
คูมือโครงการสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

โครงการพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรและการคาผลไมภาคตะวันออก 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 ผลไม นับเปนสินคาเกษตรที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย โดยประเทศไทยเปนผูนํา
การผลิตและการสงออกผลไมเมืองรอนที่สําคัญและมีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีมูลคาการสงออกเปนอันดับ 
1 ในภูมิภาคอาเซียน ปจจุบันเกษตรกรมีการปลูกไมผล 57 ชนิด พ้ืนที่ประมาณ 7.3 ลานไร ผลผลิตปละประมาณ 
11.25 ลานตัน ผลผลิตรอยละ 80 บริโภคผลสดและแปรรูปเปนผลิตภัณฑเพ่ือการบริโภคของประชากรภายในประเทศ 
อีกรอยละ 20 สงออกไปยังตลาดตางประเทศ โดยมีมูลคาการสงออกไมนอยกวา 70,000 ลานบาทตอป โดยการ
สงออกไปยังตลาดตางประเทศแบงเปนประเภทการสงออกในรูปแบบผลไมสดรอยละ 30 และผลิตภัณฑแปรรูปผลไม
รอยละ 70 ซึ่งจะเห็นไดวาสัดสวนการสงออกในรูปแบบของผลิตภัณฑแปรรูปผลไมมากกวาสงออกในรูปของผลไมสด 
อีกทั้ง การผลิตไมผลของประเทศไทยนับวันยิ่งประสบกับปญหาสภาวะการแขงขันท่ีมีขอกําหนด เงื่อนไขการกีดกัน
ทางการคาที่เขมงวดและผูบริโภคมีความตองการสินคาที่มีมาตรฐานที่สูงขึ้น รวมทั้งเกิดปญหาราคาตกต่ําในชวง
ฤดูกาลผลิตเนื่องจากมีผลไมหลายชนิดออกกระจุกตัวในชวงเวลาเดียวกัน ปญหาราคาปจจัยการผลิต แรงงานและคา
ขนสงที่ปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่อง นอกจากนี้เกษตรกรท่ีขาดความรูในการใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพไมผลก็
มักจะประสบปญหาคุณภาพผลผลิตต่ํา ตนทุนการผลิตสูงสงผลใหมีความเสี่ยงตอการขาดทุน ขาดความสามารถในการ
แขงขันกับตางประเทศ ประกอบกับมีการนําเขาผลไมจากตางประเทศท่ีมีมากข้ึน ไมมีคุณภาพและแยงสวนแบงตลาด
ผลไมไทย จึงทําใหเกิดการเรียกรองความชวยเหลือจากภาครัฐในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งไมกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการ
ผลิตอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน ดังนั้น จึงจําเปนตองเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเพื่อพัฒนาผลผลิตใหมีปริมาณผลผลิต
ที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสงออกเพ่ิมขึ้น ทําตนทุนผลผลิตตอหนวยลดลง เพ่ิมมูลคาผลผลิตโดยการแปรรูป เพ่ือชวยลด 
supply ที่มีมากในชวงฤดูกาลใหสามารถรักษาเสถียรภาพของราคาผลไม ซึ่งเปนวิธีที่เกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัติได
จริงและขยายผลตอได โดยหนวยงานภาครัฐเปนหนวยสนบัสนุนความรูโดยการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่
เหมาะสมตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา เพ่ือใหเกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพ มีความสามารถในการแขงขัน และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีอยางยั่งยืน 

 ภาคตะวันออก นับเปนภูมิภาคที่เปนแหลงผลิตไมผลที่สําคัญของประเทศไทยอยางยิ่ง โดยมีการผลิตไมผล
หลายชนิดที่สําคัญทางเศรษฐกิจ เชน ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง มะมวง กลวย เปนตน จึงทําใหเหมาะที่จะสงเสริม
และพัฒนาในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสูมาตรฐานการสงออก ควบคูไปกับการพัฒนาการแปรรูป เพ่ือทําใหการ
ผลิตการเกษตรภาคตะวันออกครบวงจรนําไปสูการใชเทคโนโลยีการพัฒนาการผลิตไมผลสู 4.0 ใหมากขึ้น 

 กรมสงเสริมการเกษตรในฐานะเปนหนวยงานท่ีมีภารกิจหลักในการสงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตร
ใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน เกษตรกรมีความเขมแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน อีกทั้งยังเปนหนวยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตไมผลในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการ
ผลไม ซึ่งไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญกับปญหาดังที่ไดกลาวมา จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาการผลิตและ 
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การคาผลไมภาคตะวันออก ภายใตมาตรการสงเสริมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับสูมาตรฐานสากลดวยงานวิจัย 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม และมาตรการสงเสริมการเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันที่



 

สอดคลองกับความตองการของตลาด โดยมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร (Roadmap) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12  
   
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพไมผลดานการผลิต การตลาดและยกระดับสูมาตรฐานการสงออก โดยการลดตนทุน 
พัฒนาคุณภาพ เพ่ิมผลผลิตตอไร ขยายการผลิตนอกฤดู การจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว และการเชื่อมโยงตลาด
ระหวางผูซื้อ-ผูขาย 
 2.2 เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลไมดวยการแปรรูปเปนผลิตภัณฑตาง ๆ และลดปญหาราคาผลไมตกต่ําในชวงฤดูกาล 
โดยการวางแผนการผลิต การตลาด การบริหารจัดการและการเชื่อมโยงตลาดแปรรูประหวางผูซื้อ – ผูขาย 
 
3. เปาหมาย/สถานที่ดําเนินการ 
  3.1 เปาหมาย เกษตรกร จํานวน 2,400 ราย ประกอบดวย 1) เกษตรกร 2,200 ราย ไดรับการสงเสริมการ
พัฒนาความรูการผลิตไมผลที่เปนเอกลักษณมาตรฐานการคาและการสงออก และ 2) เกษตรกร 200 ราย ไดรับการ
เพ่ิมเติมความรูในการแปรรูปผลไมเปนผลิตภัณฑที่ไดคุณภาพมาตรฐาน 
  3.2 สถานที่ดําเนินการ : พ้ืนที่แหลงผลิตไมผล 8 จังหวัดภาคตะวันออก ดังนี้ 

ลําดับ จังหวัด กิจกรรมที่ 1 พัฒนาคุณภาพการ
ผลิตไมผลสูมาตรฐานการสงออก 

กิจกรรมที่ 2 แปรรปูผลไมเพ่ือ
เพ่ิมมูลคา 

รวม (ราย) 

1. ชลบุร ี 275 25 300 
2. ระยอง 275 25 300 
3. จันทบุร ี 275 25 300 
4. ตราด 275 25 300 
5. ฉะเชิงเทรา 275 25 300 
6. ปราจีนบุร ี 275 25 300 
7. นครนายก 275 25 300 
8. สระแกว 275 25 300 

 
4. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 
   4.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการผลิตไมสูมาตรฐานการสงออกภาคตะวันออก 
         4.1.1 พัฒนาความรูและเพิ่มศักยภาพกระบวนการทํางานของเจาหนาท่ีเพื่อยกระดบัการผลิตไมผลสูมาตรฐาน
การคาและการสงออก 
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                 1) จัดสัมมนาสรางความเขาใจโครงการและพัฒนาความรูใหกับเจาหนาท่ี ดําเนินการโดยสํานักสงเสริมและจัดการ
สินคาเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร 
          วิธีการดําเนินงาน มีดังนี ้
       1.1) สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตรเสนอขออนุมัติโครงการและดําเนินการจัดสัมมนาสรางความ
เขาใจโครงการและพัฒนาความรูใหกับเจาหนาที่ หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพไมผลครบวงจร” โดยมีบุคคลเปาหมาย 
คือเจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตรจากสํานักงานเกษตรจังหวัดในภาคตะวันออกที่รับผิดชอบงานยุทธศาสตร จํานวน  
8 จังหวัด ๆ ละ 2 คน และสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จํานวน 2 คน รวม 18 คน 



 

ระยะเวลา 3 วัน 1 ครั้ง โดยการกําหนดรูปแบบการสัมมนาดังกลาวสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตรจะเปนผู
กําหนดรูปแบบตามความเหมาะสม 
       1.2) สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตรรายงานสรุปผลการจัดสัมมนาเสนอกรมสงเสริมการเกษตร 
ภายในไตรมาสท่ี 2 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 
                 2) จัดประชุมสราง Core Team เพื่อเพิ่มศักยภาพกระบวนการทํางาน ดําเนินการโดยสํานักงานสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 
          วิธีการดําเนินงาน มีดังนี ้
          2.1) กลุมสงเสริมไมผล สาํนักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตรรวมกับสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 
จังหวัดระยองรวมกันจัดใหมีการสราง Core Team เพ่ือเปนแกนหลักในการคิด วิเคราะห กําหนดรูปแบบการทํางานในภาพรวม
ของโครงการทั้งระบบ โดยมีผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ทําหนาท่ีเปนประธาน
คณะทํางานและมีผูเกี่ยวของเขารวมเปนคณะทํางานซึ่งมาจากนักวิชาการเกษตร/นักวิชาการสงเสริมการเกษตรในสวนกลาง เขต 
จังหวัด และอําเภอ 
          2.2) เนื้อหางานที่ Core Team ตองรวมจัดทํา คอื กําหนดรูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา
เจาหนาท่ีและเกษตรกร ซึ่งประกอบดวย 1) ประเด็นเทคโนโลยท่ีีจําเปนและเหมาะสม (Impact point) ที่นําไปสูความสําเร็จของ
โครงการ 2) การสรางทีมงานเพ่ือออกแบบและเปนวิทยากรกระบวนการในการจัดกระบวนการเรียนรูในพ้ืนที่ใหกับเกษตรกรได   
          2.3) สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ดําเนินการจัดประชุมสราง Core Team ตาม
องคประกอบที่กําหนดในรูปแบบคณะทํางาน จํานวน 3 ครั้ง คอื 1. สรางความเขาใจรวมกันและกําหนดเปาหมาย 2. กําหนด
เนื้อหาหลักสูตรประเด็นเทคโนโลยีที่จําเปนและเหมาะสม รวมทัง้วิธีการใหบรรลุเปาหมาย 3. สรปุกระบวนการทํางานและกําหนด
แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
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                 3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรูและเสริมสรางความเขมแข็งกระบวนการทํางานในระดับพื้นท่ี 
ดําเนินการโดยสํานักงานสงเสรมิและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 
          วิธีการดําเนินงาน มีดังนี ้
         3.1) สํานักงานสงเสริมและพฒันาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตาม
ขอสรุปที่ไดจากขอ 4.1.1 (2) จํานวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เพ่ือเติมองคความรู และสรางความเขาใจเพ่ือบรรลุเปาหมายการ
ทํางานรวมกัน ครั้งท่ี 2 เพื่อจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรและขับเคลื่อนโครงการใหบรรลุเปาหมาย 
         3.2) รายงานสรุปผลเสนอกรมสงเสริมการเกษตร  
 
 
 
         4.1.2 พัฒนาเกษตรกรผลิตไมผลท่ีเปนเอกลักษณมาตรฐานการคาและการสงออก 
      1) จัดอบรมถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและศึกษาดูงาน ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด 
          วิธีการดําเนินงาน มีดังนี ้

สรุปผลงาน (out put) ที่ไดจากกิจกรรม 4.1.1 (1) คือ 
รูปเลมรายงานผลการจัดสัมมนาเสนอกรมสงเสริมการเกษตร (สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร) 

สรุปผลงาน (out put) ที่ไดจากกิจกรรม 4.1.1 (2) คือ 
1. คําสั่งคณะทํางาน Core Team ในระดับภาค 
2. หลักสูตรพัฒนาเจาหนาที่และเกษตรกร 
3. ทิศทางและแนวทางการพัฒนาในระดับภาค 

สรุปผลงาน (out put) ทีไ่ดจากกิจกรรม 4.1.1 (3) คือ 
บันทึกรายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการเสนอกรมสงเสริมการเกษตร 2 ครั้ง 



 

         1.1) จังหวัดคัดเลือกเกษตรกรจากแปลงใหญหรือกลุมวิสาหกิจชุมชนหรือกลุมสหกรณหรือกลุมปรับปรุง
คุณภาพหรือเกษตรกรที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ที่สามารถทําการผลิตไมผลเพื่อการคาและการสงออก ตามทิศทางเปาหมายและ
แผนพัฒนาเกษตรกรท่ีไดหารือรวมกันในขอ 4.1.1 (3)  
         1.2) จัดทําทะเบียนเกษตรกรที่เขารวมโครงการรายบุคคลตามแบบฟอรมที่กําหนดจากการประชุม Core 
Team ขอ 4.1.1 (1) 
         1.3) ดําเนินการจัดอบรมถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและศึกษาดูงาน จํานวน 1 ครั้ง ๆ ละ 4 วัน 
คาใชจายในการดําเนินการ 400 บาท/ราย/วัน ทั้งนี้ ควรดําเนินการใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 รอยละ 60 ของ
เปาหมายเกษตรกรที่ไดรับ  
         1.4) รายงานผลการดําเนินงานตามระบบ e- project 
 
 
 
 
 
 
      2) จัดสัมมนาเชื่อมโยงเครือขายผูผลิตไมผลสูมาตรฐานการคาและการสงออก ดําเนินการโดยสํานักสงเสริม
และจัดการสินคาเกษตร 
          วิธีการดําเนินงาน มีดังนี ้
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        2.1) สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร เชิญเกษตรกร เจาหนาที่และผูเก่ียวของในการประสาน
เชื่อมโยงเครือขายผูผลิตไมผลที่มีมาตรฐานการคาและการสงออก และดําเนินการจัดสัมมนาภายในไตรมาสที่ 2 
        2.2) รายงานสรุปผลการจัดสัมมนาเสนอกรมสงเสริมการเกษตร  
 
 
 
      3) ผลิตสื่อวีดีทัศนสงเสริมการสรางเอกลักษณตนแบบมาตรฐานการคา ดําเนินการโดยสํานักสงเสริมและ
จัดการสินคาเกษตร จัดทําสื่อเพ่ือคนหาตนแบบในการสรางเอกลักษณมาตรฐานที่เปนการคาของไมผลภาคตะวันออก 
จํานวน 1 เรื่อง 
 
 
 
         4.1.3 ประชาสัมพันธและรณรงคสงเสริมการบรโิภคผลไมคุณภาพมาตรฐานการสงออก 
      1) ประชาสัมพันธสงเสริมความเปนเอกลักษณผลไมเพื่อการคาคุณภาพดีของจังหวัด ดําเนินการโดย
สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และนครนายก 
          วิธีการดําเนินงาน มีดังนี ้
         1.1) จังหวัดดําเนินการจัดงานประชาสัมพันธสงเสริมความเปนเอกลักษณผลไมเพื่อการคาคุณภาพดีของ
จังหวัด เชน จัดงานแถลงขาว จัดงานเทศกาลของดีของจังหวัด เปนตน โดยมีประเด็นสื่อใหเห็นถึงเอกลักษณผลไมเพ่ือ

สรุปผลงาน (out put) ที่ไดจากกิจกรรม 4.1.2 (1) คือ 
1) ทะเบียนเกษตรกรรายบคุคล 
2) เนื้อหาหลักสูตรในการอบรมและดูงานจากการประเมินผลเกษตรกรในการนําความรูท่ีไดรับไป
ปฏิบัติในแปลงปลูกของตนเอง 
3) รายงานผลการดําเนินงานตามระบบ e-project 

สรุปผลงาน (out put) ที่ไดจากกิจกรรม 4.1.2 (2) คือ 
รูปเลมรายงานผลการจัดสัมมนาเสนอกรมสงเสริมการเกษตร 

สรุปผลงาน (out put) ที่ไดจากกิจกรรม 4.1.2 (3) คือ 
สื่อวีดีทัศนสงเสริมการสรางเอกลักษณตนแบบมาตรฐานการคาภาคตะวันออก 1 เรื่อง 



 

การคาที่มีคุณภาพดีของจังหวัดเพ่ือยกระดับราคาและสงเสริมการกระตุนการบริโภคผลไมใหมากขึ้น ทั้งนี้ รูปแบบการจัด
กิจกรรมใหจังหวัดพิจารณากําหนดตามความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม 
         1.2) ควรดําเนินการประชาสัมพันธผานสื่อภายในจังหวัดกอนถึงชวงฤดูกาลผลิตของผลไม 
         1.3) กรมสงเสริมการเกษตรสนับสนุนคาใชจายในการจัดงาน จังหวัดละ 150,000 บาท 
         1.4) รายงานผลการดําเนินงานใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบภายในเดือนสิงหาคม 2562  
ทั้งนี้ กรมสงเสริมการเกษตรไดคัดเลือกจังหวัดที่เปนแหลงผลิตผลไมที่มีเอกลักษณเพื่อการคาคุณภาพดีใหดําเนินการจัด
งาน จํานวน 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก 
 
 
 
 
      2) จัดงานสงเสริมการบริโภคผลไมคุณภาพขามถิ่นนอกแหลงผลิต ดําเนินการโดยสํานักงานสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 
          วิธีการดําเนินงาน มีดังนี ้
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         2.1) สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง คัดเลือกจังหวัดและสินคา (ผลไม) เพ่ือไป
ดําเนินการจัดงานสงเสริมการบริโภคผลไมคุณภาพขามถิ่นนอกแหลงผลิต โดยมีระยะเวลาในการจัดงานอยางนอย 3 วัน 
ทั้งนี้ รูปแบบกิจกรรมและกําหนดการใหพิจารณาไดตามความเหมาะสม 
         2.2) ควรดําเนินการประชาสัมพันธผานสื่อภายในจังหวัดกอนถึงชวงฤดูกาลผลิตของผลไม 
         2.3) กรมสงเสริมการเกษตรสนับสนุนคาใชจายในการจัดงาน 500,000 บาท 
         2.4) รายงานผลการดําเนินงานใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบภายในเดือนสิงหาคม 2562  
 
 
 
         4.1.4 สัมมนาเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไมการคาและการสงออก 
      1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไมเพื่อการคาและการสงออก ดําเนินการ
โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และนครนายก 
          วิธีการดําเนินงาน มีดังนี ้
         1.1) จังหวัดดําเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไมเพ่ือการคาและการ
สงออกเพ่ือนําไปสูการซื้อขายแบบลวงหนา จํานวน 1 ครั้งๆ ละ 2 วัน (รวมวันเดินทาง) เนื้อหาการสมัมนา เนนการ
แลกเปลี่ยนประสบการณดานการผลิตและความตองการของตลาดสงออก รับทราบสถานการณการตลาด เงื่อนไขและ
ขอกีดกันทางการคาของแตละตลาดสงออก ตลอดจนเกิดการพบปะระหวางผูซื้อและผูขายในการเจรจาธุรกิจ เปนตน 
ทั้งนี้ รูปแบบกิจกรรมและกําหนดการใหพิจารณาไดตามความเหมาะสม 
         1.2) กรมสงเสริมการเกษตรสนับสนุนคาใชจายในการจัดงาน 500,000 บาท 
         1.3) รายงานผลการดําเนินงานใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบภายในเดือนสิงหาคม 2562  
 
 
 
 

สรุปผลงาน (out put) ที่ไดจากกิจกรรม 4.1.3 (1) คือ 
รูปเลมรายงานผลการจัดงานประชาสัมพันธและสงเสริมความเปนเอกลักษณผลไมเพื่อการคา
คุณภาพดีของจังหวัด จํานวน 4 จังหวัด 

สรุปผลงาน (out put) ที่ไดจากกิจกรรม 4.1.3 (2) คือ 
รูปเลมรายงานผลการจัดงานสงเสริมการบริโภคผลไมคุณภาพขามถิ่นนอกแหลงผลิต 1 เรื่อง 

สรุปผลงาน (out put) ที่ไดจากกิจกรรม 4.1.4 (1) คือ 
รูปเลมรายงานผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบตัิการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไมเพื่อการคาและ
การสงออก จํานวน 4 เลม 



 

         4.1.5 การรับรองคณุภาพสามารถตรวจสอบยอนกลับได 
      1) จัดทําการรับรองคุณภาพผลผลิตสามารถตรวจสอบยอนกลับได ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด/
อําเภอ 
          วิธีการดําเนินงาน มีดังนี ้
                  1.1) กรมสงเสริมการเกษตรโอนจัดสรรงบประมาณใหแกจังหวัดสําหรับเปนคาใชจายในการจัดเก็บ
ขอมูลเกษตรกรในการบันทึกจัดทําขอมูลเกษตรกรเพื่อการรับรองคุณภาพสามารถตรวจสอบยอนกลับได 
                  1.2) สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ จัดทําการรับรองคุณภาพ เชน ระบบการรับรองคุณภาพสามารถ
ตรวจสอบยอนกลับไดโดยสติ๊กเกอร QR Code ติดบนผลผลิตหรือบรรจุภัณฑ ฯลฯ 

- 7 - 
 
                  1.3) ดําเนินการจัดงานประชาสัมพันธและสงเสริมการรับรองคุณภาพสามารถตรวจสอบยอนกลับไดใน
ไมผลที่ไดมาตรฐานการสงออกอยางนอย 1 ชนิด 
                  1.4) ติดตามปญหาอุปสรรค แกไข สรุปผลการดําเนินงาน 
 
 
 
         4.1.6 บริหารจัดการเพื่อคนหาตนแบบในการสรางเอกลักษณมาตรฐานการคาไมผลภาคตะวันออก 
      1) ใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อคนหาตนแบบ ดําเนินการโดย สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร สํานักงาน
สงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง และสํานักงานเกษตรจังหวดั/อําเภอ เปนการสํารวจและติดตามปญหา
อุปสรรค แกไข และศึกษาตนแบบเพ่ือใชเปนรูปแบบในการขยายผลในการสรางเอกลักษณมาตรฐานการคาไมผลภาค
ตะวันออก 
      2) สรุปผลประกอบการพิจารณา ดําเนินการโดยสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง 
และสํานักงานเกษตรจังหวดั เปนการสรุปผลการดําเนินงานของกิจกรรมที่เปนตนแบบสื่อใหเห็นถึงรูปแบบที่สามารถนําไป
ประยุกตใชและขยายผลไดในอนาคตโดยสํานักงานเกษตรจังหวัดสงผลการพิจารณาใหกับสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จากนั้นใหรวบรวมเรียบเรียงแลวเสนอกรมสงเสริมการเกษตรตอไป 
 
 
 
 
 
 
   4.2 กิจกรรมแปรรูปผลไมเพื่อเพิ่มมูลคาภาคตะวันออก 
         4.2.1 พัฒนาความรูเพื่อเพิ่มมูลคาและศักยภาพการผลิตผลไมภาคตะวันออก 
                 1) อบรมเกษตรกรและศึกษาดูงาน ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ 
          วิธีการดําเนินงาน มีดังนี ้
        1.1) สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ คัดเลือกเกษตรกรจากจังหวัดคัดเลือกเกษตรกรจากแปลงใหญหรือ
กลุมวิสาหกิจชุมชนหรือกลุมสหกรณหรือกลุมปรับปรุงคุณภาพหรือเกษตรกรที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ที่สามารถทําการผลิตไม
ผลเพ่ือการคาและการสงออก ตามทิศทางเปาหมายและแผนพัฒนาเกษตรกรที่ไดหารือรวมกันในขอ 4.1.1 (3) โดยสามารถ
เปนบุคคลเดียวซึ่งซ้ํากับขอ 4.1.2 (1) ได 

สรุปผลงาน (out put) ที่ไดจากกิจกรรม 4.1.5 (1) คือ 
การรับรองคุณภาพสามารถตรวจสอบยอนกลับไดภาคตะวันออก 8 จังหวัด 

สรุปผลงาน (out put) ที่ไดจากกิจกรรม 4.1.6 คือ 
1) รายงานผลการดําเนินงานของจังหวัดสงใหสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัด
ระยอง จํานวน 8 เลม 
2) รายงานผลการดําเนินงานของภาคตะวันออกสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัด
ระยองเสนอกรมสงเสริมการเกษตร จํานวน 1 เลม  



 

        1.2) สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ กําหนดสถานที่จัดอบรมที่มีความพรอมและเหมาะสมเพ่ือ
ถายทอดความรูใหแกเกษตรกร ควรตั้งอยูใกลแปลงเรียนรู หรือภายในศนูยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตาม
ชนิดสนิคาที่กําหนดหรืออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
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        1.3) สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ รวมกับเกษตรกรที่เขารวมโครงการรวมกับวิเคราะหสภาพปญหา
การผลิต เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือกําหนดประเด็นและจัดทําแผนที่สงผลตอการเพ่ิมมูลคาผลไมดวยการแปรรูปเปน
ผลิตภัณฑท่ีไดมาตรฐานทางการคา และถายทอดความรูตามประเด็นที่ไดวิเคราะหมาใหแกเกษตรกร พรอมกับกําหนด
สถานที่สําหรับศึกษาดูงานในสถานประกอบการบริษัทสงออก /กลุมเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรกรณีตัวอยางที่ประสบ
ความสําเร็จในการแปรรูปผลไมที่ไดมาตรฐานทางการคา เปนตน ซึ่งควรสอดคลองกับประเด็นปญหาที่ตองการเพ่ือ
เพ่ิมมูลคาผลไมตามขีดความสามารถของเกษตรกรรวมกัน ดําเนินการ 1 ครั้ง ๆ ละ 4 วัน (รวมวันเดินทาง)  
        1.4) เนื้อหาการอบรมเนนประเด็นวิชาการเทคโนโลยีการแปรรูปผลไม การรับรองคุณภาพ มาตรฐานที่
เก่ียวของกับการแปรรูป การทําการตลาดแปรรูป การพัฒนาบรรจุภัณฑ เปนตน 
         1.5) ประสานหนวยงานทีเ่ก่ียวของรวมเปนวิทยากร เชน กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสรมิการคาระหวาง
ประเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) กรมสงเสริมสหกรณ สถาบันการศกึษาตาง ๆ เปนตน 
         1.6) รายงานผลการดําเนนิงานตามระบบ e-project 
 
 
 
 
 
                 2) พัฒนาจุดรวบรวม/คัดแยกผลไมเพื่อเพิ่มมูลคาโดยสถาบนัเกษตรกร ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด/
อําเภอ 
          วิธีการดําเนินงาน มีดังนี ้
         2.1) สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ คัดเลือกสถาบันเกษตรกรที่เปนจุดรวบรวม/คัดแยกผลไมหรือมี
การแปรรูปผลไมเพ่ือเพ่ิมมูลคา 
         2.2) กรมสงเสริมการเกษตรสนับสนุนคาใชจายในการดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมจุดละ 
120,000 บาท เชน การจัดประชุมแลกเปลี่ยน ซื้อวัสดุอุปกรณสํานักงานหรือวัสดุอื่น ๆตามความจําเปนท่ีไมใชวัสดุ
ครุภัณฑ การจัดประชาสัมพันธผลผลิต เปนตน ทั้งนี้ รูปแบบการดําเนินการใหพิจารณาตามความเหมาะสมสอดคลอง
กับกิจกรรมของสถาบันเกษตรกรที่ไดรับการคัดเลือกสามารถพัฒนาเพื่อเพ่ิมมูลคาได 
 
 
 
     3) ผลิตสื่อวีดีทัศนสงเสริมการแปรรูปเพิ่มมูลคา ดําเนินการโดยสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร จัดทํา
สื่อเพ่ือคนหาตนแบบในการสรางเอกลักษณมาตรฐานที่เปนการคาของไมผลภาคตะวันออกเพื่อการแปรรูป จํานวน 1 เรื่อง 
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สรุปผลงาน (out put) ที่ไดจากกิจกรรม 4.2.1 (1) คือ 
1) เนื้อหาหลักสูตรในการอบรมและดูงานจากการประเมินผลเกษตรกรในการนําความรูที่ไดรับจาการ
อบรมไปประยุกตใชในการปฏบัิติ 
2) รายงานผลการดําเนินงานตามระบบ e-project  

สรุปผลงาน (out put) ที่ไดจากกิจกรรม 4.2.1 (2) คือ 
จุดรวบรวม/คัดแยกผลไมเพื่อเพิ่มมูลคา 8 จุด  

สรุปผลงาน (out put) ที่ไดจากกิจกรรม 4.1.2 (3) คือ 
สื่อวีดีทัศนสงเสริมการแปรรูปเพิ่มมูลคา 1 เรื่อง 



 

         4.2.2 สัมมนาเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไมแปรรูป 
      1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไมแปรรูป ดําเนินการโดยสํานักงาน
เกษตรจังหวัด 
          วิธีการดําเนินงาน มีดังนี ้
         1.1) จังหวัดดําเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไมแปรรูปเพ่ือนําไปสูการ
ซื้อขายแบบลวงหนา จํานวน 1 ครั้งๆ ละ 2 วัน (รวมวันเดินทาง) เนื้อหาการสัมมนา เนนการแลกเปลี่ยนประสบการณ
ดานการผลิตและความตองการของตลาดแปรรูป รับทราบสถานการณการตลาดแปรรูป การคาของตลาดแปรรูป 
ตลอดจนเกิดการพบปะระหวางผูซื้อและผูขายในการเจรจาธุรกิจ เปนตน ท้ังนี้ รูปแบบกิจกรรมและกําหนดการให
พิจารณาไดตามความเหมาะสม 
         1.2) รายงานผลการดําเนินงานใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบภายในเดือนสิงหาคม 2562  
 
 
 
 
 
         4.2.3 พัฒนาบรรจภุัณฑ 
      1) จัดทําบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาผลไม ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด 
          วิธีการดําเนินงาน มีดังนี ้
                  1.1) สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ ดําเนินการจัดทําบรรจุภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลไมใหกับกลุมสมาชิก
จากขอ 4.2.1 (1) เขารวมกิจกรรม 
                  1.2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเพ่ือเกิดการเชื่อมโยงระหวางเครือขายผูผลิต เกิดการแลกเปลี่ยนเพ่ือกําหนด
มาตรฐานเพ่ือการรับรองคุณภาพและการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ 
                      1.3) จัดทําบรรจุภัณฑตามความตองการที่ไดผลสรุปจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยน 
 
 
 
         4.2.4 ประชาสัมพันธและสงเสริมการแปรรูปผลผลิตเปนผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาผลไม 
      1) จัดงานประชาสัมพันธแหลงผลิตผลิตภัณฑแปรรูปผลไมเพื่อเพิ่มมูลคา ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตร
จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี 
          วิธีการดําเนินงาน มีดังนี ้
                  1.1) สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ จัดเวทีวิเคราะหความตองการของชุมชน ผลกระทบ ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินการ และเปาหมายพื้นที่ที่จะเขารวมกิจกรรม 
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                  1.2) ดําเนินการจัดงานประชาสัมพันธและสงเสริมการแปรรูปผลผลิตเปนผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลไม 
1 ชนิด ที่ไดมาตรฐานทางการคาและมีบรรจุภัณฑท่ีทันสมัย มีการรับรองคุณภาพพรอมที่จะคาขายตอไป 
   1.3) รายงานผลการดําเนินงานเสนอกรมสงเสริมการเกษตร ภายในเดือนสิงหาคม 2562 
 
 
 

สรุปผลงาน (out put) ที่ไดจากกิจกรรม 4.2.2 (1) คือ 
รูปเลมรายงานผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบตัิการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไมแปรรปูเสนอกรม
สงเสริมการเกษตร จํานวน 8 จังหวัด 

สรุปผลงาน (out put) ที่ไดจากกิจกรรม 4.2.3 (1) คือ 
บรรจภุัณฑผลไมเพื่อเพิ่มมูลคาแปรรูป 8 จังหวัด 

สรุปผลงาน (out put) ที่ไดจากกิจกรรม 4.2.4 (1) คือ 
รูปเลมรายงานการประชาสัมพันธและสงเสริมการแปรรูปผลผลิตเปนผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาผลไม
เสนอกรมสงเสริมการเกษตร 



 

 
 
         4.2.5 บริหารจัดการเพื่อคนหาตนแบบในการสราง Value Added 
      1) ใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อคนหาตนแบบ ดําเนินการโดย สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร สํานักงาน
สงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง และสํานักงานเกษตรจังหวดั/อําเภอ เปนการสํารวจและติดตามปญหา
อุปสรรค แกไข และศึกษาตนแบบการสราง Value Added เพ่ือใชเปนรูปแบบในการขยายผลในการสรางเอกลักษณการ
แปรรูปไมผลเพ่ือเพิ่มมูลคาภาคตะวันออก 
      2) สรุปผลประกอบการพิจารณา ดําเนินการโดยสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง 
และสํานักงานเกษตรจังหวดั เปนการสรุปผลการดําเนินงานของกิจกรรมที่เปนตนแบบสื่อใหเห็นถึงรูปแบบที่สามารถนําไป
ประยุกตใชและขยายผลไดในอนาคตโดยสํานักงานเกษตรจังหวัดสงผลการพิจารณาใหกับสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จากนั้นใหรวบรวมเรียบเรียงแลวเสนอกรมสงเสริมการเกษตรตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ป 2561 ป 2562 

ต.
ค.

 6
1 

พ.
ย.

 6
1 

ธ.
ค.

 6
1 

ม.
ค.

 6
2 

ก.
พ.

 6
2 

ม.ี
ค.

 6
2 

เม
.ย

. 6
2 

พ.
ค.

 6
2 

ม.ิ
ย.

 6
2 

ก.
ค.

 6
2 

ส.
ค.

 6
2 

ก.
ย.

 6
2 

1. กิจกรรมพัฒนาคณุภาพการผลิตไมผลสู
มาตรฐานการสงออกภาคตะสันออก 
   1.1 พัฒนาความรูและเพ่ิมศักยภาพ
กระบวนการทํางานของเจาหนาที่เพ่ือยกระดับการ
ผลิตไมผลสูมาตรฐานการคาและการสงออก 
        1) จัดสัมมนาสรางความเขาใจโครงการและ
พัฒนาความรูใหกับเจาหนาที่ 

            

สรุปผลงาน (out put) ที่ไดจากกิจกรรม 4.2.5 คือ 
1) รายงานผลการดําเนินงานของจังหวัดสงใหสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัด
ระยอง จํานวน 8 เลม 
2) รายงานผลการดําเนินงานของภาคตะวันออกสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัด
ระยองเสนอกรมสงเสริมการเกษตร จํานวน 1 เลม  
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กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ป 2561 ป 2562 
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 6
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พ.

 6
2 

ม.ี
ค.

 6
2 

เม
.ย

. 6
2 

พ.
ค.

 6
2 

ม.ิ
ย.

 6
2 

ก.
ค.

 6
2 
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 6
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        2) จัดประชุมสราง Core Team เพ่ือเพิ่ม
ศักยภาพกระบวนการทํางาน 
        3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู
และเสริมสรางความเขมแข็งกระบวนการทํางานใน
ระดับพื้นที่ 
   1.2 พัฒนาเกษตรกรผลติไมผลที่เปนเอกลักษณ
มาตรฐานการคาและการสงออก 
        1) จัดอบรมถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และศึกษาดูงาน 
        2) จัดสัมมนาเชื่อมโยงเครือขายผูผลิตไมผล
สูมาตรฐานการคาและการสงออก 
        3) ผลิตสื่อวีดีทัศนสงเสริมการสราง
เอกลักษณตนแบบมาตรฐานการคา 
   1.3 ประชาสัมพันธและรณรงคสงเสริมการ
บริโภคผลไมคุณภาพมาตรฐานการสงออก 
        1) ประชาสัมพันธสงเสริมความเปน
เอกลักษณผลไมเพ่ือการคาคุณภาพดีของจังหวัด 
        2) จัดงานสงเสริมการบริโภคผลไมคุณภาพ
ขามถิ่นนอกแหลงผลิต 
   1.4 สัมมนาเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด
ผลไม 
   1.5 การรับรองคุณภาพสามารถตรวจสอบ
ยอนกลับได 
   1.6 บริหารจัดการเพ่ือคนหาตนแบบในการ
สรางเอกลักษณมาตรฐานการคาไมผลภาค
ตะวันออก 
2. กิจกรรมแปรรูปผลไมเพื่อเพ่ิมมูลคาภาค
ตะวันออก 
    2.1 พัฒนาความรูเพ่ือเพ่ิมมูลคาและศักยภาพ
การผลิตผลไมภาคตะวันออก 
         1) อบรมเกษตรกรและศึกษาดูงาน 
         2) พัฒนาจุดรวบรวม/คัดแยกผลไมเพ่ือ
เพ่ิมมูลคาโดยสถาบันเกษตรกร 
         3) ผลิตสื่อวีดีทัศนสงเสริมการแปรรูปเพ่ิม
มูลคา 
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กิจกรรม/ข้ันตอน 
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    2.2 สัมมนาเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด
ผลไมแปรรูป 
    2.3 พัฒนาบรรจุภัณฑ 
    2.4 ประชาสัมพันธและสงเสริมการแปรรูป
ผลผลิตเปนผลิตภัณฑเพ่ือเพิ่มมูลคาผลไม 
    2.5 บริหารจัดการเพ่ือคนหาตนแบบในการ
สราง Value Added 
 
6. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด 
     ผลผลิต 
            1) เกษตรกรผูรวมโครงการไมนอยกวา 2,200 ราย ในพ้ืนที่ 8 จังหวัดในภาคตะวันออก ไดรับการพัฒนา
ความรูและศักยภาพเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไมผลสูมาตรฐานการสงออกอยางถูกตอง 
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           2) เกษตรกรผูรวมโครงการไมนอยกวา 200 ราย ในพื้นที่ 8 จังหวัดในภาคตะวันออก ไดรับการพัฒนาความรู
และศักยภาพเกษตรกรเพ่ือการแปรรูปผลไม ธุรกิจการตลาด การรับรองคุณภาพ และการพัฒนาบรรจุภัณฑเพ่ือใหได
มาตรฐานและความปลอดภัย 
    ผลลัพธ 
          เกษตรกรที่เขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 60 สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ไมผลสูมาตรฐานการสงออกและแปรรูปผลไมสงผลใหเกิดการเพิ่มมูลคาผลไมได 
    ตัวชี้วัด 
         เชิงปริมาณ : 1. สินคาเกษตรไมผลที่สําคัญทางเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกอยางนอย 1 ชนิด ที่มีผลผลิตเพ่ือ
การสงออกเพิ่มข้ึนรอยละ 3 และสามารถแปรรูปเพ่ือเพิม่มูลผลไมสงผลใหราคาขายผลผลิตเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นไมนอยกวา
รอยละ 3 ตอป   
                 2. มีแผนการผลิตและการตลาดนําไปสูการเชื่อมโยงระหวางผูซื้อ-ผูขาย ในตลาดการสงออกและ
ตลาดแปรรูป 
        เชิงคุณภาพ : 1. เกษตรกรที่เขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในการจัดทําแผนการผลิตและการตลาด
นําไปสูการเชื่อมโยงระหวางผูซื้อ-ผูขายเพ่ือการสงออกเปรียบเทียบกับกอนเขาโครงการตามขอเท็จจริงแตกตางไมเกิน
รอยละ 10 
                2. มูลคาผลผลิตผลไมตามแผนการตลาดเปรียบเทียบกับมูลคาผลผลิตผลไมจริงแตกตางไมเกิน
รอยละ 10 
 



 

7. หนวยงาน/ผูรับผดิชอบ 
  สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร กลุมสงเสริมไมผล 
 7.1 นางสาวเพ็ญระพี ทองอินทร ตําแหนงผูอํานวยการกลุมสงเสริมไมผล         
                เบอรโทรศพัท : 0 2579 3816 
                E-mail: rapeepen@hotmail.com 
 7.2 นางสาวทัศนา คิดสราง ตําแหนงนักวิชาการเกษตรชํานาญการ 
      เบอรโทรศัพท : 0 2579 3816 
      E-mail: tus_pre@hotmail.com 
 


