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คํานํา
สํ านั ก งานส งเสริ มและพั ฒ นาการเกษตรที่ 3 จั งหวั ด ระยอง เป น หน วยงานภายใต สังกั ด กรมส งเสริ ม
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ดําเนินงานโดยใชระบบสงเสริมการเกษตร (T&V system) มาขับเคลื่อนงานที่
เป นนโยบายสําคั ญ (Agenda) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และงานตามภารกิจบทบาทหน าที่ (function) ของ
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร มีเปาหมายหลักเพื่อสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรใหเกษตรกรสามารถ
ประกอบอาชีพไดอยางมั่นคง และอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน
สําหรับการทํางานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ให
ความสําคัญกับการทํางานแบบมีสวนรวม และการสรางความเข็มแข็งของเครือขายการทํางานภาคเกษตร ยืดหลัก Smart
& Strong Together ในลักษณะรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมแกไขปญหา และรวมรับประโยชน มีเปาหมายมุงเนน
สนับสนุน และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การเพิ่มประสิทธิภาพ กลไกลขับเคลื่อนงานในพื้นที่ สงเสริม
การผลิตสินคาในลักษณะตลาดนําการผลิต สรางเกษตรกรรุนใหม พัฒนาเกษตรแบบมืออาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการองคกร สานพลังทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนงานสงเสริมการเกษตร
รายงานประจําปของสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ฉบับนี้ จะเนนรายงานที่แสดงให
เห็นถึงความมุงมั่นตั้งใจ ในการขับเคลื่อนงานสงเสริมการเกษตรอยางเปนระบบ เปนประโยชนตอการพัฒนาอาชีพให
เกษตรกร สงผลดีตอประเทศ ทั้งในปจจุบันและอนาคต

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
ตุลาคม 2562

สารจากผูอ
 าํ นวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3

 เอาใจใส

 เตรียมพรอมทํางานเชิงรุก

 เปนเลิศในงานวิชาการ

 สรางสรรคงานใหเกิดประโยชน

ตอเกษตรกรอยางแทจริง

การดําเนินงานสงเสริมการเกษตรในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3
จังหวัดระยอง ไดใหความสําคัญกับการทํางานแบบมีสวนรวมและการสรางความเขมแข็งของเครือขายการทํางานทั้งในสวน
ของเจาหนาที่ เกษตรกร หนวยราชการ และภาคเอกชน การทํางานรวมกันเปนการใชจุดแข็งของแตละภาคสวน มาชวย
สรางเสริมใหเกิดผลงานและความสําเร็จรวมกัน เรียนรูและแกปญหาอุปสรรคใหลดนอยลงเกิดความสําเร็จรวมกัน เรียนรู
และแกปญหาอุปสรรคใหลดนอยลง เกิดพลังในการสรางความเปลี่ยนแปลง มุงเนนการใชระบบสงเสริมการเกษตร (T&V
system) ขับเคลื่อนงานที่เปนนโยบายสําคัญ และงานตามภารกิจ บทบาทหนาที่ของหนวยงาน ทํางานเชื่อมโยงกันทุกมิติ
คน พื้ นที่ สินค า เพื่ อให เกิ ดความสํ าเร็ จตามเป าหมาย การพั ฒ นาเกษตรกร องค ก รเกษตรกร การพั ฒ นาสิ น ค าและ
ผลิตภัณฑ ใหไดมาตรฐาน สามารถแขงขันไดทําใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ในป 2562 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง มีผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร
หนวยงานเบิกจายงบประมาณเปนไปตามเปาหมายของมติคณะรัฐมนตรี ผลงานที่สรางความภาคภูมิใจ ไดแก การบริหาร
จัดการผลไมภ าคตะวันออก ที่สามารถ เพิ่มมูลคาและแกไขปญหาผลไมจํานวน 4 ชนิ ด (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง)
จํ านวน 886,535 ตั น มู ลค ากว า 4 หมื่ นล านบาท ขั บเคลื่ อนการดํ าเนิ นงานส งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ
สามารถเชื่อมโยงการตลาด และสงเสริมใหเกษตรกรผลิตสินคาไดมาตรฐาน ติดตามความตองการของตลาดทั้งในประเทศ
และตางประเทศสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม ใหมีสวนบริหารจัดการสินคาในรูปแบบมืออาชีพเปนผูประกอบการ และ
กระตุนพัฒนานักสงเสริมการเกษตรใหพรอมสําหรับการทํางานบริการเกษตรกรอยางมืออาชีพ การดําเนินงาน ขับเคลื่อน
งานสงเสริมการเกษตรของภาคตะวันออก ทุกหนวยใหความรวมมือ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ดวยความมุงมั่น มีผลงาน
สําเร็จตามเปาหมายสงผลใหเกิดประโยชน ตอสวนรวมและสรางเครือขายการทํางานสรางเสริมการเกษตรขยายผลตอยอด
ตลอดไป
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คํานํา
สารจากผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
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สวนที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3
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สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 ปงบประมาณ 2561
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1

วิสัยทัศน
เปนเลิศในการบริการวิชาการและสนับสนุนการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร
ในเขตภาคตะวันออก

พันธกิจ
1. พัฒนาและสงเสริมเจาหนาที่ใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรแบบครบวงจร
2. วิจัยเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมแบบมีสวนรวม
3. สนับสนุนและสงเสริมอาชีพการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมแกเกษตรกรในพื้นที่เฉพาะ
4. ติดตาม นิเทศ และประเมินผลงานสงเสริมการเกษตรตามยุทธศาสตรกรมสงเสริมการเกษตร

2

อํานาจหนาที่
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ศึกษาวิเคราะห และวิจัยเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร เทคโนโลยี และระบบการผลิต
(2) ที่เหมาะสมกับพื้นที่
(2) ฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตรแกเจาหนาที่และเกษตร
(3) สงเสริม ประสานและสนับสนุนการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริและในเขตพื้นที่พิเศษ
(4) ควบคุม กํากับ และสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบ
(5) เปนศูนยกลางสนับสนุนทางวิชาการดานการผลิตและจัดการผลผลิต การพัฒนาคุณภาพสินคา
เกษตร องคกรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนแกสํานักงานเกษตรจังหวัดและประสานวิชาการกับหนวยงาน
วิชาการภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา
(6) ศึกษา วางแผน และติดตามประเมินผลการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร และประสานการตรวจ
ราชการในเขตพื้นที่
(7) ใหคําปรึกษาและประสานงานแกสํานักงานเกษตรจังหวัดในการจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนการ
ปฏิบัติงานและบูรณาการแผนดานการสงเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและกลุม จังหวัด
(8) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
แบงงานภายในออกเปน 1 ฝาย 4 กลุม 4 ศูนยปฏิบัติการ คือ
ฝายบริหารทั่วไป มีหนาที่
1) ปฏิบัติงานดานงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินบัญชี และพัสดุ งานพิมพและแจกจาย
เอกสาร และการติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
2) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล และงานสวัสดิการตางๆ
3) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมของหนวยงาน
4) บริหารจัดการงบประมาณประจําปของหนวยงานและควบคุมการใชจายงบประมาณ
5) งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
3) ใหคําปรึกษาแกจังหวัดในการพัฒนาบุคลากรและสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายการทํางานในพื้นที่
4) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

3

3
กลุมพัฒนาบุคลากร มีหนาที่
1) ศึกษา วิเคราะห วางแผนและดําเนินการพัฒนาบุคลากรในดานวิชาการ และคุณธรรมจริยธรรม
ของบุคลากรในเขตรับผิดชอบ
2) ศึกษา วิเคราะห พัฒนาเทคนิค พัฒนาหลักสูตร และวิธีการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมให
สอดคลองกับบริบทและความตองการของบุคคลเปาหมาย
3) ดําเนินการจัดอบรมและถายทอดความรูแกเจาหนาที่ ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ รวมทั้ง
เกษตรกรผูนํา และสถาบันเกษตรกร
กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร มีหนาที่
1) ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร การพัฒนาผูนําเกษตรกร การพัฒนา
องคกร สถาบันเกษตรกร งานวิสาหกิจชุมชน งานสงเสริมเคหกิจเกษตร และการพัฒนาศักยภาพและความ
เขมแข็งของกลุม
2) ศึกษา วิเคราะห และสนับสนุน การแปรรูปผลผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ ในเขต
รับผิดชอบ
3) ประสานงานวิจัยดานการพัฒนาเกษตรกร องคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนกับหนวยงาน
วิชาการ สถาบันการศึกษาและเอกชนที่เกี่ยวของ
4) ใหคําปรึกษา แนะนําแกสํานักงานเกษตรจังหวัดในการสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกร
องคกรเกษตรกร กลุมสงเสริมอาชีพ วิสาหกิจชุมชน งานเคหกิจเกษตร และกลุมเครือขายการทํางานในพื้นที่
และถายทอดความรูดานวิชาการสงเสริมการเกษตรแกเจาหนาที่
5) ประสานงานและใหการสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกร องคกรเกษตรกร กลุมสงเสริมอาชีพ
วิสาหกิจชุมชน และงานสงเสริมเคหกิจเกษตร
6) ติดตาม นิเทศงาน และประเมินผลการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองคกรเกษตรกร
7) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

4
กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต มีหนาที่
1) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประยุกตการใชเทคโนโลยีการผลิตพืชใหเหมาะสมกับ
ศักยภาพของเกษตรกรและสภาพพื้นที่ การจัดการสินคาเกษตร การพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร
การอารักขาพืช ในลักษณะบูรณาการวิชาการดานการผลิตพืช และพื้นที่เกษตรกรรมในแตละภูมภิ าค
2) สงเสริมและใหบริการเทคโนโลยี การบริหารจัดการสินคาเกษตร การพัฒนาคุณภาพสินคา
เกษตรสูมาตรฐานสินคาเกษตร การอารักขาพืช และสนับสนุนขอมูลทางวิชาการในการดําเนินงาน
สงเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรใหแกสํานักงานเกษตรจังหวัด และศูนยปฏิบัติการ
3) ประสานงาน และรวมดําเนินการ ศึกษา วิจัยเทคโนโลยีการผลิตพืช การจัดการสินคา
เกษตร การพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรและการอารักขาพืชกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
4) ใหคําปรึกษาและสนับสนุนขอมูลดาน Zoning ขอมูลทางวิชาการดานการผลิต การจัดการ
ผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรแกสํานักงานเกษตรจังหวัดและศูนยปฏิบัติการ
5) สงเสริมและประสานการดําเนินงานตามโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ ในเขตพื้นที่
เฉพาะ ในเขตพื้นที่ลุมน้ําตางๆ และในเขตพื้นที่พิเศษ
6) ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดําเนินงานสงเสริมการผลิตพืช การจัดการสินคาเกษตร
การพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรและการอารักขาพืช
7) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ มีหนาที่
1) ศึกษา วิเคราะหการจัดทํายุทธศาสตรการสงเสริมการเกษตรระดับเขต ดําเนินการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรของหนวยงานทั้งในระดับเขตและกลุมจังหวัด
2) ศึกษา วิเคราะหและจัดทําขอมูล สารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานสงเสริม
การเกษตรของสํานักงานเกษตรจังหวัด และศูนยปฏิบตั ิการ
3) ประสานงานการวิจัยและวิชาการกับหนวยงานวิชาการภาครัฐ เอกชน และสถาบันการ
ศึกษาเพื่อสนับสนุนงานสงเสริมการเกษตรในเขตรับผิดชอบ
4) การประสานการตรวจราชการ การติดตาม นิเทศ และประเมินผล และการดําเนินงาน
สงเสริมการเกษตรในเขตรับผิดชอบ
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5) การบริหารแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานและการรายงานผลการปฏิบัติราชการ
6) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามระบบสงเสริมการเกษตร การศึกษา วิเคาะห
วิจัย และใหคําปรึกษา แกสํานักงานเกษตรจังหวัด ศูนยปฏิบัติการ เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร
แผนการปฏิบัติงานและการบูรณาการงานสงเสริมการเกษตรในระดับจังหวัดและกลุมจังหวัด
7) ศึกษา พัฒนา รูปแบบ วิธีการ การประชาสัมพันธงานสงเสริมการเกษตรเพื่อสนับสนุน
หนวยงานในเขตรับผิดขอบ และดําเนินการประชาสัมพันธ การประกวดผลงานสงเสริมการเกษตร
การแสดงนิทรรศการ การเผยแพรประชาสัมพันธงานสงเสริมการเกษตร
8) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง, จังหวัดจันทบุรี, จังหวัดฉะเชิงเทรา มีหนาที่
1) ศึกษา วิเคราะห ทดสอบ ประยุกต พัฒนาเทคโนโลยีและองคความรู ภูมิปญญาทองถิ่น
ใหเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ พัฒนาแปลงสาธิตและแปลงเรียนรูใหเปนแปลงตนแบบ และ
พัฒนาผลิตภัณฑจากผลผลิตการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคา
2) สงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีดานการผลติและการจัดการผลผลิตที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของพื้นที่
3) เปนศูนยกลางในการรวบรวมการผลิต การขยาย กระจายพันธุพืช และแมลงเศรษฐกิจ
เพื่อใชในงานสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
4) ฝกอบรมอาชีพการเกษตรแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เกษตรกรและผูสนใจทั่วไป
5) ใหบริการขอมูล ขาวสารวิชาการดานเกษตร และสนับสนุนปจจัยการผลิตที่จําเปน
รวมทั้งใหบริการทางการเกษตรอื่นๆ ตามศักยภาพของศูนย
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี
1) ศึกษา ทดสอบ ประยุกตและพัฒนาการใชเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
ใหเหมาะสมกับพื้นที่
2) สงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีดานการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
3) ดําเนินการผลิตขยายปจจัยการควบคุมศัตรูพืช
4) ใหบริการและสนับสนุนการตรวจวิเคราะห วินิจฉัย แจงเตือนภัยการระบาด และให
คําแนะนําการจัดการศัตรูพืช
5) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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โครงสราง
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

 ฝายบริหารทั่วไป
 กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต
 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ
 กลุมพัฒนาบุคลากร
 กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร

 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี
 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง
 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี

 สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
 สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
 สํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
 สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด
 สํานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
 สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรึ
 สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง
 สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
 สํานักงานเกษตรจังหวัดสระแกว
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คณะผูบริหาร

นายดํารงฤทธิ์ หลอดคํา
ผูอํานวยการ
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

นางสมัย บุรีเทศ
เจาพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป

นางสาววรนุช สีแดง
ผูอํานวยการ
กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต

นายชนินทร สุขสําราญ
ผูอํานวยการ
กลุมพัฒนาบุคลากร

นางอุบล มากอง
ผูอํานวยการ
กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ

นางอมรรัตน ลิมปสุคนธ
ผูอํานวยการ
กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร

อัตรากําลังเจาหนาที่
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ภาพรวมอัตรากําลัง จํานวน 115 อัตรา

20
66
29

ขาราชการ

66 อัตรา

ลูกจางประจํา

29 อัตรา

พนักงานราชการ

20 อัตรา
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รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2562
สสก.๓ จ.ระยอง ไดรับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 14,497,137 บาท

จัดสรรเปนงบดําเนินงาน
12,084,707 บาท
จัดสรรเปนงบลงทุน
1,000,600 บาท

จัดสรรเปนงบบุคลากร
1,411,830 บาท

งบลงทุน
6.90%
งบ
ดําเนินงาน
83.36%

งบ
บุคลากร
9.74%
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สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับเขต (RW)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับเขต (RW) วัตถุประสงคเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงาน
ส งเสริ มการเกษตรของแต ละจั งหวั ดภายในเขต เป นเวที สรุ ปผลและถอดองค ความรูจากการดํ าเนิ นงาน เป นเวที ให
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในระดับเขต จังหวัด ศูนยปฏิบัติการ และหนวยงานวิชาการในพื้นที่ ไดแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณ และวางแผนการปฏิบัติงานวิชาการใหสามารถปฏิบัติงาน เพื่อเปนเวทีในการเชื่อมโยงโครงการและวิชาการ
ระหวางภายในกรมสงเสริมการเกษตรและหนวยงานทางวิชาการตางๆในพื้นที่ และเปนเวทีในการนําเสนอผลงานสงเสริม
การเกษตร
วิธีการดําเนินงาน รวมวางแผนกําหนดประเด็น เนื้อหาการสัมมนา มอบหมายงาน สงหนังสือแจงผูเกี่ยวของดําเนินการ
สัมมนา และสรุปผล

ผลการดําเนินงาน
ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 14 - 15 กันยายน 2561 โรงแรมโกลเดนซิตี้ ระยอง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2562 โรงแรมโกลเดนซิตี้ ระยอง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
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ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการระดับเขต ป 2562
ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการระดับเขต ป 2562 วัตถุประสงเพื่อติดตามความกาวหนา
การดําเนิ นโครงการ วางแผนขับเคลื่อนงานสงเสริมการเกษตร ป งบประมาณ 2562 โดยใชระบบส งเสริมการเกษตร
(training & visit System) และวางแผนเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของหนวยงานภายใตสังกัดกรมสงเสริมการเกษตรในภาค
ตะวันออก
วิธีการดําเนินงาน กําหนดประเด็น สงหนังสือแจงผูเกี่ยวของ ดําเนินการประชุม และรายงานผลการประชุม
ผลการดําเนินงาน ประชุม จํานวน 3 ครั้ง
ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี
อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 18 เมษายน 2562 สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนทหารการสัตว อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก
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การนิเทศงานสงเสริมการเกษตร ป 2562
การนิเทศงานสงเสริมการเกษตรป 2562 เพื่อใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีความเขาใจในการนิเทศงานตาม
ระบบสงเสริมการเกษตร (T&V System) ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเปนเวทีใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรรวมกันวาง
แนวทางการนิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร (T&V System) และการขยายผลเพื่ อพัฒนานักนิเทศงานสงเสริม
การเกษตร และเพื่อใชการนิเทศงานในการขับเคลื่อนงานสงเสริมการเกษตรในพื้นที่ไดอยางเปนรูปธรรม
วิธีการดําเนินงาน สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักนิเทศงานสงเสริมการเกษตร นิเทศงานสงเสริมการเกษตร
ป 2562 และประเมินผลการพัฒนานักนิเทศ
ผลการดําเนินงานมีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักนิเทศงานสงเสริมการเกษตร วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ
2562 ณ โรงแรม โกลเดน ซิตี้ ระยอง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง มีการนิเทศงานสงเสริมการเกษตร ป 2562 จํานวน 3 ครั้ง
และประเมินผลการพัฒนานักนิเทศ
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โครงการพัฒนางานสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญมะพราวน้ําหอมบางตลาด อําเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการพัฒนางานสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญมะพราวน้ําหอมบางตลาด อําเภอ
คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการดําเนินกิจการของกลุมเกษตรกร โดยใชกระบวนการมีสวน
รวม และเกษตรกรรุนใหม มีบทบาทในกระบวนการพัฒนา ซึ่งจะสงผลใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน และเพื่อ
พั ฒนารูปแบบการทํ างานส งเสริมการเกษตรเชิ งพื้ นที่ ให มีการบู รณาการการทํ างาน สามารถพั ฒนา ยกระดับใหเปน
ตนแบบของการพัฒนาที่ยึดพื้นที่เปนหลัก นําไปสูการปรับปรุงระบบการทํางานและโครงการสงเสริมการเกษตรเพื่อให
เกิดผลสําเร็จในพื้นที่อยางเปนรูปธรรม
วิธีก ารดํ าเนิ นงาน มี ก ารเตรียมการ การจั ดทํ าโครงการพั ฒนาของกลุ มเกษตรกรและชุ มชน การขั บเคลื่ อน
โครงการพัฒนาของกลุมฯ และสรุปผลการดําเนินงานถอดบทเรียนรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่/ประเมินผลโครงการฯ
ผลการดําเนินงานโครงการของชุมชนที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการ จํานวน 4 กิจกรรม
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการผสมปุยใชเอง (ตนทาง) งบประมาณ 224,370 บาท
2. สับยอยเปลือกมะพราวเพื่อทําวัสดุปลูกและสงโรงไฟฟาชีวมวล (กลางทาง) งบประมาณ 255,570 บาท
3. แปรรูปวุนมะพราว และพัฒนาตราสัญลักษณน้ํามะพราว (กลางทาง) งบประมาณ 35,440 บาท
4. ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร (ปลายทาง) งบประมาณ 20,000 บาท
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การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่หลักสูตรศัตรูมันสําปะหลังและการปองกันกําจัด
โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่
การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่หลักสูตรศัตรูมันสําปะหลังและการปองกันกําจัดโครงการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพทางการเกษตร กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเจาหนาที่ของสํานักงานเกษตร
จังหวัด และสํานักงานเกษตรอําเภอ ใหมีความรูเกี่ยวกับศัตรูมันสําปะหลังและวิธีปองกันกําจัดและเพื่อถายทอดความรู
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถนําไปปรับใชไดทันสถานการณ และเหมาะสมกับพื้นที่
วิธีการดําเนินงานการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่หลักสูตรศัตรูมันสําปะหลังและการปองกันกําจัด ใน
วันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 ณ หองประชุมศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดฉะเชิงเทรา อําเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ผูเขารับไดแกเจาหนาที่จากสํานักงานเกษตรจังหวัด เจาหนาที่จากสํานักงานเกษตรอําเภอ เจาหนาที่จากศูนย
สงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ในสังกัดสํานักงานสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร และผูจัดการอบรม รวม 32 คน
ผลการดําเนินงาน เจาหนาที่ของสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ และศูนยปฏิบัติการ ไดรับ
ความรู และไดรับการถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับศัตรูมันสําปะหลังและวิธีปองกันกําจัด สามารถนําไปปรับใชได
ทันสถานการณและเหมาะสมกับพื้นที่

20
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ ชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน/การใชโปรแกรมทะเบียนเกษตรกร ป 2562
(โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร)
โครงการสั ม มนาเชิ งปฏิ บั ติ ก าร ชี้ แจงแนวทางการดํ าเนิ นงาน/การใช โปรแกรมทะเบี ยนเกษตรกร ป 2562
วัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรใหมีความครบถวนเปนปจจุบัน และปรับปรุงระบบทะเบียนเกษตรกร
ผูประสบภัยพิบัติดานพืชใหเชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูล ทะเบียนเกษตรกรทุกชนิดพืช/พันธุ (เดิมเชื่อมโยงเฉพาะขาว)
เพื่อใหขอมูลการปลูกพืชถูกตอง สามารถปรับปรุงขอมูลในฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรไดทันทีที่เกิดการประกาศภัยพิบัติ
เพื่ อจัดเก็ บข อมู ลผั งแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร ให มีความครบถวน และเป นป จจุ บัน มี การนํ าขอมู ลจากฐานข อมู ล
ทะเบียนเกษตรกรที่ไดรับการปรับปรุง ตรวจสอบแลว มาวิเคราะห ประมวลผล (Big data analytics) และจัดทําขอมูลที่ผาน
การวิเคราะห ประมวลผลแลว ใหอยูในรูปแบบของ Open Data เพื่อเผยแพรสําหรับภาครัฐ และเอกชน
บุคคลเปาหมาย จํานวน 90 คน ประกอบดวยเจาหนาที่จากสํานักงานเกษตรจังหวัด ภายใตการกํากับดูแลของ
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 9 จังหวัดๆละ 1 คน รวม 9 คน เจาหนาที่จากสํานักงาน
เกษตรอําเภอ สังกัดสํานักงานเกษตรจังหวัด รวม 73 คน เจาหนาที่สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัด
ระยอง รวม 8 คน วิทยากร 1 คน
ผลการดําเนินงาน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 ณ หองประชุมสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3
จังหวัดระยอง โดยเจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตร ที่เขารับการสัมมนาฯ ไดรับความรู และมีความเขาใจสามารถนําไปใช
ในการปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร ป 2562 ได
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ การใชประโยชนจากขอมูลทะเบียนเกษตรกรเชิงแผนที่
(โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใชประโยชนจากขอมูลทะเบียนเกษตรกรเชิงแผนที่ วัตถุประสงคเพื่อ
ปรั บปรุ งข อมู ลทะเบี ยนเกษตรกรให มีความครบถ วนเป นป จจุ บัน และเพื่ อปรั บปรุงระบบทะเบี ยนเกษตรกร
ผูประสบภัยพิบัติดานพืชใหเชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรทุกชนิดพืช/พันธุ (เดิมเชื่อมโยงเฉพาะ
ขาว) เพื่อใหขอมูลการปลูกพื ชถูกตอง สามารถปรับปรุงขอมูลในฐานขอมูลทะเบี ยนเกษตรกรได ทันที ที่เกิดการ
ประกาศภัยพิบัติ เพื่อจัดเก็บขอมูลผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร ใหมีความครบถวน และเปนปจจุบัน เพื่อนํา
ข อมู ลจากฐานข อมู ลทะเบี ยนเกษตรกรที่ ได รับการปรั บปรุ ง ตรวจสอบแล ว มาวิ เคราะห ประมวลผล (Big data
analytics) จัดทําขอมูลที่ผานการวิเคราะห ประมวลผลแลว ใหอยูในรูปแบบของ Open Data เพื่อเผยแพรสําหรับ
ภาครัฐ และเอกชน
บุคคลเปาหมาย จํานวน 92 คน ประกอบดวยเจาหนาที่จากสํานักงานเกษตรจังหวัด ภายใตการกํากับดูแล
ของสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 9 จังหวัดๆละ 1 คน รวม 9 คน เจาหนาที่จาก
สํานักงานเกษตรอําเภอ สังกัดสํานักงานเกษตรจังหวัด รวม 73 คน และเจาหนาที่สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง รวม 10 คน
ผลการดําเนินงาน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 ณ หองประชุมสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยเจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตร ที่เขารับการสัมมนาฯ ไดรับความรู และมีความ
เขาใจสามารถนําไปใช ในการปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร ป 2562 ได และผลการวาดแปลงปงบประมาณ
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DOAE FARMBOOK APPLICATION สมุดทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส
กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพัฒนาขอมูลเกษตรกรทั่วประเทศเปนระบบดิจิทัลในยุค
4.0 เพื่อใหหนวยงานและตัวเกษตรกรเองเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก โดยจัดทํา แอพพลิเคชั่น “DOAE Farmbook " คือ
สมุดทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส ที่ใชแทนสมุดทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ซึ่งพัฒนาระบบใหสามารถเอื้ออํานวยความ
สะดวกใหเกษตรกร เขาแจงปรับปรุงขอมูลในทะเบียนผานโทรศัพทเคลื่อนที่ (Smart Phone) ที่สําคัญชวยใหเจาหนาที่
วางแผนพัฒนาการผลิตทุกชนิดและการตลาดของสินคาเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
วิธีการใหความรูแกเจาหนาที่จังหวัดในการใช แอพพลิเคชั่น DOAE Farmbook เพื่อใชในการปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร 9 จังหวัดภาคตะวันออก ใหไดตามเปาหมายของกรมสงเสริมการเกษตรวางแผนพัฒนาการผลิตทุกชนิดและ
การตลาดของสินคาเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลการดํ าเนินงานสํ านักงานส งเสริมและพั ฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ไดดําเนินการใชประโยชนและ
ปรั บปรุ งเบี ยนเกษตรกรด วยแอพพลิ เคชั่ น DOAE FARMBOOK ซึ่ งเป าหมาย 9 จั งหวั ดภาคตะวั นออกรวม 38,250
ครัวเรือน ผลการดําเนินงานได 42,814 คิดเปน 111.93 เปอรเซ็นต และยอดรวมผลการปรับปรุง ทบก. และ Farmbook
เปาหมาย 255,000 ผลการดําเนินการได 291,580 คิดเปน 114.35 เปอรเซ็นต ตัดยอด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
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การจัดประชุมชี้แจงการพัฒนาเว็ปไซตใหแกเจาหนาที่ศูนยปฏิบตั ิการฯ
การจัดประชุมชี้แจงการพัฒนาเว็ปไซตใหแกเจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการฯ วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรู แนะนําวิธี
ในการสรางเว็บไซตที่สะดวก ตรงตามความตองการ และบริการขอมูลสารสนเทศประเภทตางๆ ขององคกรหรือหนวยงาน
ผานทางเครือขายอินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหกับเจาหนาที่สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัด
ระยอง และเจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการฯ วางแผนพัฒนาการผลิตทุกชนิดและการตลาดของสินคาเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
บุคคลเปาหมาย จํานวน 12 คน ประกอบดวย เจาหนาที่สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัด
ระยอง เจาหนาที่ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีดานอารักขาพืชจังหวัดชลบุรี เจาหนาที่ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
ระยอง, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา และเจาหนาที่ศูนยขยายพันธุพืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ หองประชุมสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการที่เขารับการอบรมฯ ไดรับความรู และมีความเขาใจสามารถนําไปใช ในการปรับปรุงขอมูลเว็ป
ไซตของหนวยงานตนเองได
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กิจกรรม สรางความภูมิใจในการสืบทอดอาชีพเกษตร
การคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเดน ระดับเขต ประจําป
เพื่อดําเนินการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเดน ระดับเขต ประจําป 2562
รวมทั้งสิ้น 3 ประเภท 7 สาขาอาชีพ สงเขารับการคัดเลือกในระดับประเทศตอไป การดําเนินงานโดยแจงจังหวัดสงผล
การประกวดระดับจังหวัด 3 ประเภท 7 สาขาอาชีพ ระดับเขตรวบรวมผลการประกวดระดับจังหวัด จัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเดน ระดับเขต ประจําป 2562 และ
คัดเลือกผลการประกวดจากเอกสารประเภทละ 3 กลุม/คน พรอมจัดทําแผนออกตัดสินการประกวดฯ 4 ทีม 7 ประเภท
แจงแผนการประกวดฯให จังหวัดทราบ และออกตัดสินการประกวดฯของ 4 ทีม 7 ประเภท ตามแผนฯ สงผลการ
ตัดสิ นการประกวดฯให ทีมเลขา จั ดทํ าประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลื อกเกษตรกร บุ คคลทางการเกษตร และสถาบั น
เกษตรกรดีเดนระดับเขต ประจําป 2562 และสงผลการประกวดฯใหกรมตามกําหนด
เกษตรกร บุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเดน ระดับเขต ประจําป 2562
1. ประเภทเกษตรกรดีเดน
1.1 เกษตรกรดี เดนสาขาอาชี พทํ าสวน ระดั บเขต นายพิ รเพลิน ทั บที่ สุด บ านเลขที่ 68 หมูที่ 10 ตํ าบลซึ้ ง
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
1.2 เกษตรกรดีเดนสาขาอาชีพทําไร ระดับเขต นายชาญชัย อมรบดีรักษ บานเลขที่ 285 หมูที่ 4 ตําบลหนอง
ใหญ อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี
1.3 เกษตรกรดีเดนสาขาอาชีพทําไรนาสวนผสม ระดับเขต นางสาวปราณี สังออนดี บานเลขที่ 24 หมูที่ 5 ตําบลบาน
ซอง อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
2.ประเภทบุคคลทางการเกษตรดีเดน
2.1 สมาชิกกลุมยุวเกษตรกรดีเดน ระดับเขต นางสาวกานตรวี เจริญเศรษฐกุล สมาชิกกลุมยุวเกษตรกรโรงเรียน
เนินทรายวิทยาคม บานเลขที่ 152 หมูที่ 4 ตําบลเนินทราย อําเภอเมือง จังหวัดตราด
2.2 ที่ปรึกษากลุมยุวเกษตรกรดีเดน ระดับเขต นายนที รัตนพิทักษ ที่ปรึกษากลุมยุวเกษตรกร โรงเรียนเนินทราย
วิทยาคม บานเลขที่ 143 หมูที่ 1 ตําบลทากุม อําเภอเมือง จังหวัดตราด
3. ประเภทสถาบันเกษตรกรดีเดน
3.1 กลุมแมบานเกษตรกรดีเดน ระดับเขต กลุมแมบานเกษตรกรบางพลวงรวมใจพัฒนา บานเลขที่ 49 หมูที่ 1
ตําบลบางพลวง อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี
3.2 กลุมยุวเกษตรกรดีเดน ระดับเขต กลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนเนินทรายวิทยาคม ตําบลเนินทราย อําเภอเมือง
จังหวัดตราด
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โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)
กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการเครือขายระดับเขต
เพื่อประสานเชื่อมโยงการขับเคลื่อน ศพก. และแปลงใหญของจังหวัดตาง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของเขต 3 นําเสนอ
สินคา ศพก. และแปลงใหญ แลกเปลี่ยนเรียนรู แกไขปญหาและพัฒนาขับเคลื่อน ศพก.ในระดับเขต ศึกษาดูงานศูนย
เรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร โดยดําเนินการการประชุมคณะกรรมการเครือขายศูนยเรียนรูการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการเครือขายแปลงใหญระดับเขต (เขต 3) จํานวน 4 ครั้ง
รูปแบบการประชุมสัญจรไปในพื้นที่ ดังนี้
1) กลุมแปลงใหญปลานิล ตําบลบางหัก อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
2) ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562
3) แปลงใหญทุเรียนตําบลทากุม อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562
4) ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 24
กรกฎาคม 2562
ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการพัฒนางาน เชื่อมโยงเครือขาย ศพก. แปลงใหญ และ Young Smart Farmer
รวมถึงการเชื่อมโยงตลาดผลไม (ทุเรียน มังคุด) ผัก ฯลฯ กับไปรษณี ยไทย ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต และเทสโก โลตัส สรุป
ความกาวหนาการดําเนินงาน รวมแกไขปญหาและพัฒนาขับเคลื่อน ศพก.ในระดับเขต ศึกษาดูงานศูนยเรียนรูการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
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โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)
กิจกรรม ถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)
เพื่อเปนกระบวนการดึงความรูเชิงประสบการณในตัวผูปฏิบัติงาน จากการทํางานดวยการอธิบายปรากฏการณ
ที่เกิดขึ้นระหวางทํางาน และปจจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูสนใจนําองคความรูไปปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของตนเอง ใน
การพัฒนาใหงานดีขึ้นกวาเดิม โดยสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง เตรียมความพรอมการ
ถอดบทเรียน “ศพก. เครือขายเขมแข็ง” มีจัดประชุมทีมวิทยากรถอดบทเรียนและเจาหนาที่ ผูรับผิดชอบระดับ
จังหวัด ประกอบดวยประเด็น หลักการ เครื่องมื อ การเขียนเรื่องเลาจากการถอดบทเรียน และวางแผนการถอด
บทเรียน “เครือขายศพก. เขมแข็ง ระเบิดจากใจ By…ศพก.เขาสมิง”
“จุดเดนเครือขายศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.) อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด”
1. มิติดานคุณภาพชีวิต มีความมั่นคงดานอาหารในครัวเรือนและชุมชน เกิดความเขมแข็งและสามัคคีในชุมชน
2. มิติดานเศรษฐกิจ สามารถสรางงาน สรางรายไดใหกับสมาชิก และคนในชุมชน มีตลาดรองรับแนนอน
3. มิติดานการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน มีการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก
และชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการกลุม สรางทายาทสืบทอดอาชีพการเกษตร และใชภูมิปญญาเกษตรเปนแหลง
เรียนรูศึกษาดูงานดานการเกษตร ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต และทํากิจกรรม
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โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)
กิจกรรม จัดระบบและประสานเชื่อมโยงงานวิจัยสูพ ื้นที่ผาน ศพก.
เพื่อขยายผลงานวิจัยสูเกษตรกร ใหเกษตรกร รับการถายทอดเทคโนโลยีสามารถนําเทคโนโลยีไปปรับใช พัฒนาการ
เกษตรในพื้นที่ และวางแผนการปฏิบัติงานวิชาการ เชื่อมโยงผลงานวิจัยหรืองานวิชาการภายในกรมสงเสริมการเกษตร
และหนวยงานวิชาการตางๆในพื้นที่ และนําเสนอผลงานวิจัย และคนหาโจทยวิจัยตามความตองการของเกษตรกร ใหแก
ศพก./เครือขาย ศพก. และขยายผลงานวิจัย งานวิชาการ เทคโนโลยีพรอมใชในพื้นที่ตามความตองการของเกษตรกร ผาน
ศพก. ที่ไดรับการคัดเลือก เพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยสูพื้นที่ ดําเนินงานโดยคัดเลือกพื้นที่และพืช การขยายผลงานวิจัยตาม
ความต องการของเกษตรกร จั ดเวที ระดั บภู มิภาคเพื่ อแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู การเชื่ อมโยงงานวิ จัย 2 ครั้ง จั ด เวที นํ าเสนอ
ผลงานวิจัยและคนหาโจทยวิจัยตามความตองการของเกษตรกร
จั ด ทํ าแปลงทดสอบพั น ธุ มัน สํ าปะหลั งและวางแผนรู ป แบบการจั ด เก็ บข อ มู ล จาการดํ าเนิ น งานมี ทั้ งการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู การนําเสนองานวิชาการของกรมวิชาการเกษตร โดยมีประธานเจาของศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาเกษตร และเครือขายจากทั้ง 9 ศูนย ในจังหวัดสระแกวเขารับการขยายผลงานวิจัย งานวิชาการเรื่อง มัน
สําปะหลัง และจากการปฏิบัติจัดทําแปลงทดสอบพันธุมันสําปะหลัง เปนการนําหลักการ องคความรูและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับตัวเกษตรกรเองนําไปปฏิบัติ ที่มีการรับแนวคิดองคความรูจากนักวิชาการ เกษตรกรที่ประสบความสําเร็จไป
ปฏิบัติ ซึ่งนวตกรรม เทคโนโลยี ที่นําไปใชในการจัดทําแปลงตนแบบของ ศพก. ประกอบดวย การวางระบบน้ําหยดทําให
สามารถปลูกมันสําปะหลังในชวงขามแลง เพิ่มอัตราผลผลิต การใชเครื่องหยอดปุย เพื่อลดการใชแรงงาน การใชปุยสั่งตัด
เพื่อลดตนทุนการผลิต และการใชปุยหมักนมวัวในการปรับปรุงดิน
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ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารในงานสงเสริมการเกษตร
เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร และเพิ่มโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสารทางดานการเกษตรที่ถูกตองอยางทั่วถึง
และรวดเร็วทันตอเหตุการณ เสริมสรางความรู ความเขาใจขอมูล ขาวสาร นโยบาย เปาหมาย และวิธีการดําเนินงาน
รวมถึ งผลการดํ าเนิ น งานส งเสริ มการเกษตร สร างภาพลั ก ษณ ที่ ดีของกรมส งเสริ มการเกษตรเพื่ อให เกษตรกร
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร และสาธารณชนไดรับทราบอยางทั่วถึง ดําเนินการผลิตและเผยแพรขาว หรือบทความ
เผยแพร การดําเนินงานสงเสริมการเกษตรตามภารกิจ กําหนดประเด็นสื่อสารหลัก งานรณรงคสงเสริมการเกษตร
ผานสื่อ และเพจ เฟสบุคสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

ประเภทสื่อ
จํานวน(ขาว)

ผลการดําเนินงาน
ตารางแสดงการรายงานสรุปผลการประชาสัมพันธ ขาวที่เผยแพรผานสื่อ
ขอมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
วิทยุ
ทีวี
หนังสือพิมพ
อื่นๆ
105

9

36

417

รวม
567

ที่มา : ระบบรายงานขาวประชาสัมพันธ กรมสงเสริมการเกษตร (2562)
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แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ ผลผลิตเกษตรกร
ไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ สงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา (ไมผล)
บริหารงานตามยุทธศาสตรผลไม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําขอมูลเอกภาพและจัดสัมมนา
บูรณาการแผนบริหารจัดการผลไมในระดับภาค (บริหารจัดการผลไม)
เพื่อติดตามสถานการณการออกดอกติดผล และกําหนดแนวทางวิธีการจัดทําขอมูลการผลิตผลไม
ภาคตะวันออกและพิจารณาขอมูลการผลิตและประมาณการผลผลิตผลไมจัดทําเปนขอมูลเอกภาพไมผลภาคตะวันออก ป
2562 วางแผนบริหารจัดการผลไมในภาคตะวันออก ป 2562 ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดปองกันการเกิด
ปญหาราคาผลผลิตตกต่ําและเพิ่มทักษะใหเจาหนาที่มีความรูความสามารถในดานเทคโนโลยีการผลิตไมผลเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก ( ทุเรียน มังคุด เงาะ) อยางมีประสิทธิภาพ เพิ่มทักษะใหเจาหนาที่มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีการ
ผลิตการบริหารจัดการสวนไมผลอยางมีประสิทธิภาพ
มีจัดประชุมสัมมนาการจัดทําขอมูลการผลิตและการประมาณผลผลิตผลไมภาคตะวันออก ป 2562 จํานวน 4
ครั้ง จัดสัมมนาการสัมมนาบูรณาการแผนการบริหารจัดการผลไมภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2562 จํานวน 1 ครั้ง สัมมนา
และศึ กษาดู งานเทคโนโลยี การผลิ ตการบริหารจัดการสวนไมผลอยางมี ประสิทธิภ าพและระบบการให น้ําอั จฉริยะ ณ
จังหวัดเชียงใหม และดําเนินโครงการพัฒนาความรูและเพิ่มศักยภาพกระบวนการทํางานของเจาหนาที่เพื่อยกระดับการ
ผลิตไมผลสูมาตรฐานการคาและการสงออก กิจกรรมศึกษาดูงานเทคโนโลยีการผลิตไมผลเศรษฐกิจภาคใต ณ จังหวัด
ชุมพร ระนอง พังงา และจังหวัดนครศรีธรรมราช
จากการดําเนินงานหลักสูตรการเพาะเห็ดฟางในตะกรา มีเกษตรกรที่สนใจเขารับการอบรมทั้งหมด 108 ราย
เกษตรกรสามารถเพาะเห็ดฟางไวสําหรับบริโภคในครัวเรือน เปนการลดรายจายและสามารถนําไปตอยอดเปนอาชีพเสริม
ไดอีกดวย
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โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ
เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรมีการรวมกลุม ทําการผลิต การบริหารจัดการรวมกันและรวมกันจําหนายโดยมีตลาด
รองรับที่แนนอน เกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิต ผลผลิตเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพไดมาตรฐาน สามารถเปนผูจัดการ
บริ ห าร จั ด การการผลิ ต ผลผลิ ต การตลาดได และสร างเครื อ ข ายผู จัด การ มี ก ารดํ าเนิ น งานจั ด ประชุ มประชุ ม
คณะกรรมการเครือขายแปลงใหญ และ ศพก.ระดับเขต (เขต 3) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพั ฒนาเกษตรกรเป น
ผูจัดการแปลงจัดเสวนาเครือขายบริหารจัดการศัตรูขาวในพื้นที่สงเสริมการเกษตรนาแปลงใหญ
จากการดําเนินงาน ประกอบดวย 1) กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเครือขายแปลงใหญ และ ศพก.ระดับเขต
(เขต 3) ดําเนินการจัดประชุมจํานวน 4 ครั้ง โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูของคณะกรรมการระดับเขต ในเรื่องผลการ
ดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคที่พบและวิธีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ประกอบกับนําเสนอแนวทางการขับเคลื่อนระดับเขต
ไปสูที่ประชุมระดับประเทศตอไป 2) กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเกษตรกรเปนผูจัดการแปลง เพื่อพัฒนา
เกษตรกร และเจาหนาที่ ใหสามารถขับเคลื่อนการทําการเกษตรแบบแปลงใหญ มีผูเขารวมการสัมมนาเปนเกษตรกร
จํานวน 68 คน และเจาหนาที่ 19 คน เกษตรกรและเจาหนาที่ผูเขารวมสัมมนาใหความสนใจ และใหความรวมมือใน
การแลกเปลี่ ยนเรียนรูและมี การเชื่ อมโยงเครือข าย รวมทั้ งเข าใจในการบทบาทหน าที่ ของผู จัดการแปลงใหญ ทุ ก
กิจกรรมตลอดชวงการจัดสัมมนา 3) การเสวนาประกอบดวยเกษตรกร 24 คนและเจาหนาที่ 44 คน เพิ่มทักษะและ
ความรูดานการบริหารจัดการศัตรูขาวตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร และเสวนาการปองกันและกําจัดศตรูขาว
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โครงการการขับเคลื่อนศูนยจัดการดินปุยชุมชน
เพื่ อพั ฒนาศั กยภาพของเจาหน าที่ ในพื้ นที่ ที่ รับผิ ดชอบศู นยจัดการดิ นปุ ยชุ มชนให สามารถเป นพี่ เลี้ ยง และ
ขับเคลื่อน ศูนยจัดการดินปุยชุมชน ใหมีความพรอมในการบริการการถายทอดเทคโนโลยีดานการจัดการดินและปุย แก
เกษตรกร รวมทั้งการใหบริการทางการเกษตรดานตาง ๆ เผยแพรขอมูลขาวสารในพื้นที่ และพัฒนาแหลงเรียนรูดานการ
จัดการดินและปุยของชุมชนโดยมีเกษตรกรตนแบบเปนผูถายทอดความรู โดยดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือขาย
ดานดินและปุยระดับอําเภอภาคตะวันออก และจัดการประกวดศูนยจัดการดินปุยชุมชน ดีเดนระดับเขต ป 2562 โดย
คณะกรรมการไดดําเนินการประกวดศูนยจัดการดินปุยชุมชนที่มีผลงานดีเดนระดับเขต ตามผลการดําเนินงานการบริหาร
จัดการของศูนยฯ
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือขายดานดินและปุยระดับอําเภอภาคตะวันออก ประกอบดวย
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรระดับอําเภอ ระดับจังหวัด 82 คน และเจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการในภาคตะวันออก 8 คน
เปนการถายทอดความรูเรื่องการจัดกระบวนเรียนรู รวมกับการถายทอดความรูทางวิชาการเกษตรดานดินและปุย และ
สรุปดวยการแบงกลุมอภิปราย วิเคราะหศักยภาพ สถานการณ แนวทาง และวิธีการพัฒนา ศดปช. ภาคตะวันออก
ผลการประกวดศูนยจัดการดินปุยชุมชน ดีเดนระดับเขต ป 2562 โดยคณะกรรมการไดดําเนินพิจารณา ตาม
ผลการดําเนินงานการบริหารจัดการของ ที่มีผลการดําเนินงานดีเดนในระดับเขต ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ไดแก ศูนยจัดการ
ดินปุยชุมชนตําบลบางปด หมูที่ 7 ต.บางปด อ.แหลมงอบ จ.ตราด รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ไดแก ศูนยจัดการดิน
ปุยชุมชนตําบลตรอกนอง หมูที่ 3 ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ไดแก ศูนยจัดการดินปุย
ชุมชนบานหนองตะลุมพุก หมูที่ 9 ต.บานพริก อ.บานนา จ.นครนายก
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โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ป 2562
กิจกรรม การอบรมถายทอดเทคโนโลยีการถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
เพื่อนําองคความรูที่เปนผลสําเร็จจากการศึกษา ทดลอง วิจัย จากศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ที่เหมาะสมไปสงเสริมแกเกษตรกรในการประกอบอาชีพดานการเกษตร ซึ่งจะสงผลใหเกษตรกร มีรายไดเพิ่มขึ้น และมี
ความเปนอยูที่ดีขึ้น เกษตรกรหมูบานรอบศูนย หมูบานขยายผล หมูบานศูนยสาขาและหมูบานอื่นๆในเขตที่ตั้งศูนยศึกษา
การพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี จํานวน 1 กลุม ซึ่งเปนเกษตรกรที่มี
ความสนใจ มี ความพร อม และตั้ งใจที่ จะพั ฒนาอาชี พของตนเองให ดียิ่งขึ้ น เกษตรกรได รับการถ ายทอดความรูดาน
การเกษตรที่เหมาะสม รอยละ 100 สามารถพัฒนาการผลิตตามความเหมาะสมของพื้นที่ และนําความรูไปใชในการปฎิบัติ
จากกลุมเกษตรกรผูปลูกถั่วลิสงตําบลรําพัน จํานวน 20 ราย ไดรับการถายทอดความรูและไดฝกปฏิบัติการแปร
รูปผลผลิตจากถั่วลิสง ไดแก ถั่วเคลือบช็อกโกแลต เนยถั่ว ซึ่งเปนอีกชองทางหนึ่งที่สามารถนําไปตอยอดเปนรายไดเสริม
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โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
กิจกรรม แปลงเกษตรผสมผสาน
เพื่อใชเปนแหลงเรียนรูที่เปนรูปธรรมดานเกษตรผสมผสานและกิจกรรมการเกษตรที่เกี่ยวของพรอมฝกปฏิบัติจริง
สําหรับเกษตรกรและทหาร สําหรับไปขยายผลสูการปฏิบัติ เปนแหลงอาหารสําหรับทหารในโรงเรียนนายรอย จปร. ซึ่ง
เป นไปตามวั ตถุ ประสงค โครงการเกษตรรวมใจอั นเนื่ องมาจากพระราชดํ าริฯ เป นแปลงศึ กษาทดสอบการปลู กพื ชที่
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของจังหวัดนครนายก สําหรับเปนตนแบบและขยายผลเปนพืชทางเลือกในการปรับเปลี่ยน
และเรียนรูดานการเกษตรในการลดความเสี่ยงจากพืชเชิงเดี่ยวของเกษตรกร
มีการจัดทําแปลงเกษตรผสมผสานในบริเวณแปลงมะมวง โดยการปลูกแซมเพื่อเปนการเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร
ซึ่งเปนการปลูกพืชอายุสั้น เชน กลวยน้ําวา 3 สายพันธุ, มะละกอ 3 สายพันธุ, ผักหวานบาน, มะตูมแขก, แคเตี้ย เพกา
เตี้ย มะนาวในวงบอซีเมนต ตะไคร และผักสวนครัวตางๆ อีกทั้ งยังไดจัดทําฐานเรียนรูดานเทคโนโลยีดานการเกษตร
จํานวน 5 ฐาน จัดทําเพื่อใหเกษตรกร ทหาร หรือบุคคลที่มีความสนใจเขามาศึกษาดูงานและเรียนรูพรอมนํากลับไปทํา
ของตนเองใหเกิดรายไดอยางยั่งยืน
ดําเนินการจัดทําแปลงเกษตรผสมผสานและฐานการเรียนรูทั้ง 5 ฐาน เสร็จสมบูรณแลว พรอมเปนจุดดูงานและ
ฝกอบรมใหแกเกษตรกร ทหาร และผูที่สนใจในการทําอาชีพเกษตรกรรม ใหเขามาเรียนรูและนําความรูไปพัฒนาตอยอด
ในอาชีพของตนเอง ในการสรางรายไดและสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
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โครงการ การถอดบทเรียนและเชื่อมโยงเสนทาง (Route trip) การทองเที่ยววิถีเกษตร
ณ วิสาหกิจชุมชนทองเทีย่ วเชิงเกษตรแบบผสมผสานตําบลเขาบายศรี จังหวัดจันทบุรี
เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรใหเปนที่รูจักแกนักทองเที่ยวมากขึ้น สงเสริมและพัฒนา
กิจการดานการเกษตรใหเปนแหลงทองเที่ยววิถีเกษตรใหมีศักยภาพในการรองรับนักทองเที่ยว สงเสริมกิจกรรมในแหลง
ทองเที่ยวเชิงเกษตรในการสรางรายไดใหแกเกษตรกรและชุมชน
การคัดเลือกแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพในการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวที่มีความพรอม ดังนี้
มีกิจกรรมการเกษตรที่มีจุดเดนเปนที่นาสนใจ พื้นที่ตอนรับนักทองเที่ยว อาคารสาธิต รานจําหนายสินคา ลานจอดรถ
ฯลฯ ความปลอดภัยในการทองเที่ยว การรวมกิจกรรม และอื่นๆ ใกลแหลงทองเที่ยวหลักหรือทองเที่ยวธรรมชาติที่ไดรับ
ความนิยม ไดรับรางวัล รับรองใบและใบประกาศเกียติคุณ
จากการดําเนินการถอดบทเรียนและเชื่อมโยงเสนทาง (Route trip) การทองเที่ยววิถีเกษตร ของวิสาหกิจชุมชน
ทองเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสานตําบลเขาบายศรี อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งไดรับขอมูลในการทําแหลงทองเที่ยว
เชิงเกษตรโดยรวมตัวกันของ 5 สวน เครือขาย คือ สวนสละเฮียถึก, บานสวนอิสรียเกษตรอินทรียและฟารมมาเมืองจันท,
สวนรินรดี และสวนอรุณบูรพา ซึ่งทั้ง 4 สวนเครือขาย มีการประกอบกิจการดําเนินการทําแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรที่
ประสบความสําเร็จจากความพรอมของตัวผูประกอบการเอง ความพรอมดานสถานที่ในเรื่องตางๆ และการทํางานแบบ
เครือขายมีการบริหารจัดการที่ดี
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โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน
เพื่อพัฒนาเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและอําเภอในภาคตะวันออก ใหมีความรูความเขาใจใน
โครงการ และการปฏิบัติหนาที่เปนที่ปรึกษาเกษตรกร รวมทั้งสามารถถายทอดความรูตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน
GAP ใหกับเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางเขาใจในการดําเนินงานรวมกันในการรับรองแหลงผลิตพืช ตามระบบการ
จัดการคุณภาพการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP พืช) ระหวางกรมวิชาการเกษตรและกรมสงเสริมการเกษตร
มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเจาหนาที่เปนที่ปรึกษาเกษตรกรและเปนวิทยากรดานมาตรฐาน GAP และ
จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานรวมมือระหวางกรมวิชาการเกษตรกับกรมสงเสริมการเกษตรในการรับรองแหลง
ผลิตพืช ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP พืช)
การดําเนินจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเจาหนาที่เปนที่ปรึกษาเกษตรกรและเปนวิทยากรดานมาตรฐาน GAP
เชิงลึก เมื่อวันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมโกลเดนส ซิตี้ ระยอง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีผูเขารวม
การสั ม มนาจากสํ า นั ก งานเกษตรอํ าเภอและสํ า นั ก งานเกษตรจั งหวั ด รวม 49 คน และดํ าเนิ น การจั ด ประชุ ม
คณะอนุกรรมการปฏิบัติงานรวมมือระหวางกรมวิชาการเกษตรกับกรมสงเสริมการเกษตรในการรับรองแหลงผลิตพืช ตาม
ระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP พืช) คณะที่ 3 ครั้งที่ 3/2561 วัตถุประสงคเพื่อ
สรุปผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2561 และพิจารณาเปาหมายและวางแผนการดําเนินงานปงบประมาณ 2562 ใน
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ หองประชุมสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
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โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เพื่อนําองคความรูที่เปนผลสําเร็จจากการศึกษา ทดลอง วิจัย จากศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ที่เหมาะสมไปสงเสริมแกเกษตรกรในการประกอบอาชีพดานการเกษตร ซึ่งจะสงผลใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น และมี
ความเปนอยูที่ดีขึ้น
กิจกรรมอบรมเกษตรกรหลักสูตรดานการเกษตรที่เหมาะสม งบประมาณ 56,000 บาท ดําเนินการประชาสัมพันธ
ใหเกษตรกรผูมีความสนใจเขารวมอบรมจํานวน 140 ราย ในพื้นที่ 12 หมูบาน 3 ตําบล ไดแก หมูที่ 4 ตําบลเกาะขนุน
หมูที่ 2, 3, 5, 7, 8 และ 9 ของตําบลบานซอง และหมูที่ 1, 4, 5, 13 และ 14 ของตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ จุดเรียนรูศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หมู 14 ตําบลเขาหินซอน
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และกิจกรรมนําเกษตรกรไปศึกษาดูงาน งบประมาณ 56,000 บาท โดยเกษตรกร
ที่เขารับการอบรมฯ จาก 3 ตําบล ไดแก ตําบลเขาหินซอน ตําบลเกาะขนุน ตําบลบานซอง อําเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา วันละ 70 ราย จํานวน 2 วัน รวมเกษตรกร 140 ราย
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 อบรมถายทอดความรูใหกับเกษตรกร 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรการผลิตพืช
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย วิทยากร นางสาวนันทวัน หาญดี ผูประสานงานกลุมเกษตรอินทรีย อําเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา หลักสูตรการปลูกผักไฮโดรโปรนิกสดวยปุยชีวภาพ ซึ่งเปนองคความรูของศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ วิทยากร นายสมเกียรติ คุมกัน นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ ศูนยสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา และเมื่อวันที่ 26 และ 27 พฤศจิกายน 2561 ดําเนินการพาเกษตรกรไป
ศึก ษาดูงาน ณ กลุมเกษตรอินทรียเขาไมแกว ตําบลเขาไมแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหมตําบลยานรี อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
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โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริป 2562
กิจกรรม ศึกษาดูงานเกษตรกรโครงการศูนยศกึ ษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ตามที่ กรมส งเสริมการเกษตรได แจ งคูมือดํ าเนิ นงาน ป งบประมาณ 2562 โครงการศู นย ศึกษาการพั ฒนาอั น
เนื่ องมาจากพระราชดํ าริ โดยให สํานั ก งานส งเสริ มและพั ฒ นาการเกษตรที่ 3 จั งหวั ดระยอง มอบหมายเจ าหน าที่
ผูรับผิดชอบศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สงเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรใหมีความ
เขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองไดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใชกระบวนการแบบมีสวนรวม เพี่อใหสอดคลองกับความ
ตองการของเกษตรกรและสามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพของตนเอง โดยดําเนินการใหสอดคลองกับแผน
แมบทของศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คัดเลือกหมูบานรอบศูนย หมูบานขยายผล
ของศูนยศึกษาการพั ฒนาอ าวคุ งกระเบนอั นเนื่ องมาจากพระราชดําริ จังหวั ดจั นทบุ รี จํ านวน 2 อํ าเภอ โดยกําหนด
กิจกรรมนําเกษตรกรไปศึกษาดูงานจํานวน 140 คน
เพื่อนําองคความรูที่เปนผลสําเร็จจากการศึกษา ทดลอง วิจัย จากศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ที่เหมาะสมไปสงเสริมแกเกษตรกรในการประกอบอาชีพดานการเกษตร ซึ่งจะสงผลใหเกษตรกร มีรายไดเพิ่มขึ้น และมี
ความเปนอยูที่ดีขึ้น
กิจกรรมศึกษาดูงานของเกษตรกร โดยนําเกษตรกรไปศึกษาดูงาน ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันบัว
ราชมงคลตะวันออก และศูนยเรียนรูเกษตรกรรมทหารเรือบางพระ ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดย
เกษตรกรจาก 2 อําเภอ ไดแก อําเภอทาใหม อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรีที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรการเกษตรที่
เหมาะสม จํานวน 140 คน จํานวน 1 วัน เกษตรกรไดรับการถายทอดความรูดานการเกษตรที่เหมาะสม และสามารถ
พัฒนาการผลิตตามความเหมาะสมของพื้นที่ เกษตรกรที่ผานการอบรมทั้ง 3 หลักสูตร จํานวน 148 ราย ไดเดินทางไป
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โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
กิจกรรม อบรมเกษตรกรหลักสูตรดานการเกษตรที่เหมาะสมในแตละศูนยศึกษา
ตามที่ กรมส งเสริมการเกษตรได แจ งคู มือดํ าเนิ นงาน ป งบประมาณ 2562 โครงการศู นย ศึกษาการพั ฒนาอั น
เนื่ องมาจากพระราชดํ าริ โดยให สํานั ก งานส งเสริ มและพั ฒ นาการเกษตรที่ 3 จั งหวั ดระยอง มอบหมายเจ าหน าที่
ผูรับผิดชอบศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สงเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรใหมีความ
เขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองไดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใชกระบวนการแบบมีสวนรวม เพี่อใหสอดคลองกับความ
ตองการของเกษตรกรและสามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพของตนเอง โดยดําเนินการใหสอดคลองกับแผน
แมบทของศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คัดเลือกหมูบานรอบศูนย หมูบานขยายผล
ของศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี จํานวน 2 อําเภอ โดยกําหนดจัด
อบรมเกษตรกรหลักสูตรดานการเกษตรที่เหมาะสมในแตละศูนยศึกษา เกษตรกร 140 คน
เพื่อนําองคความรูที่เปนผลสําเร็จจากการศึกษา ทดลอง วิจัย จากศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ที่เหมาะสมไปสงเสริมแกเกษตรกรในการประกอบอาชีพดานการเกษตร ซึ่งจะสงผลใหเกษตรกร มีรายไดเพิ่มขึ้น และมี
ความเปนอยูที่ดีขึ้น
เกษตรกรหมูบานรอบศูนย หมูบานขยายผล หมูบานศูนยสาขาและหมูบานอื่นๆในเขตที่ตั้งศูนยศึกษา การ
พัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี ไดแก อําเภอนายายอาม อําเภอทาใหม
รวม ๑๔๐ คน ซึ่งเปนเกษตรกรที่มีความสนใจ มีความพรอมและตั้งใจที่จะพัฒนาอาชีพของตนเอง ใหดียิ่งขึ้น เกษตรกร
ไดรับการถายทอดความรูดานการเกษตรที่เหมาะสม รอยละ 100 สามารถพัฒนาการผลิตตามความเหมาะสมของพื้นที่
และนําความรูไปใชในการปฎิบัติ
จากการดําเนินงาน หลักสูตรการเพาะเห็ดฟางในตะกรา มีเกษตรกรที่สนใจเขารับการอบรมทั้งหมด 108 ราย
เกษตรกรสามารถเพาะเห็ดฟางไวสําหรับบริโภคในครัวเรือน เปนการลดรายจายและสามารถนําไปตอยอดเปนอาชีพเสริม
และหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสง เปนการถายทอดความรูใหกลุมเกษตรกรผูปลูกถั่วลิสงตําบลรําพันเขา
รับการอบรมจํานวน 20 ราย ซึ่งมีการปลูกถั่วลิสงเปนพืชหลังนาของทุกป เกษตรกรไดรับความรูความเขาใจในการผลิต
และการดูแลรักษา รวมไปถึงการคลุกเมล็ดพันธุดวยเชื้อไรโซเบียมกอนปลูก เกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัติในแปลงเพื่อ
เพิ่มคุณภาพผลผลิตได และหลักสูตรการปลูกบัวประดับเพื่อเปนอาชีพเสริมเพิ่มรายได มีเกษตรกรสนใจเขารับการอบรม
จํานวน 20 ราย และไดรับความรูในการปลูกบัว การขยายพันธุบัว การดูแลรักษา ไดฝกปฏิบัติการปลูกบัวประดับชนิด
ตางๆ สามารถนําไปพัฒนาตอยอดเปนอาชีพเสริมได
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โครงการฝกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีดานการเกษตร ประจําปงบประมาณ 2562
เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดรับความรู ทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีดานการเกษตรตาง ๆ สามารถนําไปใชในการ
ปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป สงเสริมใหผูเขารับการฝกอบรมไดเกิดประสบการณ ในการ
ปฏิบัติงานโดยตรง มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค มีความมั่นใจในตนเอง และสามารถวางแผนพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง
ตามความตองการของแตละพื้นที่ได
มี การบรรยายให ความรู ทางด านวิ ชาการที่ เกี่ ยวข อง ฝ กปฏิ บัติในหั วข อการเรี ยนรู ตางๆ ทั้ งในห องเรี ยนและในพื้ นที่
การเกษตรของเกษตรกร และประเมินผลการฝกอบรมทั้งกอนและหลังการฝกอบรม
ระหวางวันที่ 17 - 26 มิ ถุนายน 2562 ดํ าเนิ นการจัดโครงการฝ กอบรมหลั กสู ตรเทคโนโลยีดานการเกษตร มี
ผูเขารวมการอบรมจํานวน 63 คน ดําเนินการฝกอบรมในพื้นที่อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ณ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดระยอง , สวนปาลมน้ํามัน ,สวนทุเรียนจันทรออนและศูนยขยายพันธุพืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี ซึ่งวิธีการ
ดําเนินการฝกอบรม ประกอบดวยการบรรยายใหความรูและการฝกปฏิบัติทั้งในหองเรียนและในพื้นที่ทางการเกษตร และ
ทบทวนบทเรียนโดยมอบหมายใหผูเขารับการอบรมสรุปองคความรูที่ไดรับ โดยผูที่ผานการฝกอบรมไดรับการพัฒนา
ความรู ทักษะ เกี่ยวกับเทคโนโลยีดานการเกษตรตาง ๆ เพื่อนําไปใช
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โครงการพัฒนานักสงเสริมการเกษตรมืออาชีพ ภาคตะวันออก ป 2562
เพื่อสรางและพัฒนาเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานสงเสริม
การเกษตร การดําเนินโครงการมีการบรรยาย ฝกปฏิบัติในพื้นที่จริง และแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการประชาสัมพันธรับสมัคร
ผูเขารวมโครงการฯ โดยการจัดทําหนังสือแจงเวียน พรอมแนบแผนพับรายละเอียดโครงการ และใบสมัคร ไปยังสํานักงาน
เกษตรจังหวัด ทั้ง 9 จังหวัด และศูนยปฏิบัติการ ทั้ง 5 ศูนย ภายใตสังกัดสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3
จั งหวั ด ระยอง พร อ มจั ด ทํ า ประกาศรายชื่ อ ผู เ ข า ร วมโครงการพั ฒ นานั ก ส งเสริ ม การเกษตรมื อ อาชี พ และ
ทําหนังสือแจงประกาศรายชื่อสงใหสํานักงานเกษตรจังหวัด และศูนยปฏิบัติการทราบ ซึ่งการกําหนดหลักสูตรและขอ
อนุมัติดําเนินการประชุมคณะทํางานเพื่อพิจารณาออกแบบเนื้อหาและหลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทั้ง 3 ครั้ง เนน
การพัฒนาโดยใชหลักการ KSA Model และ Training Needs จั ด ทํ าแผนการจั ด กระบวนการเรี ย นรู ก ารสั ม มนาเชิ ง
ปฏิบัติการทั้ง 3 ครั้ง เสนอขออนุมัติดําเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทําหนังสือเชิญวิทยากร และหนังสือเชิญเขาสัมมนา
ถึงหนวยงานผูเขารวมโครงการ จัดเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ ในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ไดแก กําหนดการ
แบบลงทะเบียน เอกสารประกอบรายวิชา (ติดตอขอจากวิทยากร) แบบประเมินความพึงพอใจ ใบงานประจําวัน และ
ดํ าเนิ นการในส วนที่ เกี่ ยวข อง ติ ดต อ ประสานงานสถานที่ จัดสั มมนาเชิ งปฏิ บัติก าร โดยการดํ าเนิ น การสั มมนาเชิ ง
ปฏิบัติการ โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู จํานวน 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 การสรางความเขาใจ ปรับทัศนคติ แลกเปลี่ยน
เรียนรู จัดทําแผนการเรียนรู และเรียนรูเครื่องมือในงานสงเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2 การจัดกระบวนการเรียนรู โดยนําการ
เรียนรูสูการปฏิบัติจริง ครั้งที่ 3 การเรียนรูในการสรุปและนําเสนอผลการพัฒนา
การประเมินผลโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง (Learner Center) ประเมินหลังจากจบการสัมมนา ครั้งที่ 3 ซึ่งแบง
ออกเปน 3 ประเด็นหลัก คือ รูปแบบเนื้อหาและการอํานวยความสะดวก ความรูที่ไดรับ และการนําไปใชประโยชนจาก
การประเมินผูเขารวมโครงการ จํานวน 34 คน เก็บแบบประเมินได 28 คน คิดเปนรอยละ 82.35 ผูเขารวมโครงการมีความพึง
พอใจมากที่สุดกับรูปแบบ เนื้อหาการสัมมนา ความรูที่ไดรับ และการนําไปใชประโยชน มีความพึงพอใจมากในดานการ
อํานวยความสะดวก ผูเขารวมโครงการสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานได มีความรูเพิ่มขึ้นหลังจากเขารวมโครงการและ
ความรูที่ไดรับจากการพัฒนาในครั้งนี้ สามารถนําไปใชพัฒนางานได
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โครงการจัดเวทีเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูตนแบบอาสาสมัครเกษตร ระดับเขต ป 2562
เพื่ อให อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) เชื่อมโยงเครือขายการทํ างานตามบทบาทหน าที่ และพัฒนาให เป น
ตนแบบแกเกษตรกรในพื้ นที่ เสริมสรางขวัญ กําลังใจ ในการปฏิบัติงาน ยกยองเชิดชูเกียรติ ใหแก อาสาสมัครเกษตร
หมูบาน (อกม.) ใหโอกาสในการแสดงความเปนผูนําและเปนทีเ่ ชื่อถือยอมรับของเกษตรกร และประชาสัมพันธผลงานของ
อาสาสมัครเกษตร
การจัดเวทีเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูตนแบบอาสาสมัครเกษตร ระดับเขต ป 2562 จัดขึ้นระหวางวันที่
27 - 28 มิ ถุนายน 2562 ณ โรงแรมพรี มา วงศ อมาตย อํ าเภอบางละมุ ง จั งหวั ดชลบุ รี ผู เข าอบรม ประกอบด วย
อาสาสมัครเกษตรจาก ๙ จังหวัด เขต 3 ภาคตะวันออก รวม 180 คน เจาหนาที่ผูรับงาน อกษ. ระดับจังหวัด/อําเภอ เขต
3 ภาคตะวันออก รวม 9 คน เจาหนาที่ผูจัด/เจาหนาที่สํานักงานสงเสริมและพัฒนาเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง รวม 5 คน
และวิทยากร รวม 6 คน
อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) มีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเอง ผลงานของอาสาสมัครเกษตร
หมูบานไดรับการประชาสัมพันธ เกิดตนแบบการทํางานดานอาสาสมัครเกษตร เกิดกลุมเครือขายการแลกเปลี่ยนความรู แนว
ทางการทํางานของอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) ในระดับเขต โดยใชชองทางการสื่อสาร ไลนกลุม (Line id : อกม.
เขต 3 ตะวันออก) อาสาสมัครเกษตรไดรับทราบ แนวทางการดําเนินงานและบทบาทหนาที่ของอาสาสมัครเกษตรหมูบาน
แนวทางการดําเนินงานของอาสาสมัครเกษตรหมูบานในพื้นที่ และการสรางเครือขาย มาตรการจํากัดการใชสารเคมี 3
สาร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอรไพริฟอส รวมถึงบทบาทหนาที่อกม.กับการจัดเก็บขอมูลทะเบียนเกษตรกรและการ
ใชแอพพลิเคชั่นสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (Doae Farmbook)
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โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการในการแขงขันสินคาเกษตรแปรรูปประจําป 2562
เพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินคาเกษตรดานการพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ คุณภาพมาตรฐาน
สินคาเกษตรสงเสริมและสรางโอกาสทางการตลาดใหกับสินคาเกษตรแรรูปวิสาหกิจชุมชน
ดําเนินการประชาสัมพันธ และพิจารณาคุณสมบัติของวิสาหกิจชุมชนที่เขารวมจัดแสดงและจําหนายสินคาในงาน
ตามลําดับดังตอไปนี้ วิสาหกิจชุมชนที่ไดรับงบประมาณโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรแปรรูป
ป 2562 วิสาหกิจชุมชนที่เคยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกองวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพดานการตลาด
แตยังไม เคยไดรับงบประมาณจากกองสงเสริมวิสาหกิ จชุ มชน และจัดกิจกรรมส งเสริมการตลาดสินคาเกษตรแปรรูป
วิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณลานหนาหางโฮมโปร จังหวัดระยอง
วิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ พรอมจัดแสดงและจําหนายสินคา สามารถสรางมูลคาเพิ่ม
จากวัตถุดิบทางการเกษตรใหเปนสินคาแปรรูปที่มีคุณภาพปลอดภัยตอผูบริโภค มีรายไดเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ
แปรรูปวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชนเปนที่รูจักมากขึ้นและเชื่อมโยงกันระหวางวิสาหกิจชุมชน
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โครงการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขตประจําป 2562
เพื่ อคัดเลื อกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ ดี มี แนวโน มการพั ฒนาที่ ยั่งยืน เปนตัวอยางหรือต นแบบ
สําหรั บวิ สาหกิ จชุ มชนอื่ นในการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู มี ดําเนิ นการ ตั้ งแต จัดทํ าหนั งสื อแจงจั งหวัดดํ าเนิ นการคั ดเลื อก
วิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับจังหวัด สงผลการคัดเลือกระดับจังหวัดใหสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัด
ระยอง เพื่อดําเนินการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขต และจัดประชุมคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดน
ระดับเขต เพื่อวางแนวทางการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขต คณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับ
เขต คั ดเลื อกวิ สาหกิ จชุ มชนดี เด นระดั บจั งหวัดจาก 9 จั งหวั ด เหลื อ 4 จั งหวั ด และลงพื้ นที่ เพื่ อดํ าเนิ นการคั ดเลื อก
รวบรวมผลการคัดเลือก และประกาศผลการคัดเลือก
ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขต ประจําป 2562 ดังนี้
รางวัลที่ 1 วิสาหกิจชุมชนสงเสริมอาชีพชุมชนเกาะกก
เลขที่ 24/29 ซอยเนินพระ 2 ตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
รางวัลที่ 2 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรปากน้ําโจโล
เลขที่ 39/5 หมู 1 ตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
รางวัลที่ 3 วิสาหกิจชุมชนกลุมอนุรักษกลวยไมไทยบานวังตัก
เลขที่ 69 หมู 9 ตําบลเขาสมิง อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130
รางวัลที่ 3 วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมสตรีรักษโลก
เลขที่ 514/2 หมู 3 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
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โครงการพัฒนาผลิตภัณฑและมาตรฐานการผลิตสินคา OTOP เกษตรแปรรูปประจําป 2562
เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด ใหเหมาะสมตามศักยภาพของผูประกอบการ
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ พัฒนากระบวนการผลิตสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑที่มีพื้นฐานจาการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร ใหมีคุณภาพและรับการรับรองตามาตรฐานที่เกี่ยวของ พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑบรรจุภัณฑ สินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ และสรางตราสินคาใหตรงกับความตองการของตลาด
มี ก ารประชาสั มพั นธ และส งใบสมั ครวิ สาหกิ จชุ มชนที่ สนใจเข ารั บการคั ดเลื อกเพื่ อเข าร วมโครงการพั ฒนา
ผลิตภัณฑและมาตรฐานการผลิตสินคา OTOP เกษตรแปรรูปประจําป 2562 กรมสงเสริมการเกษตรคัดเลือกวิสาหกิจ
ชุมชนในพื้ นที่ รับผิ ดชอบของสํานักงานสงเสริมและพั ฒนาเกษตรกร เขารวมโครงการ ที มผูเชี่ยวชาญลงพื้ นที่วินิจฉั ย
สถานที่ประกอบการ วิเคราะหศักยภาพและจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพผูประกอบการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ วิพากษ
แผนการพัฒนาศักยภาพของแตละผูประกอบการ ติดตามงานเพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑใหม พัฒนาบรรจุภัณฑ และตรา
สินคาใหตรงตามความตองการของผูประกอบการ
วิสาหกิ จชุ มชนจํานวน 13 วิสาหกิจชุมชนในพื้ นที่ รับผิ ดชอบของสํ านั กงานสงเสริมและพั ฒนาเกษตรกรที่ 3
จังหวัดระยอง ไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ ไดผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑใหม ที่มีคุณภาพและ
รับการรับรองตามาตรฐานที่เกี่ยวของ

45
โครงการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขตประจําป 2562
เพื่อสนับสนุนกลไกการทํางานตามพ.ร.บ.สงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ใหสามารถขับเคลื่อนการสงเสริม
วิสาหกิจชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสาน กํากับดูแลการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือขายในพื้นที่ ให
เปนไปตามแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ติดตาม ประเมินผล รายงานผล
การดําเนินงาน การแกไขปญหาอุปสรรคและหาแนวทางรวมกันในการสนับสนุนการดําเนินงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชนของ
เขต จังหวัด และอําเภอ
จัดประชุมคณะกรรมการประสานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน
2561 ครั้งที่ 2 จัดเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 และศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนที่ชนะการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดน
ระดับเขต
มีการชี้แจงแนวทางการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนของกรมสงเสริมการเกษตร ติดตามการดําเนินงานการสงเสริม
วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ 9 จังหวัด ในภาคตะวันออก รับทราบและรวมวางแนวทางแกไขปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงาน
วิสาหกิจชุมชนของจังหวัด
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โครงการจัดงานแสดงผลงานและผลิตภัณฑเดนกลุม แมบานเกษตรกร ระดับเขต
ภายใตชื่อ งานมหกรรมสงเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ป 2562 และงาน Farm @ Home
เพื่อสงเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธผลิตภัณฑเดน ของกลุมแมบานเกษตรกรทั้ง 9 จังหวัด ภาคตะวันออก
สงเสริมและสนับสนุนใหกลุมแมบานเกษตรกรมีความเขมแข็งและมีพลังในการขับเคลื่อนงาน ในรูปแบบของการรวมกลุม
และพัฒนาไปสูเครือขายกิจกรรมเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน ในการประกอบอาชีพการเกษตรใหสามารถพึ่งพาตนเอง มี
ความมั่นคงทางอาชีพ และมีความเปนอยูที่ดี สงเสริมการสรางรายไดในครอบครัวกลุมแมบานเกษตรกร ภาคตะวันออก
มีการจัดงานแสดงผลงานผลิตภัณฑเดนของกลุมแมบานเกษตรกรภาคตะวันออก จัดจําหนายผลิตภัณฑแปรรูป
และสินคาเกษตร การแขงขันการจัดกระเชาผลิตภัณฑแปรรูปและสินคาเกษตร
กลุมแมบานเกษตรกรทั้ง 9 จังหวัดภาคตะวันออก ไดเผยแพรประชาสัมพันธผลิตภัณฑใหเปนที่รูจักมากขึ้น เกิด
เครื อขายกลุ มแม บานเกษตรกร ทั้ ง 9 จั งหวั ดภาคตะวันออก แม บานเกษตรกรมองภาพรวมของการตลาดได และมี
ชองทางการจําหนายเพิ่มขึ้น
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โครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพผูนําในการขับเคลื่อนงานกลุมแมบานเกษตรกร ระดับเขต
ประจําป 2562
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรสามารถวิเคราะหศักยภาพของกลุมให
สอดคลองกับสินคาและพื้นที่โดยใชกระบวนการกลุม และจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนงานในรูปแบบของการ
รวมกลุมแบบมีสวนรวม สงเสริมและสนับสนุนใหกลุมแมบานเกษตรกรมีความเขมแข็งและมีพลังในการขับเคลื่อนงาน
ในรูปแบบของการรวมกลุมและพัฒนาไปสูเครือขายกิจกรรมเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน ในการประกอบอาชีพการเกษตร
ใหสามารถพึ่งพาตนเอง มีความมั่นคงทางอาชีพ และมีความเปนอยูที่ดี พัฒนาความรูและทักษะใหกลุมแมบานเกษตรกร
ในดานการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตร สอดคลองกับภาวการณตลาด การเขาถึงแหลงทุน เพื่อยกระดับธุรกิจชุมชน
ใหสามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพสงเสริมการสรางรายไดในครอบครัวเกษตรกร ลดคาใชจาย กระตุนใหมีการออม
เพิ่มขึ้น และสามารถจัดตั้งเปนกองทุนในกลุมของตนเองได
มีการเสวนา บรรยายใหความรู และแบงกลุมฝกปฏิบัติระดับเขต เกิดเครือขายกลุมแมบานเกษตรกรระดับเขต
เพื่ อเป นแกนนํ าในการประสานงาน แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ประสบการณ และเชื่ อมโยงเครื อข าย ในการขั บเคลื่ อนการ
ดําเนิ นงาน ทั้ ง 9 จั งหวัดภาคตะวันออก ผูนํากลุ มแม บานเกษตรกรระดับเขต จํานวนไม นอยกวา 120 คน ไดรับการ
ส งเสริ มและพั ฒนาศั กยภาพเพื่ อรวมกั นขั บเคลื่ อนงานกลุ มแม บานเกษตรกร เจ าหน าที่ ผูรับผิ ดชอบงานกลุ มแม บาน
เกษตรกร และกลุมแมบานเกษตรกรทั้ง 9 จังหวัดภาคตะวันออก ไดแนวทางการสงเสริมและพัฒนากลุมแมบานเกษตรกร
และเคหกิจเกษตร
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โครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานสงเสริม
เคหกิจเกษตรระดับอําเภอ (Home and House Care : District Dream Team)
ภาคตะวันออก ประจําป 2562
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เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรสามารถวิเคราะหศักยภาพของกลุมให
สอดคลองกับสินคาและพื้นที่โดยใชกระบวนการกลุม และจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนงานในรูปแบบของการ
รวมกลุมแบบมีสวนรวม สงเสริมและสนับสนุนใหกลุมแมบานเกษตรกรมีความเขมแข็งและมีพลังในการขับเคลื่อนงาน
ในรูปแบบของการรวมกลุมและพัฒนาไปสูเครือขายกิจกรรมเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน ในการประกอบอาชีพการเกษตร
ใหสามารถพึ่งพาตนเอง มีความมั่นคงทางอาชีพ และมีความเปนอยูที่ดี พัฒนาความรูและทักษะใหกลุมแมบานเกษตรกร
ในดานการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตร สอดคลองกับภาวการณตลาด การเขาถึงแหลงทุน เพื่อยกระดับธุรกิจชุมชน
ใหสามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพสงเสริมการสรางรายไดในครอบครัวเกษตรกร ลดคาใชจาย กระตุนใหมีการออม
เพิ่มขึ้น และสามารถจัดตั้งเปนกองทุนในกลุมของตนเองได
มีการเสวนา บรรยายใหความรู และแบงกลุมฝกปฏิบัติระดับเขต เกิดเครือขายกลุมแมบานเกษตรกรระดับเขต
เพื่ อเป นแกนนํ าในการประสานงาน แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ประสบการณ และเชื่ อมโยงเครื อข าย ในการขั บเคลื่ อนการ
ดําเนิ นงาน ทั้ ง 9 จั งหวัดภาคตะวันออก ผูนํากลุ มแม บานเกษตรกรระดับเขต จํานวนไม นอยกวา 120 คน ไดรับการ
ส งเสริ มและพั ฒนาศั กยภาพเพื่ อรวมกั นขั บเคลื่ อนงานกลุ มแม บานเกษตรกร เจ าหน าที่ ผูรับผิ ดชอบงานกลุ มแม บาน
เกษตรกร และกลุมแมบานเกษตรกรทั้ง 9 จังหวัดภาคตะวันออก ไดแนวทางการสงเสริมและพัฒนากลุมแมบานเกษตรกร
และเคหกิจเกษตร
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โครงการสรางและพัฒนาผูประกอบการเกษตรรุนใหม
กิจกรรม อบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer
เพื่อเตรียมความพรอมและพัฒนาเกษตรกรรุนใหมเปนผูประกอบการเกษตรรุนใหม และแลกเปลี่ยนเรียนรูในเชิง
ธุรกิจเกษตร มีการดําเนินการวางแผนการจัดอบรมฯ ประสานงาน และเตรียมการจัดอบรมฯ ดําเนินการจัดอบรมฯ ตาม
แผนที่กําหนด รวบรวบขอมูลเนื้อหา ขอเสนอแนะ และภาพถายที่ไดจากการจัดอบรมฯ วิเคราะห และสรุปผลการประเมิน
การอบรมนี้เนนการใหความรู และสรางความเขาใจในบริบทการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหมีศักยภาพการเปน
ผูประกอบการธุรกิจเกษตร สนับสนุนใหทําการเกษตรที่มีมาตรฐานปลอดภัยและสูการเปนผูประกอบการธุรกิจเกษตรเพื่อ
ทําใหเกิดความเขมแข็งและพึ่งพาตนเองได ทั้งนี้ กรมสงเสริมการเกษตร ไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ในการพัฒนา
เกษตรกรรุนใหมรวมกับหน วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบั นการศึกษารวมถึงองคกรอิสระตางๆ อยางตอเนื่องแบบ
บูรณาการระหวางเจาหนาที่หน วยงานภาคี เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมู ล และเชื่อมโยงการทําการเกษตรดวย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลตอไป
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โครงการเสริมสรางความเขมแข็งเครือขาย Young Smart Farmer ในทุกระดับ
กิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางเครือขาย Young Smart Farmer ระดับเขต
เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและเชื่อมโยงเครือขายเกษตรกรรุนใหม และเจาหนาที่ภาคตะวันออก มีการวาง
แผนการจัดเวทีฯ ติดตอประสานงาน และเตรียมการจัดเวทีฯ ดําเนินการจัดเวทีฯ ตามแผนที่วางไว รวบรวมขอมูลเนื้อหา
และภาพถายที่ไดจากการจัดเวทีฯ วิเคราะห และสรุปผล จัดทํารายงานสรุปผลการจัดเวทีฯ
สํ านั กงานส งเสริ มและพั ฒนาการเกษตรที่ 3 จั งหวั ดระยอง ได ดําเนิ นการจั ดเวที แลกเปลี่ ยนเรี ยนรูและสราง
เครือขาย Young Smart Farmer ระดับเขต ระหวางวันที่ 8 – 11 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมตราดซิตี้ และศูนยบมเพาะ
เกษตรกรรุนใหมจังหวัดตราด อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด บุคคลเปาหมาย ประกอบดวย Young Smart Farmer ภาค
ตะวันออก เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน Young Smart Farmer ระดับจังหวัดจาก 9 จังหวัดในภาคตะวันออก และผูจัด รวม
จํานวน 60 คน กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในครั้งนี้ ประกอบดวย การนําเสนอผลการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปน
Young Smart Farmer ระดับจังหวัด โดยเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน Young Smart Farmer ระดับจังหวัดจาก 9 จังหวัด
ในภาคตะวั น ออก แนวทางการเสริ มสร างความเข มแข็ งเครื อข าย Young Smart Farmer ภาคตะวั นออก โครงสร าง
คณะทํางานผูประสานงานเครือขาย Young Smart Farmer ระดับเขตและแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาเกษตรกรรุนใหม
ของคณะทํางาน ผูประสานงานเครือขาย Young Smart Farmer ระดับเขต บรรยาย และศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการ
สวนแบบ Life style” ณ ศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหมจังหวัดตราด อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด โดย คุณเฉลิมพล ทัศมา
กร ประธาน Young Smart Farmer จังหวัดตราด “การบริหารจัดการกลุมเพื่อทําการเกษตรแบบยั่งยืน” โดย คุณ
มานิตย ชิงชัย ประธานศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร และ"การวางแผนการผลิต เมลอนแบบสั่ง
ได” โดย คุณรังสรรค ทนุพงษ ประธาน Young Smart Farmer อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด พรอมศึกษาดูงาน และ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู เชื่ อมโยงเครื อข ายเกษตรกรรุ น ใหม กั บเจ าหน าที่ ผูรับผิ ด ชอบงาน Young Smart Farmer จาก
สํานักงานเกษตรจังหวัดในภาคตะวันออก

51
โครงการสรางเครือขาย Smart Farmer ตนแบบ
กิจกรรม สัมมนาเครือขาย Smart Farmer ตนแบบ ระดับเขต
เพื่ อเชื่ อมโยงและสรางเครื อข าย Smart Farmer ต นแบบ พรอมแลกเปลี่ ยนแนวคิ ดการจั ดทํ าแผนการผลิ ต
รายบุคคล (IFPP)
มีการดําเนินวางแผนการจัดสัมมนาฯ ติดตอประสานงาน และเตรียมการจัดสัมมนาฯ ดําเนินการจัดสัมมนาฯ ตาม
แผนที่วางไว รวบรวมขอมูลเนื้อหา และภาพถายที่ไดจากการจัดสัมมนาฯ วิเคราะห และสรุปผล จัดทํารายงานสรุปการจัดสัมมนาฯ
สํานั กงานส งเสริมและพั ฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได ดําเนิ นการจัดสัมมนาเครือขาย Smart Farmer
ตนแบบ ระดับเขต ระหวางวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมพรีมา วงศอมาตย อําเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุ รี
บุคคลเป าหมาย ประกอบดวย Smart Farmer ตนแบบ จาก 9 จังหวัดภาคตะวันออก เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน Smart
Farmer ระดั บ จั งหวั ด ในภาคตะวั น ออก เจ าหน าที่ ผูเกี่ ย วข อ ง และผู จัด การสั ม มนา รวมจํ านวนทั้ งสิ้ น 60 คน มี
วัตถุ ประสงค เพื่ อเชื่ อมโยงเครื อข ายเกษตรกรปราดเปรื่ องภาคตะวั นออก ให มีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู และเชื่ อมโยง
เครือขายในการทําการเกษตรไดอยางยั่งยืน กิจกรรมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ ประกอบดวย กิจกรรมกลุมสัมพันธ การสราง
ความคุนเคยระหวางเกษตรกรผูเขารวมสัมมนาฯ การระดมความคิดในการจัดทําแผนการผลิตรายบุ คคล (IFPP) การ
แลกเปลี่ยนแนวคิดในการนําแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ไปใชประโยชน ฝกปฏิบัติจัดทําแผนการผลิตรายกลุมในการ
ประกอบอาชีพดานการเกษตร และขอมูลเครือขาย Smart Farmer ตนแบบภาคตะวันออก โดยทีมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
งาน Smart Farmer ระดับจังหวัด มีสวนรวมในการดําเนินการดวย เนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเชื่อมโยงเครือขาย
Smart Farmer ภาคตะวันออก ใหมีความเขมแข็ง เพื่อขยายผลใหแกเพื่อนเกษตรกรในพื้นที่ตอไป
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โครงการเตรียมความพรอมทหารกองประจําการสูการเปนทายาทเกษตรรุนใหม
เพื่ อพั ฒ นาทหารกองประจํ าการที่ เป นลู กหลานเกษตรกรให มีความรู ท างด านการเกษตร และให ทหารกอง
ประจําการที่สมัครเขารวมโครงการฯ มี อาชีพเสริมหลั งปลดประจํ าการ มี การสํ ารวจข อมูลทหารกองประจําการที่ เป น
ลูกหลานเกษตรกร จัดประชุมชี้แจง ทําความเขาใจ ประชาสัมพันธโครงการฯ แกทหารกองประจําการ ดําเนินการรับสมัคร
ทหารกองประจําการซึ่งเปนลูกหลานเกษตรกรที่สนใจเขารวมโครงการฯ จัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานใหแกทหารกองประจําการ
ที่สมัครเขารวมโครงการฯ และจัดประชุมผลการดําเนินงานโครงการฯ
การดําเนินงานโครงการฯ ระยะเวลาในการฝกอบรมมีความเหมาะสม แตเนื้อหาภาคทฤษฎีบรรยายมากไป และ
ระยะเวลาฝกปฏิบัตินอยไป เชน การฝกปฏิบัติการขยายพันธุพืช ผูจัด วิทยากร และสถานที่จัด มีความเหมาะสมระดับ
ปานกลางถึงดี จํานวนผูเขารวมโครงการฯ เกินเปาหมายที่กําหนด ทําใหงบประมาณที่ไดรับไมเพียงพอ แตผูจัด สามารถ
บริหารจัดการได ขอมูลบางสวนของทหารไมครบ ซึ่งบางคนใหขอมูลไมชัดเจน และทหารกองประจําการที่มารวม มีหลาย
ผลัด ทําใหบางคนอาจไมใชเปาหมายที่แทจริง ทหารผูเขารวมโครงการฯ จํานวน 4 ราย ไมประสงคจะกลับไปประกอบ
อาชีพดานการเกษตร เนื่องจาก ตองการประกอบอาชีพอื่นกอน เปนอาชีพที่สนใจในอนาคต อยากลองทํางานดานอื่นกอน
ตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี และตองการหาทุนและทํางานในรูปแบบตางๆ กอน แลวคอยตัดสินใจวาจะทํางาน 52
ดานใด
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