
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมจัดอบรมรูปแบบออนไลน์  หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” โดยร่วม
สนับสนุนเรื่องการวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ 
---------------------------------------------------- 
วันที่ 9 มีนาคม 2565  
นางสมพิส ทองดีนอก เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายเสนีย์ ตรุยานนท์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ เกษตรอ าเภออัมพวา เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเส ริมและ
พัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภออัมพวา ลงพ้ืนที่เปิดระบบออนไลน์ สถานที่ฝึกปฏิบัติการ
วิเคราะห์ชุมชนเพ่ือการส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ ในการจัดรูปแบบออนไลน์ ของหลักสูตรการฝึกอบรม
ข้าราชการ ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจ าปีงบประมาณ 
2565 โดยมีเจ้าหน้าที่จากส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ร่วมให้การสนับสนุน
ติดตั้งระบบ ณ แปลงใหญ่มะพร้าว ต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

               
 

         
 

 
 

  



เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอ าเภอ (DW) และการจัดเวทีชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรวิถีใหม่ DOAE สู่โมเดลเกษตรเขต 2 
------------------------------------------------------- 
วันที่ 4 มีนาคม 2565 
 นางสมพิส ทองดีนอก เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอ าเภอ (DW) 
และการจัดเวทีชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยนายเสนีย์ ตรุยานนท์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กล่าว
รายงานการจัดกระบวนการฯ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม เกษตรอ าเภอ เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัดและ
อ าเภอ ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรวิถีใหม่ DOAE สู่โมเดลเกษตรเขต 2 
ครั้งที่ 1/2565 สินค้า"น้ าตาลมะพร้าวสมุทรสงคราม" มีเกษตรกรเข้าร่วม 20 ราย โดยมีกระบวนการ
วิเคราะห์ชุมชน ระดมสมอง เรียงล าดับปัญหาที่ส าคัญที่ต้องการแก้ไขหรือพัฒนาร่วมกัน โดยใช้เครื่องมือเข็ม
ทิศสร้างสุข ซึ่งสรุปได้ว่า เกษตรกรมีความต้องการพัฒนาด้านการสร้างสตอรี่ เรื่องราวของการผลิตน้ าตาล
มะพร้าว และการพัฒนาช่องทางตลาด ซึ่งจะด าเนินการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาต่อยอด ในกระบวนเวทีที่ 
2 จากนั้น นางสมพิส ทองดีนอก เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฯ ได้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ 
วิสาหกิจชุมชนบ้านสารภี ซึ่งมีฐานเรียนรู้ด้านการผลิตน้ าตาลมะพร้าว และการด าเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสารภี ต าบลจอมปลวก อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

              
 

            
 

            
 



เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม เตรียมความพร้อม(Action plan) ในการจัดเวทีชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรวิถีใหม่ DOAE สู่โมเดลเกษตรเขต 2  
.............................................................. 
วันที่ 2 มีนาคม 2565  
นางสมพิส ทองดีนอก เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม เกษตรอ าเภอ และเจ้าหน้าที่ส า
นังานเกษตรจังหวัดและอ าเภอ เตรียมความพร้อม(Action plan) ในการจัดเวทีชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพ่ือ
ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรวิถีใหม่ DOAE สู่โมเดลเกษตรเขต 2 ครั้งที่ 1/2565 สินค้า "น้ าตาลมะพร้าว
สมุทรสงคราม" ก่อนลงพ้ืนที่จัดเวทีชุมชน ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตร 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

      
 

      
 

      
 
 

  



ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี  เพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  
(Field day) ปี 2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับส านักงาน
เกษตรอ าเภอทัท้ง 3 อ าเภอ ด าเนินการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) 
ปี 2565 โดยมีนายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการกล่าว เปิดงาน  
นายศราวิช ด้วงสีทอง ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ) เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และ  
นางสมพิส ทองดีนอก เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยในการจัดงานในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการถ่ายทอดความรู้และให้บริการแก่เกษตรกร เพ่ือกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิต
ในปีเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ในการวางแผนการผลิต 
หน่วยงานต่าง ๆ มีการให้บริการด้านการเกษตร และเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และศูนย์เครือข่าย เพื่อน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยมี
การจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ จ านวน 5 สถานีเรียนรู้ ประกอบด้วย 
สถานีเรียนรู้ที่ 1 การแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าวเพ่ือเพ่ิมมูลค่า  
สถานีเรียนรู้ที่ 2 เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะมีการขุดลอกเลนในร่องสวนมะพร้าว 
สถานีเรียนรู้ที่ 3 การป้องกันก าจัดศัตรูพืชในมะพร้าว 
สถานีเรียนรู้ที่ 4 การบริหารจัดการน้ าในฤดูแล้ง  
สถานีเรียนรู้ที่ 5 การย่อยกิ่งไม้เพ่ือท าปุ๋ยหมัก และการจัดการดินปุ๋ย 
 

      
 

      
 

      
 



กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมฝึกอบรมและร่วมเป็นพี่เลี้ยง โครงการพัฒนานักส่งเสริม
การเกษตรมืออาชีพ ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 โดยนางสมพิส ทองดีนอก เกษตร
จังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางสาวศุภรานันท์ ทองไหม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
และนางสาวจุฑาภรณ์ แสงอ่อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  
ร่วมฝึกอบรมและร่วมเป็นพ่ีเลี้ยง โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1 
โดยมีนางธัญธิตา บุญญมณีกุลผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี เป็นประธาน
เปิดการอบรม ซึ่งกิจกรรมวันนี้ เป็นกิจกรรมปรับกระบวนทัศน์และ รับฟังประสบการณ์การท างานจาก
วิทยากรที่ได้รับรางวัลเกษตรต าบลดีเด่น รวมถึงมีการก าหนดเป้าหมายการอบรมและกิจกรรมครั้งถัดไป โดยมี
ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 33 ราย ณ ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี 

     
 

    
 

    
 

 
 


