จาก
ประสบการณ์การทางานและนาไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่
2. เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการจัดการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนภาคตะวันออกให้มีประสิทธิภาพ
วิธีการดาเนินงาน
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชนภาคตะวันออก ปี 2561 จานวน 1 วัน เพื่อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนที่ประสบผลสาเร็จ
และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพของภาคตะวันออก
ผลการดาเนินงาน
1. เจ้ าหน้ าที่ส่ งเสริ มการเกษตรระดับ จั งหวั ด อ าเภอ และประธานศูนย์ จัดการดิน ปุ๋ยชุ มชนในพื้น ที่
เป้าหมาย 9 จังหวัด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนภาคตะวันออก ปี 2561 จานวน 87 คน
2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและประธานศูนย์ฯ มีความรู้ในการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์การทางานและการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
3. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนในภาคตะวันออกให้มีประสิทธิภาพ

โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรที่สาคัญ(Zoning) ปี 2561
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กิจกรรม การติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุงแผนการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตร
หลักการและเหตุผล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดาเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้า
เกษตรที่สาคัญ ( Zoning ) โดยประกาศความเหมาะสมสาหรับการเพาะปลูกพืช ปศุสัตว์ และประมง จานวน 20 ชนิดสินค้า
กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบสินค้าพืช 13 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสาปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ามัน อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ สับปะรดโรงงาน ลาไย เงาะ ทุเรียน มังคุด มะพร้าว กาแฟ เพื่ อขับเคลื่อนตามนโยบายดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจึง
ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านคน พื้นที่ สินค้า และจัดทาแผนการจัดการพื้นที่ในแต่ระดับที่เชื่อมโยงจากภาพใหญ่
ระดับประเทศสู่หน่วยย่อยระดับพื้นที่ จังหวัดและอาเภอ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้หน่ว ยงานมีแผนการจัดการพื้นที่ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการ
บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรที่สาคัญ
2. มีก ารจั ด ระบบการผลิ ตพื ช เศรษฐกิจ ที่ส าคั ญ ให้ เกษตรกรทาการผลิ ต สิ น ค้าหรือ ปลู กพื ช ตามเขตความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
วิธีการดาเนินงาน
สานั กงานส่ งเสริ มและพัฒ นาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้ดาเนินการวางแผน การติดตาม ตรวจสอบ
ปรับปรุงแผนการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตร ตามโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรที่สาคัญ
(Zoning) ปี 2561 กิจ กรรมบริ ห ารจั ด การเขตเกษตรเศรษฐกิ จส าหรับ สิ นค้าเกษตรที่ส าคัญ เพื่ อศึกษาวิ เคราะห์ ทบทวน
ปรับปรุง แผนการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรของสานักงานเกษตรจังหวัด สานักงานเกษตรอาเภอในปี 2560 เพื่อให้ข้อมูล
เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
ผลการดาเนินงาน
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ได้ติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุงแผนการจัดการพื้นที่
การผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัด ตามโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรที่สาคัญ ( Zoning) ปี
2561 กิจกรรมบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิ จสาหรับสินค้าเกษตรที่สาคัญ ให้จังหวัด อาเภอ วิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุง
แผนการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตร ให้ข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ตามรายละเอียดคู่มือการดาเนินงานโครงการฯ
และมีการปรับปรุงแผนการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรระดับเขต จานวน 4 ชนิด พืช ระดับจังหวัด จานวน 4 ชนิดพืช และ
ระดับอาเภอ จานวน 3 ชนิดพืช ครบทุกจังหวัดในภาคตะวันออก ตลอดจนมีแนวทางการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชที่มีความ
เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ตามหลัก Zoning และสถานการณ์ต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อการทาการเกษตร
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โครงการป้องกันกาจัดศัตรูมะพร้าว(หนอนหัวดา)ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่โดย
การมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
กิจกรรม ติดตาม ควบคุม กากับการฉีดสารเคมีเข้าต้นและฉีดพ่นสารเคมีทางใบ
หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักดาเนินงานโครงการป้องกันกาจัดศัตรูมะพร้าว(หนอนหัวดา)ด้วยวิธี
ผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน และสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัด
ระยอง ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืชจังหวัดชลบุรี ดาเนินการติดตาม ควบคุม กากับ และดาเนินงานโครงการป้องกันกาจัดศัตรูมะพร้าว
(หนอนหัวดา)ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ในภาคตะวันออก จาวน 6 จังหวัด
พื้นทีก่ ารระบาดของหนอนหัวดามะพร้าว 23,328 ไร่ จานวน 277,476 ต้น เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน 4,423
ราย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อควบคุมและกาจัดหนอนหัวดามะพร้าวได้อย่างยั่งยืน
2. เพื่อควบคุมและตัดวงจรการระบาดของหนอนหัวดามะพร้าวไม่ให้แพร่ระบาดไปยังพื้นที่แห่งใหม่
และพืชชนิดอื่น
วิธีการดาเนินงาน
1. การประชาสัมพันธ์โครงการและชี้แจงโครงการฯ
2. การสร้างความเข้าใจ การรับรู้ การมีส่วนร่วม การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน มาตรการทาง
กฎหมาย มาตรการเฝ้าระวังและการสารวจ
3. การสนับสนุนปัจจัยการผลิตและปล่อยแตนเบียน
4. การจัดหาและฉีดสารเคมีเข้าต้นมะพร้าว
5. การจัดหาและฉีดพ่นสารเคมีทางใบมะพร้าว
6. การติดตามสถานการณ์ศัตรูมะพร้าว
7. การติดตามประเมินผล
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ผลการดาเนินงาน
1. ดาเนินการเจาะลาต้นมะพร้าวที่ได้รับการระบาดของหนอนหัวดาเพื่อฉีดสารเคมี อีบาเมกตินเบนโซเอต
1.92 % EC เข้าต้นในมะพร้าวที่มีความสูง 12 เมตรขึ้นไป จานวน 142,523 ต้น
2. ดาเนินการฉีดพ่นสารเคมีทางใบมะพร้าวที่ได้รับการระบาดของหนอนหัวดาด้วยสารเคมี ฟลูเบนไดอะไมค์
20 % WG ในต้นมะพร้าวแกงที่มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร มะพร้าวน้าหอม และมะพร้าวทาน้าตาล จานวน 134,953 ต้น
3. รวบรวมและจัดส่งภาชนะบรรจุสารเคมี(ขวดเปล่า)มอบให้บริษัทนาไปกาจัด จานวน 6,399 ขวด
4. ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี ดาเนินการผลิตไข่ผีเสื้อข้าวสาร ผลิตพ่อแม่
แตนเบียนสนับสนุน และร่วมกับจังหวัดผลิตและขยายแตนเบียนบราคอนพร้อมปล่อย จานวน 17,712,500 ตัว
5. ให้คาแนะนาเกษตรกรที่ยังมีพื้นที่การระบาดของหนอนหัวดาอยู่ ให้ตัดทางใบมะพร้าวที่หนอนอาศัยมาเผา
ทาลาย เพื่อเป็นการตัดวงจรชีวิตของช่วงระยะตัวหนอนที่ทาลายใบมะพร้าว 32 - 48 วัน หรือโดยการปล่อยแตนเบียนบราคอน
เพื่อทาลายตัวหนอน ก่อนที่จะตัดสินใจใช้สารเคมีฉีดเข้าต้นและฉีดพ่นทางใบ
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โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

การผลิ ต สิ น ค้าเกษตรและอาหารต้องมีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน จึง จาเป็นต้ องพัฒ นา
คุณภาพมาตรฐานสิ น ค้าเกษตรด้านพืชให้ เทีย บเท่ากับมาตรฐานสากล ดังนั้น จึงเป็ นภารกิจของกรมส่ งเสริม
การเกษตรในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถและมีความยั่งยืนในการผลิต
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค สานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3
จังหวัดระยอง จึงได้ดาเนินโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐาน GAP
2. เพื่อจัดทาแผนการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการคณะอนุกรรมการปฎิบัติงานร่วมมือระหว่าง
กรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรในการรับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืช (GAP พืช) คณะที่ 3 เป็นไปตามนโยบายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้าใจเรื่องการจัดการสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า
วิธีการ
1. จัดฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน
GAP โดยเรียนรู้ในเรื่อง บทบาทหน้าที่ของที่ปรึกษาเกษตรกรตามระบบมาตรฐาน GAP การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สาหรับพืชอาหาร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์มจิ้งหรีด เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ การตรวจรับรอง
แหล่งผลิตแปลงพืชอาหาร การฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดจันทบุรี

2. จั ดประชุมคณะอนุ กรรมการปฏิ บั ติงานร่ว มมือระหว่างกรมวิช าการเกษตรกับกรมส่ งเสริม
การเกษตรในการรับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืช (GAP
พืช) คณะที่ 3
3. จัดกิจกรรมเชื่อมโยงการผลิตการตลาดสินค้าเกษตร GAP ภาคตะวันออก โดยเรียนรู้ในตลาด
Modern Trade การประมูลสินค้า ตลาดออนไลน์ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการและการผลิตพืช GAP
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ผลการดาเนินงาน
1. จัดฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน
GAP เมื่อวันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม นิว แทรเวิล ลอด์จ อาเภอเมืองจันทบุรี จานวน 42 คน
2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฎิบัติงานร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริม
การเกษตรในการรับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืช (GAP
พืช) คณะที่ 3 จานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 /2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสานักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เพื่อกาหนดเป้าหมายและวางแผนการดาเนินงานและครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่
2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 อาเภอแหลมสิงห์
จังหวัดจันทบุรี เพื่อทราบความก้าวหน้าและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน
3. จัดกิจกรรมเชื่อมโยงการผลิตการตลาดสินค้าเกษตร GAP ภาคตะวันออก จานวน 1 ครั้ง จาก
ผู้แทนจากบริษัทสยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จากัด (TOP Supermarket) การ
สร้ างความยั่ งยื น ด้านการตลาดด้ว ยการประมูล สินค้า โดยกรรมการฝ่ายตลาดแปลงใหญ่มังคุดชากไทย อาเภอ
เขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี และมิติใหม่ สินค้าเกษตรไทยบนโลกออนไลน์ : DGT Farm ศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการและการผลิตพืชผักเพื่อการรับรองมาตรฐาน Q GAP ณ โครงการหมู่บ้านเกษตรสันติราษฎร์
OUTCOME
1. เจ้ าหน้ าที่ได้รั บ ความรู้และสามารถเป็นที่ปรึกษาและเป็นวิ ทยากรในการถ่ายทอดความรู้ สู่
เกษตรกรได้
2. คณะอนุกรรมการปฏิบัติงานร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรในการ
รับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืช (GAP พืช) คณะที่ 3
สามารถส่งเสริมและตรวจรับรองแปลงของเกษตรกรตามเป้าหมาย
3. เกษตรกรสามารถนาความรู้ทั้งในเรื่องการผลิต การตลาด การบริหารจัดการสินค้าเกษตร จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ต่อไปได้
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สรุปผลการดาเนินงาน สัมมนาสร้างเครือข่ายตลาดเกษตรกร ปี 2561
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561
ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

1.วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการตลาดให้แก่เครือข่ายตลาดเกษตรกร และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานตลาดเกษตรกร
1.2 เพื่อให้ความรู้เรื่องการแปรรูปผลผลิตและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ได้การรับรองมาตรฐาน
1.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเครือข่ายตลาดเกษตรกรของแต่ละจังหวัด
2. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ (จานวน 42 คน)
2.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตลาดเกษตรกร 9 จังหวัดๆ ละ 1 คน จานวน 9 คน
2.2 ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายตลาดเกษตรกร 9 จังหวัด จานวน 27 คน
2.3 ผู้ประกอบการ จานวน 2 คน
2.4 วิทยากร จานวน 1 คน
2.5 ผู้ดาเนินการจัดสัมมนาฯ จานวน 3 คน
3. การดาเนินงานจัดสัมมนาฯ
การจัดสัมมนาฯ เป็นการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการยกระดับตลาดเกษตรให้เป็นตลาด 4.0 โดย รศ.
ดร เดือนรุ่ง เบญจมาศ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี โดยเน้นให้กลุ่มตลาดเกษตรกรต้องผลิตสินค้า
ทางการเกษตรให้มีคุณภาพ และได้บอกเล่าตลาดแบบสมัยก่อนจนมาถึงตลาดในยุคปัจจุบันที่เริ่มเป็นตลาดการขาย
สินค้ามากขึ้น ซึ่งได้กล่าวถึงข้อได้เปรียบตลาดของไทย คือ มีวัตถุดิบที่หลากหลาย มีเทคโนโลยีขนาดกลางรองรับ
การผลิต มีสิ่งอานวยความสะดวกจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้รับนโยบายที่ดีจากรัฐบาล เป็นต้น แต่การตลาด
ของไทยนั้นก็ยังมีข้อเสียเปรียบอยู่เช่นกัน คือ ต้นทุนการผลิตและค่าแรงสูง แข่ งขันได้ในตลาดกลางและตลาดบน
เท่ า นั้ น และการส่ ง ออกอยู่ ใ นมหาอ านาจแค่ไ ม่ กี่ ก ลุ่ ม ซึ่ ง การยกระดั บ ตลาดเกษตรกรให้ เ ป็ น ตลาด 4.0 นั้ น
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรจะต้องมีการแปรรูปสินค้า สร้างแบรนด์ และนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรเข้ามา
ช่วยเรื่องการตลาด
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บรรยายให้ ค วามรู้ แนวทางการพั ฒ นาตลาดเกษตรกรสิ น ค้ า ทางการเกษตรและบรรจุ ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐาน โดย ผู้แทนจากบริษัทสยามโปรฟรุตส์ จากัด ซึ่งได้กล่าวถึงการปรับมาตรฐานสินค้าจะเป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค เพิ่มมูลค่าให้สินค้า กระจายสินค้าได้ไกลทั้งใน/ต่างประเทศ และเป็นการเพิ่มราคาสินค้า
ได้ทางอ้อม สินค้าจึงจาเป็นต้องได้รับมาตรฐานสินค้า ต่างๆ เช่น อย. GMP, GAP, ISO เป็นต้น บรรจุภัณฑ์จึงเป็น
สิ่งจาเป็นของสินค้า เพราะทาหน้าที่คุ้มครองสินค้าไม่ให้เสียหายและเสื่อมคุณภาพตลอดจนบอกรายละเอียดของ
สินค้าและโฆษณา ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ มีดังนี้
1.)ต้องมีการกาหนดกลุ่มเป้าหมาย
2.) กาหนดชื่อตราสินค้าให้สั้นกะทัดรัด
3.) วัสดุที่ทาใช้บรรจุภัณฑ์ต้องมีความแข็งแรง
4.) รูปทรงต้องสวยงาม
5.) สีสันและกราฟฟิครวมถึงตัวอักษร สัญลักษณ์ และภาพประกอบ ให้เป็นที่จดจาของผู้บริโภค
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
4.1 กลุ่มเครือข่ายตลาดเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตลาดเกษตรกร ๙ จังหวัด มีความเข้าใจเรื่อง
หลักการตลาดมากขึ้นและนาไปปรับใช้ในการทางาน
4.2 ได้รับแนวคิดในเกิดการพัฒนาการแปรรูปสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน
4.3 นาแนวคิดของเครือข่ายไปปรับใช้ในการดาเนินของกลุ่มตลาดเกษตรกรของตนเอง
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โครงการพัฒนาบุคลากรในเขตจังหวัดภาคตะวันออกให้เป็น Smart Officer

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ประเมิน ศักยภาพของบุคลากรในสังกัดสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3
จังหวัดระยอง สานักงานเกษตรจังหวัดในภาคตะวันออก
2. เพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มทักษะในด้านต่างๆ ให้บุคลากรในสังกัดสานักงานส่งเสริม และ
พัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง สานักงานเกษตรจังหวัดในภาคตะวันออก เป็น Smart Officer
วิธีการ
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล หลักการ แนวคิด นโยบาย ทฤษฎี บทความต่างๆ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับ Smart Officer
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาวิจัย ได้แก่ ประเมินตนเองในการ
มีคุณสมบัติพื้นฐานของ Smart Officer
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามรูปแบบเครื่องมือที่ออกแบบ
ขั้นตอนที่ 4 รวบรวมข้อมูลที่ได้นามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อประเมินผลและสรุปผลการศึกษาวิจัย
ให้ได้มาซึ่งปริมาณผู้ผ่านการประเมินตามแบบประเมิน Smart Officer และแนวทางการพัฒนาบุคลากรในเขต
จังหวัดภาคตะวันออกให้เป็น Smart Officer

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการส่งแบบประเมินตนเองในการมีคุณสมบัติพื้นฐานของ Smart Officer
ให้กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ดังนี้
- ข้าราชการ จานวน 491 คน โดยแบ่งเป็น นักวิชาการ 395 คน นักทรัพยากรบุคคล 4 คน
และเจ้าพนักงาน 92 คน เก็บแบบสอบถามได้ จานวน 446 คน
- พนักงานราชการ จานวน 134 คน โดยแบ่งเป็น นักวิชาการ 80 คน และธุรการ 54 คน
เก็บแบบสอบถามได้ จานวน 95 คน
ซึ่งสามารถเก็บแบบประเมินได้ จานวน 541 คน จากเป้าหมายจานวน 625 คน คิดเป็น ร้อยละ 86.56 จาก
จานวนเป้าหมายทั้งหมด สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้
2.1 ผู้ผ่านการประเมินตามแบบประเมินตนเองในการมีคุณสมบัติพื้นฐานของ Smart Officer
จานวน 283 คน จากจานวนผู้ส่งแบบประเมินทั้งหมด 541 คน คิดเป็นร้อยละ 59.15 ที่ผ่านคุณสมบัติ
และเป็น Smart Officer
2.2 จากจานวนกลุ่มตัวอย่างผู้ผา่ นการประเมิน เมื่อนามารวมกับเกษตรอาเภอ ผู้อานวยการกลุ่ม
และหัวหน้าฝ่าย จานวนทั้งหมด 441 คน คิดเป็นร้อยละ 66.62 ที่ผ่านคุณสมบัติและเป็น Smart Officer
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการการผลิตสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) สาหรับนามาถ่ายทอด
ความรู้ผ่านสถานีการเรียนรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร (DOAE K-station)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เพื่อการเรียนรู้
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถออกแบบ และผลิตสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เพื่อการเรียนรู้ได้

3. เพื่อกาหนดแนวทางและรู ปแบบในการนาสื่ อหนังสืออิเล็ กทรอนิกส์ (E-Book) มาใช้ในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร
วิธีการ
1. เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) สาหรับนามาถ่ายทอด
ความรู้ผ่านสถานีการเรียนรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร (DOAE K-station) ประกอบด้วย
1.1 การบรรยายและการฝึกปฏิบัติ เรื่องโปรแกรมระบบการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
1.2 การบรรยายและการฝึกปฏิบัติ เรื่องแนวทางและการผลิตสื่อการเรียนรู้รูปแบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เพื่อการเรียนรู้
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภาคตะวันออก
วัตถุประสงค์
๑ .เพื่อจัดทาการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภาคตะวันออก วิชา ผึ้งชันโรงเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจทาง
การเกษตร เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการทางานส่งเสริมการเกษตรในปัจจุบัน
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตรให้สามารถบทเรียนผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้ด้วยตนเอง
3. เพื่อสร้างเครือข่ายการขยายผลการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
วิธีการ
1. แต่งตั้งคณะทางานผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
2. กาหนดแนวทางการดาเนินงานและจัดทาแผนปฏิบัติงาน
3. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภาคตะวันออก วิชา ผึ้งชันโรงเพิ่มมูลค่า
เศรษฐกิจทางการเกษตร จานวน 5 ครั้ง
3.1 ครั้งที่ 1 วิเคราะห์ ออกแบบเนื้อหา และจัดทาบทเรียน
3.2 ครั้งที่ 2 ประเมินสรุปเนื้อหา
3.3 ครั้งที่ 3. ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาก่อนการถ่ายทาวิดีทัศน์ และดาเนินการถ่ายทาสื่อวีดีทัศน์
3.4 ครั้งที่ 4 ประเมินและตรวจสอบความถูกต้องของสื่อวีดีทัศน์
3.5 ครั้งที่ 5 สรุปและรายงานผลผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ผลการดาเนินงาน
1. ได้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) จานวน 1 วิชา เรื่อง ผึ้งชันโรงเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจทางการเกษตร เพื่อ
พัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตรผ่านระบบทางไกล
2. ได้สื่อวีดีทัศน์ วิชา ผึ้งชันโรงเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจทางการเกษตร ความยาว 180 นาที
3. เจ้าหน้าที่สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เกิดเครือข่ายการผลิตบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพื่อพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร
4. ได้แนวทางการผลิตบทเรียนที่สอดคล้องกับนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร
5.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสื่อวีดีทัศน์ประกอบบทเรียน e-Learning ประจาปี 2561
จากกรมส่งเสริมการเกษตร
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการการผลิตสื่อวีดีทัศน์สาหรับนามาถ่ายทอดความรู้ผ่านสถานีการเรียนรู้เพื่อ
งานส่งเสริมการเกษตร (DOAE K-station)
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตรให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการผลิตและ
พัฒนาสื่อวีดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ สามารถนามาถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้รูปแบบสื่อวีดีทัศน์ สาหรับนามาใช้ถ่ายทอดความรู้ผ่านสถานีการ
เรียนรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร (DOAE K-station) และช่องทางออนไลน์ต่างๆ
วิธีการ
1. กาหนดแนวทางการดาเนินงานและจัดทาแผนปฏิบัติงาน
2. บุคคลกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการอบรมนักส่งเสริมมือชีพเข้ารับการสัมมนาฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
จากสานักงานเกษตรจังหวัด 9 จังหวัด เจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการ 5 ศูนย์
3. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อวีดีทัศน์สาหรับนามาถ่ายทอดความรู้ผ่านสถานีการเรียนรู้เพื่องานส่งเสริม
การเกษตร (DOAE K-station) เรื่อง การใช้โปรแกรม adobe Premiere Pro ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชลบุรี อาเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
ผลการดาเนินงาน
1. ได้สื่อการเรียนรู้แบบสื่อวีดีทัศน์ สาหรับนามาใช้ถ่ายทอดความรู้ผ่านสถานีการเรียนรู้เพื่องานส่งเสริม
การเกษตร (DOAE K-station) จานวน 20 เรื่อง
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะในการผลิตและพัฒนาสื่อวีดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ สามารถนามาถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เกิดทีมงานและเครือข่ายการผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3
จังหวัดระยอง โดยร่วมกันรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้เข้าสู่คลังความรู้ให้เกิดประสิทธิผลได้
4. ได้รูปแบบและกระบวนการถ่ายทอดความรู้ในการผลิตและพัฒนาสื่อวีดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ สามารถนามา
ขยายผลการพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพได้
5. ได้รับรางวัลชมเชยที่ 2 การประกวดสื่อวีดีทัศน์สาหรับนามาถ่ายทอดความรู้ผ่านสถานีการเรียนรู้
เพื่องานส่งเสริมการเกษตร (DOAE K-station) ประจาปี 2561 จากกรมส่งเสริมการเกษตร
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โครงการสร้างการรับรู้ข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์
เพื่อประชาสัมพันธ์งานโครงการ นโยบาย ทิศทาง การดาเนินงาน โดยเน้นการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ในพื้นที่ การสร้างเครือข่าย และความสาเร็จของเกษตรกร รวมถึงผลการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่
เพื่อให้เกษตรกร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและสาธารณชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็วและทั่วถึง
อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีการ
กาหนดประเด็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โดยมีระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน – สิงหาคม 2561
รวมระยะเวลา 5 เดือน โดยจัดจ้างผู้รับจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆที่กาหนดในสัญญาจ้าง ตาม
ประเด็นที่สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 กาหนด
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โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กิจกรรม ถอดบทเรียนและจัดทาสื่อถ่ายทอดความรู้ Young Smart Farmer และ Smart Farmer ต้นแบบ
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ดาเนินการถอดบทเรียนและจัดทาสื่อถ่ายทอด
ความรู้ Young Smart Farmer และSmart Farmer ต้นแบบ เพื่อใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้ของ Young
Smart Farmer และSmart Farmer ต้นแบบ โดยดาเนินการจัดประชุมวางแผนดาเนินงานถอดบทเรียนและจัดทาสื่อ
ถ่ายทอดความรู้ YSF และ SF ต้นแบบ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม2560 ณ ห้องประชุมสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน Young Smart Farmer,
Smart Farmer ระดับจังหวัด และทีมผู้จัดประชุมฯ รวมทั้งสิ้น 15 คน และลงพื้นที่เพื่อดาเนินการถอดบทเรียน และ
จัดทาสื่อเดือนธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561
ผลที่ได้รับ ได้สื่อในการเผยแพร่ความรู้ของ Young Smart Farmer และSmart Farmer ต้นแบบ จานวน 1 ชุด
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โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับเขต

ภาคการเกษตรของประเทศไทยมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้
มีนโยบายปฏิรูปการเกษตรของประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศที่จะต้องดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในด้านการพัฒนา ทั้งประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านการเกษตรและประโยชน์เพื่อ
เกษตรกร ที่จะได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป โดยปี 2555 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กาหนดการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เป็นนโยบายที่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องดาเนินการ ซึ่ง
กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดาเนินการตามนโยบายโดยการพัฒนา และสร้างคนรุ่นใหม่เข้าสู่เกษตรยุคใหม่มาอย่างต่อเนื่อง
เพื่ อ ให้ เ กษตรกรรุ่ น ใหม่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาเป็ น เกษตรกรที่ มี ค วามพร้ อ มรั บ กั บ สถานการณ์ ด้ า นการเกษตรที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรไทยมีความพร้อม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ
การเกษตร เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี มีการใช้วิทยาการและความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ Young Smart Farmer
จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาตนเองอยู่ เ สมอและได้ รั บ การสนั บ สนุ น และพั ฒ นาจากทั้ ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษารวมถึงองค์กรอิสระต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการวิเคราะห์เชื่อมโยงและการบริหารจัดการ
การผลิตและการตลาด โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ คานึงถึงคุ ณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค สังคมและ
สิ่งแวดล้อม และถือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกร ซึ่งสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
ได้ดาเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับเขต เมื่อวันที่ 15 – 18
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสระแก้ว อาเภออรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว เพื่อให้
เกษตรกรรุ่น ใหม่ได้แสดงผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อน
เกษตรกร Young Smart Farmer ภาคตะวันออก บุคคลเป้าหมาย จานวน 60 คน ประกอบด้วย เกษตรกรรุ่นใหม่จาก 9
จังหวัดภาคตะวันออก เจ้าหน้าที่ผู้รับงานเกษตรกรรุ่นใหม่ระดับจังหวัด และหรืออาเภอ เจ้าหน้าที่ผู้จัด/เจ้าหน้าที่สานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง และ วิทยากร
ผลที่ได้รับ 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับเขต
2. เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ระดับเขต

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานอาสาสมัครเกษตร
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ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กรมส่ งเสริมการเกษตรมีระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริห าร
อาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2560 ดาเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ เพื่อกาหนดนโยบาย แนวทางการพัฒนา และ
ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร ให้มีความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และการสร้างความเข้มแข็งอาสาสมัครเกษตร
ในทุกมิติ ผ่ านรูป แบบกระบวนการส่งเสริมให้เกิดเวทีถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสนับสนุนการ
รวมกลุ่ม หรือเครือข่าย และภาคีเครือข่าย ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงสร้างขวัญกาลังใจ และเชิ ดชูเกียรติอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) ในรูปแบบต่างๆ ด้วย ซึ่งถือเป็น
เป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกร ดังนั้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์งาน อกษ. ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้จัดโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานอาสาสมัคร
เกษตร โดยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานพิธีมอบเกียรติบัตรในเวทีเชิดชูเกียรติ เสวนาวิชาการผลงานของอกษ. และ
บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครเกษตรกับงานส่งเสริมการเกษตรในยุค 4.0 และให้ความรู้เรื่อง การจัดการศัตรูพืชโดยชีววิถี
ให้สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรและภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานมหกรรม
ส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออกในวาระ 50 ปี
กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 26 - 30 เมษายน 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นท์ซิตี้ระยอง และสนามกีฬากลางจังหวัด
ระยอง
วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้อาสาสมัครเกษตร มีความรู้ความเข้าใจในงานส่งเสริมการเกษตร สามารถ
สนับสนุนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรและภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.เพื่อเสริมสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน และยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครเกษตร
3.เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาท และผลงานของอาสาสมัครเกษตรภาคตะวันออก
ผลที่ได้รับ เป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานอาสาสมัครเกษตรให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป สร้างและเชื่อมโยง
เครือข่ายอาสาสมัครเกษตรในภาคตะวันออก
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โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กิจกรรม อบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer

ภาคการเกษตรของประเทศไทยมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จึงได้มีนโยบายปฏิรูปการเกษตรของประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศที่จะต้องดาเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ของการขับ เคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ ในด้านการพัฒ นา ทั้ง ประโยชน์ในการบริห ารจั ดการด้านการเกษตรและ
ประโยชน์เพื่อเกษตรกร ที่จะได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป โดยปี 2555 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กาหนดการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เป็นนโยบายที่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องดาเนินการ
ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดาเนินการตามนโยบายโดยการพัฒนา และสร้างคนรุ่นใหม่เข้าสู่เกษตรยุคใหม่มาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกษตรกรรุ่นใหม่ได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรที่มีความพร้อมรับกับสถานการณ์ด้านการเกษตรที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรไทยมีความพร้อม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพการเกษตร เน้นการ
บริหารจัดการและเทคโนโลยี มีการใช้วิทยาการและความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ Young Smart Farmer จาเป็นต้องมีการ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอและได้รับการสนับสนุนและพัฒนาจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษารวมถึง
องค์กรอิสระต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการวิเคราะห์เชื่อมโยงและการบริหารจัดการการผลิตและการตลาด โดย
ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ คานึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม และถือเป็ น
เป้าหมายในการพัฒ นาเกษตรกร ส านั กงานส่ งเสริมและพัฒ นาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้ดาเนินการจัดอบรม
หลักสูตรเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer เมื่อวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรรุ่นใหม่ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการและการตลาดสินค้าเกษตรได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหาร
จัดการและการตลาดสินค้าเกษตรได้
2. เพื่อสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในทุกระดับ สนับสนุนการ
พัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ
ผลที่ได้รับ
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ
และการตลาดสินค้าเกษตรได้
2. ได้สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในทุกระดับ สนับสนุนการพัฒนา
สู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ภาคตะวันออก
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รัฐบาลมีนโยบายในการดูแลลูกหลานของเกษตรกร โดยการพัฒนาและสร้างคนรุ่นใหม่เข้าสู่เกษตร ยุคใหม่ ผลิต
เกษตรกรรุ่นใหม่ให้เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ การบริหารจัดการและขับเคลื่อนชุมชน โดยมุ่งหวังให้คนรุ่นใหม่
จบภาคการเกษตร มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการเกษตรทั้งระบบ เพื่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพการเกษตร
การพึ่งพาตนเอง และการแข่งขัน ทางการค้าในอนาคต ซึ่งความสามารถของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่หั นมาทาการเกษตรด้ว ย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนจากทามากได้น้อยเป็นทาน้อยได้มาก สอดคล้องกับโมเดล Thailand 4.0
เกิดการเปลี่ ยนแปลงจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ เน้นการบริห ารจัดการและเทคโนโลยี ( Smart
Farming) และการเกษตรแม่นยาสูง (Precision Farming) มีการใช้วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดเป็ น กลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & BioTech) ซึ่งเป็น platform ในการสร้าง New Startups ด้านเทคโนโลยีการเกษตร การเปลี่ยนสินค้าเกษตรให้เป็นอาหาร
สุขภาพหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีมูลค่าสูง ตลอดจนการใช้ ICT เพื่อการพัฒนา Digital Market
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดาเนินการตามนโยบายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยอนุมัติ งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 1,300,000 บาท ให้สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3
จั ง หวั ด ระยอง เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งานโครงการพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการเกษตรรุ่ น ใหม่ กิ จ กรรม พั ฒ นา
ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ โดยจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart
Farmer) สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ บุคคลเป้าหมาย ประกอบด้วย เกษตรกรรุ่นใหม่จาก 9 จังหวัดในภาค
ตะวันออก เจ้าหน้าที่ผู้รับงานพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ผู้จัด/เจ้าหน้าที่สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง และวิทยากร รวมจานวน 110 คน จานวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ดาเนินการเมื่อวันที่ 20 – 24
มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเบย์ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และครั้งที่ 2 ดาเนินการเมื่อวันที่
22 – 26 กรกฎาคม 2561 ณ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสาน และนวลจันทร์รีสอร์ท อาเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี
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ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. วางแผนการจัดโครงการฯ
2. ประสานงาน และเตรียมการจัดโครงการฯ
3. ดาเนินการจัดโครงการฯ ตามแผนที่กาหนด
4. รวบรวมข้อมูลเนื้อหา และภาพถ่ายที่ได้จากการจัดโครงการฯ
5. วิเคราะห์ และสรุปผล
6. จัดทารายงานสรุปผลการจัดโครงการฯ
ผลที่ได้รับ คนรุ่นใหม่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตร หันกลับเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรมที่มีศักยภาพเป็น Young Smart Farmer
ที่มีการดาเนินงานการเกษตรในเชิงผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ มีการบริหารจัดการการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเป็นผู้นาทางการเกษตรในท้องถิ่น สามารถสร้างแรงจูงใจ และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการประกอบ
อาชีพให้แก่เยาวชน เกษตรกร และบุคคลทั่วไป รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรและ
องค์กรเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ชุมชนเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรได้
แทรกรูปภาพกิจกรรม 1 – 10
ภาพประกอบการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1 ดาเนินการเมื่อวันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเบย์
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
นายชาตรี

บุญนาค

ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

นางอุบล

มากอง

ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นางสาววรนุช สีแดง

ผู้อานวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร

นายชนินทร์

ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร

สุขสาราญ

ผู้จัดทา
นายพุทธินันท์ บูรณะ

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

