
ประเดน็เพิ่มเติมในคูมือ 
 

วันที่เพิ่มเติม รายละเอียดการเพิ่มเติม 
20 ธันวาคม 2560  
เวลา 11.30 น. 

- หนา 3 ขอ 5.3 การสรางความเขาใจในพื้นที ่
จากประเด็นท่ีถามมาวา 
1.การชี้แจงของจังหวัด จากเดิมท่ีเปนคาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องด่ืม สามารถจัดทําคูมือ
หรือเอกสารประกอบการประชุมไดหรือไมน้ัน 
      ตอบ กองวิจัยฯไดปรึกษา กองแผนงานแลวนะครับ วาทุกกิจกรรมเปนงบดําเนินงาน สามารถเบิก
เปนคาอ่ืนๆท่ีจะใชในการประชุมได แตไมเกินวงเงินในกิจกรรมน้ันๆ 
- หนา 5 ขอ 5.7.4 ขอยอย 1) จัดทําวีดีทัศนแนะนํา 
จากประเด็นท่ีถามมาวา 
2.จะแปลงบางกจิกรรม เพ่ือเปนคาติดตามงาน เชน กิจกรรมจางทําวิดิทัศน สามารถทําไดหรือไมน้ัน 
      ตอบ ทําไมไดครับ เน่ืองจากสํานักงบฯ ใหใชงบปกติของกรมในการติดตามงานโครงการน้ีครับ  
ไมสามารถท่ีจะแปลงงบจากกจิกรรมท่ีใหไปเปนคาติดตามงานไดครบั 

 
ประเดน็แกไขคูมือ 

 

วันที่แกไข รายละเอียดการแกไข 
28 ธันวาคม 2560  
เวลา 11.30 น. 

- หนา 5 บรรทัดที ่9 
   จาก “งบประมาณ กรมสงเสริมการเกษตรจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการจางทาํวีดีทัศน” 
   เปน “งบประมาณ กรมสงเสริมการเกษตรจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการผลิตและจัดทําวีดีทัศน” 
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คํานํา 

 

 ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) มีวัตถุประสงคในการจัดต้ังเพื่อเปน

ศูนยกลางในการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแกเกษตรกร รวมท้ังการใหบริการ

ทางการเกษตร เผยแพรขอมูลขาวสารในพื้นท่ี และเพื่อเปนกลไกในการบูรณาการการทํางานของหนวยงานตางๆ  

ในการแกไขปญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นท่ี โดย ศพก.ประกอบดวย เกษตรกรตนแบบ แปลงเรียนรู หลักสูตร

การเรียนรู และฐานเรียนรู 

ดังนั้น เพื่อใหทุก ศพก. มีความพรอมในการเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรของชุมชน ไดรับการ

พัฒนา ศพก. ครบทุกองคประกอบ กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดจัดทําโครงการเพิ่มศักยภาพศูนยเรียนรูการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร และหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้ จะอํานวยประโยชนตอการดําเนินงาน

โครงการเพิ่มศักยภาพศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรใหบรรลุวัตถุประสงค และสามารถ

ดาวนโหลดเอกสารฉบับนี้ไดทาง http://alc.doae.go.th/  

 

  กรมสงเสริมการเกษตร 

ธันวาคม 2560 
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สารบัญ 

 

หนา 

1. หลักการและเหตุผล 1 

2. วัตถุประสงค  1 

3. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 1 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 2 

5. กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน 2 

5.1 การเตรียมการ 2 

5.2 การสรางการรับรู 2 

5.3 การสรางความเขาใจในพื้นท่ี  3 

5.4 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 3 

5.5 การพัฒนาศักยภาพ ศพก. 4 

5.6 ติดตามและใหการสนับสนุน 4 

5.7 รายงานผลการดําเนินงาน 4 

5.8 สรุปผลการดําเนินงาน 5 

6. แผนปฏิบัติงาน 6 

7. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวช้ีวัด 7 

ภาคผนวก 8 

 - แผนภาพข้ันตอนการดําเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ 9 

การผลิตสินคาเกษตร 

 - แบบจัดทําแผนพัฒนา/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใหจายงบประมาณโครงการฯ 10 

 - แบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการ ฯ ระดับจังหวัด 12 

 - แบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการ ฯ ระดับเขต 14 

 - แบบรายงานการใชจายงบประมาณโครงการฯ ระดับจังหวัด 16 

 - แบบรายงานการใชจายงบประมาณโครงการฯ ระดับเขต 17 



 

คูมือ 

โครงการเพิ่มศักยภาพศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ป 2560 
 

1. หลักการและเหตุผล 

กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดต้ังศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)  

ทุกอําเภอ อําเภอละ 1 ศูนย รวมเปน 882 ศูนย เมื่อป พ.ศ. 2557 เพื่อเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรในชุมชน

เปนการเรียนรูจากเกษตรกรตนแบบท่ีประสบความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ในประเด็นการเพิ่มผลผลิต การลดตนทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการผลิต 

ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมอยางตอเนื่องตลอดฤดูกาลผลิต 

เกษตรกรมีการแลกเปล่ียนเรียนรูกับเกษตรกรตนแบบ 

ในป 2560 คณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ  

(Single Command) ไดรวมกันประเมินเพื่อจัดระดับการพัฒนา ศพก. ใน 4 ประเด็นหลักประกอบดวย 1. สภาพ

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 2. เกษตรกรตนแบบ 3. การบริหารจัดการ/แนวทางการ

พัฒนา 4. การเช่ือมโยงเครือขาย โดยมีผลการประเมิน ดังนี้  

ระดับดี (A) จํานวน 470 ศูนย คิดเปนรอยละ 53.29 คือ ศพก. มีความพรอมในการเปนแหลงเรียนรู

ดานการเกษตรของชุมชน และมีการจัดต้ังศูนยเครือขายแลว แตศูนยเครือขายยังไมมีความพรอมสมบูรณ  ในการ

เปนแหลงเรียนรู 

ระดับปานกลาง (B) จํานวน 401 ศูนย คิดเปนรอยละ 45.46 คือ ศพก.ยังมีความจําเปนในการ

พัฒนาเพื่อใหมีความพรอมในการเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรของชุมชนในบางประเด็น เชน แปลงเรียนรู  

ฐานเรียนรู การจัดทําขอมูลประจําศูนยใหถูกตองครบถวนสมบูรณ และอยูระหวางการดําเนินการจัดต้ังศูนย

เครือขาย 

ระดับพอใช (C) จํานวน 11 ศูนย คิดเปนรอยละ 1.25 คือ ศพก. ตองมีการพัฒนาเพื่อใหมีความ

พรอมในการเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรของชุมชนในหลายประเด็น เชน สภาพความพรอมและบรรยากาศ 

ศพก.ท่ีจะเปนแหลงเรียนรู แปลงเรียนรู ฐานเรียนรู การจัดทําขอมูลประจําศูนยใหถูกตองครบถวนสมบูรณ และ

อยูระหวางการดําเนินการจัดต้ังศูนยเครือขาย 

กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดทําโครงการเพิ่มศักยภาพศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินคาเกษตร เพื่อการพัฒนาใหทุก ศพก. มีความพรอมในการเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรของชุมชน 
 

2. วัตถุประสงค 

เพื่อพัฒนาใหศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) มีความพรอมเปน 

แหลงเรียนรูดานการเกษตรของชุมชน 
 

3. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนนิการ 

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย ใน 77 จังหวัด 



2 

4. ระยะเวลาดําเนินการ : ธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561 

 4.1 การเตรียมการ เดือนธันวาคม 2560 

 4.2 การสรางการรับรู เดือนธันวาคม 2560 

 4.3 การสรางความเขาใจในพื้นท่ี เดือนธันวาคม 2560 

 4.4 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. เดือนธันวาคม 2560 

 4.5 การพัฒนาศักยภาพ ศพก. เดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2561 

 4.6 การติดตามและใหการสนับสนุนพื้นท่ี ธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ 2561 

 4.7 การรายงานผลการดําเนินงาน เดือนกุมภาพันธ 2561 

 4.8 การสรุปผลการดําเนินงาน เดือนมีนาคม 2561  
 

5. กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน  

 การดําเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

เปนการดําเนินการจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสํารองจาย 

เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน  โดยเบิกจายในงบรายจายอื่น ลักษณะคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  

ประกอบดวย 8 กิจกรรม คือ 

 5.1 การเตรียมการ  

 5.2 การสรางการรับรู  

 5.3 การสรางความเขาใจในพื้นท่ี  

 5.4 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก.  

 5.5 การพัฒนาศักยภาพ ศพก.  

 5.6 การติดตามและใหการสนับสนุนพื้นท่ี  

 5.7 การรายงานผลการดําเนินงาน  

 5.8 การสรุปผลการดําเนินงาน  

 ซึ่งวิธีการดําเนินงาน ดังนี ้
 

 5.1 การเตรียมการ 

  กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตรดําเนินการจัดทําคูมือโครงการเพิ่มศักยภาพ 

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร เพื่อสรางความเขาใจใหผูปฏิบัติงาน และจัดทํารายละเอียด

เพื่อการโอนจัดสรรงบประมาณใหทุกจังหวัด รายการคาใชจาย/กิจกรรม ประกอบดวย 

  1) การจัดประชุมสรางการรับรูและสรางความรู ความเขาใจโครงการใหกับเจาหนาท่ีในพื้นท่ี 

  2) การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 

  3) การพัฒนาศักยภาพ ศพก. แตละระดับ (A B C ) 

  4) รายงานผลการดําเนินงาน 

ท้ังนี้ คาใชจายสามารถถัวจายไดภายในกิจกรรมเดียวกันเทานั้น 
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 5.2 การสรางการรับรู 

  5.2.1 กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตรจัดประชุมช้ีแจง เพื่อสรางความรูความเขาใจ

ใหกับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานศูนยเรียนรูการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรของสํานักงานสงเสริมและ

พัฒนาการเกษตรเขตและคณะกรรมการเครือขาย ศพก.ระดับประเทศโดยใชเวทีการประชุมคณะกรรมการ

เครือขาย ศพก.ระดับประเทศ 

  5.2.2. สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตจัดประชุมช้ีแจงเพื่อสรางความเขาใจใหกับ

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ศพก.ระดับจังหวัดเพื่อใหจังหวัดสามารถบริหารจัดการโครงการในภาพรวมของจังหวัดได 

รวมท้ังสามารถสรางความเขาใจในพื้นท่ี โดยมีสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต สนับสนุนการทํางาน

ของจังหวัด โดยใชเวทีการประชุมคณะกรรมการเครือขาย ศพก. ระดับเขต หรือการประชุมอื่นๆ  
 

 5.3 การสรางความเขาใจในพื้นท่ี 

  จังหวัดจัดประชุมสรางการรับรู  และสรางความรูความเขาใจโครงการใหกับผู เกี่ยวของ 

ในการดําเนินงานโครงการฯ บุคคลเปาหมายประกอบดวยคณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ (Single Command) เกษตรอําเภอ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ศพก. ของสํานักงานเกษตรจังหวัด 

ประธานคณะกรรมการ ศพก. ระดับอําเภอ และผูเกี่ยวของอื่น ๆ เพื่อใหผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของเกิดความชัดเจน 

ความเขาใจ สามารถนําไปปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกันไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณ กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดสรรงบประมาณใหทุกจังหวัด เพื่อเปนคาอาหารกลางวัน 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ท้ังนี้ ตองไมเกินวงเงินภายใตกิจกรรมการจัดประชุมสรางการรับรูและสรางความรู

ความเขาใจโครงการใหกับเจาหนาท่ีในพื้นท่ี ท่ีกรมโอนจัดสรรงบประมาณใหจังหวัด 
 

 5.4 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 

  5.4.1 อําเภอจัดประชุมเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ บุคคลเปาหมาย

ประกอบดวยเกษตรอําเภอ คณะกรรมการ ศพก. เจาหนาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรผูรับผิดชอบ ศพก. เจาหนาท่ี/

ผูเกี่ยวของในระดับอําเภอ เชน ประมงอําเภอ ปศุสัตวอําเภอ ฯลฯ และผูเกี่ยวของในพื้นท่ี ประชุมรวมกันวิเคราะห

ศักยภาพ ศพก. และกําหนดแนวทางการพัฒนา โดยใชขอมูลพื้นท่ี คน สินคา ขอมูล Zoning และขอมูลอื่น ๆ  

ท่ีเกี่ยวของ 

  5.4.2 การจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ เปนการกําหนดกิจกรรมของ 

ศพก. วาจะตองทําอะไร เมื่อไหร กับใคร ท่ีไหน เพื่อพัฒนาองคประกอบของ ศพก. เชน พัฒนาฐานเรียนรู  

แปลงเรียนรู ขอมูลขาวสาร หลักสูตรการเรียนรู และส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหสมบูรณและพรอมใหบริการ 

ตามแบบจัดทําแผน/รายงานผล ระดับอําเภอ  

  5.4.3 จังหวัดรวบรวมแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ.ทุก ศพก. เพื่อการบริหาร

โครงการฯ ในภาพรวมจังหวัด 

งบประมาณ กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดสรรงบประมาณใหทุกจังหวัด เพื่อเปนคาใชจาย 

คาอาหารกลางวัน และคาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาวัสดุอุปกรณในการจัดทําแผน เชน กระดาษฟาง ปากกาเมจิก 
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กระดาษ วัสดุสํานักงาน และอื่นๆท่ีจําเปนตามความเหมาะสมในการทําแผน ท้ังนี้ ตองไมเกินวงเงินภายใต

กิจกรรมการวิเคราะหศักยภาพ ศพก. ท่ีกรมโอนจัดสรรงบประมาณใหจังหวัด 
 

 5.5 การพัฒนาศักยภาพ ศพก. 

  5.5.1 จังหวัด/อําเภอดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง และบันทึกในระบบ EGP  

  5.5.2 เกษตรอําเภอ เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร คณะกรรมการ ศพก. และผูเกี่ยวของ

ดําเนินการพัฒนา ศพก. ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ขอ 5.4 เพื่อพัฒนาองคประกอบของ 

ศพก. เชน พัฒนาฐานเรียนรู ขอมูลขาวสาร หลักสูตรการเรียนรู แปลงเรียนรู และส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ 

ใหสมบูรณและพรอมใหบริการ โดยหนวยงานตาง ๆ เขารวมดําเนินการและสนับสนุน   

งบประมาณ กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพ ศพก. เพื่อเปน

คาใชจายในการพัฒนา ศพก.แตละระดับ ตามผลการประเมินและจัดระดับการพฒันา ศพก.ป 2560 ดังนี้   

ศพก. ระดับ A (มีความพรอมสมบูรณ) กรอบวงเงิน 100,000 บาท  

ศพก. ระดับ B (ตองพัฒนาเพิ่มในบางประเด็น) กรอบวงเงนิ 150,000 บาท  

ศพก. ระดับ C (ยังไมมีความพรอม หรือ ตองพัฒนาเพิ่มในหลายประเด็น) กรอบวงเงนิ 200,000 บาท  

โดยใหเบิกจายในงบรายจายอื่น ลักษณะคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ เทานั้น ท้ังนี้ ตองไมเกินวงเงินภายใต

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ศพก.แตละระดับ (A B C) ท่ีกรมโอนจัดสรรงบประมาณใหจังหวัด  

ท้ังนี้ ใหดําเนินการเบิกจายงบประมาณใหแลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพนัธ 2561 
 

ท้ังนี้ ใหดําเนินการเบิกจายงบประมาณใหแลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพนัธ 2561 
 

 

 5.6 ติดตามและใหการสนับสนุน 

   สวนกลาง สํานกังานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต จังหวัด ติดตามและใหการสนับสนุนการ

ดําเนินงานในพื้นท่ี  
 

 5.7. รายงานผลการดําเนินงาน 

  5.7.1 จังหวัดและอําเภอรายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการอยางตอเนื่องทุกสัปดาห

ใหสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตทราบ ตามแบบรายงานความกาวหนา ระดับจังหวัด  

  5.7.2 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ติดตามและรายงานความกาวหนา 

การดําเนินงานโครงการของจังหวัดทุกวันศุกร กอนเวลา 12.00 น. ทางไลน “กลุม##จนท.เขต ศพก.” จนเสร็จส้ิน

การดําเนินงานโครงการ ตามแบบรายงานความกาวหนา ระดับเขต 

  5.7.3 จังหวัดรายงานการใชจายงบประมาณโครงการตามกิจกรรมใหสํานักงานสงเสริมและ

พัฒนาการเกษตรเขตทราบทุกส้ินเดือน (แบบรายงานการใชจายงบประมาณ ระดับจังหวัด) และสํานักงาน

สงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตสรุปเปนภาพรวมเขตสงกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร  

(แบบรายงานการใชจายงบประมาณ ระดับเขต) ภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 
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  5.7.4 จังหวัดและอําเภอดําเนินการโดยสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตใหการ

สนับสนุน ดังนี้ 

1) จัดทําวีดีทัศนแนะนํา ศพก.พรอมองคความรูประจํา ศพก.ทุกศูนย และนําข้ึน  

You Tube แลวแจง URL ของไฟลท่ีนําเสนอแตละ ศพก. ในเลมสรปุผลการดําเนินงานโครงการฯ ของจังหวัด 

2) จัดทําเลมสรุปผลการดําเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพศูนยเรียนรูการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรของจังหวัด พรอมภาพกิจกรรมกอน ระหวาง ผลดําเนินการ และ URL ของ

ไฟลวีดีทัศนแนะนํา ศพก. ทุก ศพก. จังหวัดละ 1 เลมจัดสงใหกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตรภายใน

วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 

งบประมาณ กรมสงเสริมการเกษตรจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการจางทําวีดีทัศน 

แนะนํา ศพก.และองคความรูประจํา ศพก.ทุกศูนย จังหวัดละ 10,000 บาท 
 

 5.8 สรุปผลการดําเนินงาน 

  กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตรสรุปผลการดําเนินโครงการและประสานงานกับ 

กองคลังในการนําสงคืนงบประมาณเหลือจายใหสํานักงบประมาณ  
 

ระเบียบและคําสั่งท่ีเก่ียวของ 

ขอใหจังหวัด/อําเภอดําเนินการตามประกาศหรือคําส่ังคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ีเกี่ยวของ  

และปฏิบัติตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนท่ีเกี่ยวของ ตลอดจน

มาตรฐานของทางราชการใหถูกตองครบถวน โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของทางราชการเปนสําคัญ เชน 

  - ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

  - พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

  - กฎกระทรวง กําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560  

  - หนังสือสํานักงบประมาณ ท่ี นร 0704/ว 37 ลงวันท่ี 6 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางการ 

พิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

  - คําส่ังกรมสงเสริมการเกษตรท่ี 890/2560 ลงวันท่ี 21 กันยายน 2560 เรื่องการมอบอํานาจให 

ผูวาราชการจังหวัด (ยกเวน กทม.) ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ

จัดจางและบริหารพัสดุ 

  - หนังสือกรมสงเสริมการเกษตร ดวนท่ีสุด ท่ี กษ 1002/ว 1180 ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2560 

เรื่องการปรับปรุงคําส่ังมอบอํานาจกรมสงเสริมการเกษตร 

ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซตกองคลัง http://www.finance.doae.go.th/site/law/ 
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6. แผนปฏิบัติงาน 

ที่ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ส.1 ส.2 ส.3 ส.4 ส.1 ส.2 ส.3 ส.4 ส.5 ส.1 ส.2 ส.3 ส.4 ส.5 ส.1 ส.2 ส.3 ส.4

(1-8) (9-15) (16-22) (23-31) (1-6) (7-13) (14-20) (21-27) (28-31) (1-3) (4-10) (11-17) (18-24) (25-28) (1-10) (11-17) (18-24) (25-31)

1 เตรียมการ

 - ขอจัดสรรงบประมาณ กวพ.

 - จัดทําคูมือโครงการ กวพ.

2 การสรางการรับรู

 - ชี้แจงสรางความเขาใจให จนท.เขต และ กวพ.

คณะกรรมการเครือขาย ศพก.ระดับประเทศ

 - ชี้แจงสรางความเขาใจให จนท.จังหวัด เขต

3 สรางความเขาใจในพื้นที่

 - ชี้แจง SC/จังหวัด/อําเภอ จังหวัด

4 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก.

 - วิเคราะหศักยภาพ ศพก. อําเภอ/จังหวัด/SC

 - จัดทําแผนพัฒนา ศพก. อําเภอ/จังหวัด/SC

 - แจงแผนใหจังหวัด /SC อําเภอ

5 การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 - การจัดซื้อจัดจาง จังหวัด/อําเภอ

 - พัฒนาแปลงเรียนรู ฐานเรียนรู หลักสูตร อําเภอ/จังหวัด/SC

 - ขอมูลประจําศูนย อําเภอ/จังหวัด/SC

 - สื่อหรือเอกสารองคความรู อําเภอ/จังหวัด/SC

6 ติดตามและใหการสนับสนุนพื้นที่ เขต/จังหวัด/สวนกลาง

7 รายงานผลการดําเนินงาน

 - รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน เขต/จังหวัด

 - รายงานผลการพัฒนา ศพก.ตามแผน อําเภอ/จังหวัด

 - จัดทําวีดิทัศนแนะนําศพก. อําเภอ/จังหวัด

8 สรุปผลการดําเนินงาน กวพ.

หมายเหตุ :  ทุกกิจกรรมเปนงบรายจายอื่น ลักษณะคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ขอมูล ณ วันที่ 12 ธ.ค.60

              ทั้งนี้ แผนปฏิบัติงานสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของพื้นที่ แตตองดําเนินงานโครงการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561

ธันวาคม 2560 มกราคม 2561 กุมภาพันธ 2561 มีนาคม 2561
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7. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวช้ีวัด 

  7.1 ผลผลิต  

    ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร จํานวน 882 ศูนย ไดรับการพัฒนาใหมี

ความพรอมเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรของชุมชน 

  7.2 ผลลัพธ 

    ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร จํานวน 882 ศูนย มีประสิทธิภาพในการ

ถายทอดความรูดานการเกษตรของชุมชน โดยมีฐานเรียนรู แปลงเรียนรู หลักสูตรการเรียนรู ขอมูลขาวสาร และ

ส่ิงอํานวยความสะดวกในการเรียนรู มีความสมบูรณและพรอมใหบริการ   

  7.3 ตัวช้ีวัด 

    ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร จํานวน 882 ศูนยไดรับการพัฒนาใหมี

ความพรอมเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรของชุมชนอยูในระดับดี (A) ทุก ศพก. 

 

************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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แผนภาพข้ันตอนการดําเนินงาน 

โครงการเพิ่มศักยภาพศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

จากงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

โดยเบิกจายงบรายจายอื่น ลักษณะคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  ระยะเวลาการดําเนินงานโครงการ ธ.ค. 60 -  มี.ค. 61 

11.กรมสรุปรายงาน 
      - ผลการดําเนินงาน 
      - ผลการเบิกจาย 

10.จังหวัดรวบรวม 
      - ผลการดําเนินงาน 
      - ผลการเบิกจาย 

สํานักงบประมาณ 

กรมสงเสริมการเกษตร 

สํานักงานเกษตรจังหวัด 

สํานักงานเกษตรอําเภอ 

6. จัดซื้อจัดจาง 
(บันทึกในระบบ EGP) 

7. พัฒนาศักยภาพ ศพก. 
      - แปลงเรียนรู 
      - ฐานเรียนรู 
      - ขอมูลประจําศูนย 

ฯลฯ 

1. โอนจัดสรรงบประมาณ 

2. โอนจัดสรรงบประมาณหลังจาก 
   ไดรับแจงการอนุมัติจัดสรร 

- บันทึกผานระบบ GFMIS ตาม

ระเบียบการเบิกจายเงินงบประมาณ 

- ประชุมช้ีแจงเขตและคณะกรรมการ

เครือขาย ศพก.ระดับประเทศ 

5. ประชุมคณะกรรมการ ศพก.  
    - วิเคราะหศักยภาพ ศพก. 
    - จัดทําแผนปฏิบัติงาน/    
      แผนการใชจายเงิน

  

 9.รายงาน 
      - ผลการดําเนินงาน 
      - ผลการเบิกจาย 

4. ประชุม SC จังหวัด อําเภอ ศพก  
 
   สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร (สสก.) 

   

8. กรม/เขต/จังหวัด/SC/อําเภอ 
   ติดตามและการใหการสนับสนุน 
   

ศพก. 882 ศูนย  
ไดรับการพัฒนาพรอมเปนแหลงเรียนรู     

ดานการเกษตรของชุมชน 
 

สสก.ท่ี 1-9 3. ประชุมช้ีแจงจังหวัด  
   



10 
แบบจัดทําแผน/รายงานผล ระดับอําเภอ

แบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณโครงการเพิ่มศักยภาพศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ระดับอําเภอ

จากงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเบิกจายในงบรายจายอื่น ลักษณะคาตอบแทนใชสอยและวัสด
ุ

ศพก.อําเภอ................... จังหวัด.................

เปาหมาย ราคาตอหนวย ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61

จํานวน หนวยนับ (บาท) แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1 ประชุมวิเคราะหศักยภาพ ศพก. และกําหนดแนวทางการพัฒนา

2 การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

2.1 พัฒนาฐานเรียนรู

   ฐานเรียนรูที่ 1 เรื่อง ......................

...........................................................

   ฐานเรียนรูที่ 2 เรื่อง ......................

...........................................................

   ฐานเรียนรูที่ 3 เรื่อง ......................

...........................................................

   ฐานเรียนรูที่ 4 เรื่อง ......................

...........................................................

   ฐานเรียนรูที่ 5 เรื่อง ......................

...........................................................

2.2 พัฒนาแปลงเรียนรู 

    แปลงเรียนรู เรื่อง ...........................

    แปลงเรียนรู เรื่อง ...........................

2.3 ขอมูลประจําศูนย

   ฐานขอมูลความรู

   สื่อการเรียนรู เรื่อง .........................

2.4 ................................................

3 การรายงานผลการดําเนินงาน

 - รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน

 - สรุปผลการพัฒนา ศพก.

4  จัดทําวีดิทัศนแนะนํา ศพก.และองคความรู 

ที่
กิจกรรม แยกรายการ
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 - ตัวอยาง- แบบจัดทําแผน/รายงานผล ระดับอําเภอ

แบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณโครงการเพิ่มศักยภาพศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ระดับอําเภอ

จากงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเบิกจายในงบรายจายอื่น ลักษณะคาตอบแทนใชสอยและวัสด
ุ

ศพก.เขต ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

เปาหมาย ราคาตอหนวย ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61

จํานวน หนวยนับ (บาท) แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1 ประชุมวิเคราะหศักยภาพ ศพก. และกําหนดแนวทางการพัฒนา

 - อาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม 25 ราย 100 25

 - กระดาษฟาง 

 - ฯลฯ

2 การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

2.1 พัฒนาฐานเรียนรู

   ฐานเรียนรูที่ 1 เรื่อง การผลิต วัสดุการเกษตรประจําฐานเรียนรู

   ชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช  - หัวเชื้อจุลินทรีย 10 ขวด xx 10

 - เมล็ดธัญพืช (ขาวสาร ขาวโพด ฯ) 30 ก.ก. xx 30

 - วัสดุสําหรับการผลิต  น้ํายาฆาเชื้อ 10 ขวด xx 10

 - วัสดุสําหรับการผลิต  ถุงพลาสติก 15 แพ็ค xx 15

 - ปุยอินทรียสําหรับสาธิตวิธีใช 100 ก.ก. xx 100

2.2 พัฒนาแปลงเรียนรู 

    แปลงเรียนรู เรื่อง ...........................

    แปลงเรียนรู เรื่อง ...........................

2.3 ขอมูลประจําศูนย

   ฐานขอมูลความรู

   สื่อการเรียนรู เรื่อง .........................

2.4 ................................................

3 การรายงานผลการดําเนินงาน

 - รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน

 - สรุปผลการพัฒนา ศพก.

4  จัดทําวีดิทัศนแนะนํา ศพก.และองคความรู 

ที่
กิจกรรม แยกรายการ
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แบบรายงานความกาวหนา ระดับจังหวัด

แบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด

จากงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

โดยเบิกจายในงบรายจายอื่น ลักษณะคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ของ จังหวัด................................. 

ขอมูล ณ วันที่ ............ เดือน ..............พ.ศ. .........................

กิจกรรม

การพัฒนาศักยภาพ ศพก.แตละระดับ (A B C ) รายงานผลการดําเนินงาน

จัดซื้อจัดจาง พัฒนา ศพก.  จัดทําวีดิทัศน เบิกจายแลว สรุปผล

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

สรุปจํานวนอําเภอ -                       -                       -                       -                       -                       -                       

หมายเหต ุ: ใหกา √ ในชองกิจกรรมที่อําเภอดําเนินการแลว

การวิเคราะหศักยภาพ

 ศพก.

ที่ รายชื่ออําเภอ
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 - ตัวอยาง - แบบรายงานความกาวหนา ระดับจังหวัด

แบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด

จากงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

โดยเบิกจายในงบรายจายอื่น ลักษณะคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ของ กรุงเทพมหานคร

ขอมูล ณ วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

กิจกรรม

การพัฒนาศักยภาพ ศพก.แตละระดับ (A B C ) รายงานผลการดําเนินงาน

จัดซื้อจัดจาง พัฒนา ศพก.  จัดทําวีดิทัศน เบิกจายแลว สรุปผล

1 ตลิ่งชัน √

2 ภาษีเจริญ √

3 หนองจอก √

4 ลาดกระบัง √

สรุปจํานวนเขต 4                         -                       -                       -                       -                       -                       

หมายเหต ุ: ใหกา √ ในชองกิจกรรมที่ดําเนินการแลว

ที่ รายชื่อเขต

การวิเคราะหศักยภาพ

 ศพก.
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แบบรายงานความกาวหนา ระดับเขต

แบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับเขต

จากงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเบิกจายในงบรายจายอื่น ลักษณะคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

ของ สสก................................. 

ขอมูล ณ วันที่ ............ เดือน ..............พ.ศ. .........................

ที่ จังหวัด จํานวน

อําเภอ

การจัดประชุมสรางการรับรู

และสรางความรูความเขาใจใน

โครงการ

การวิเคราะหศักยภาพ 

ศพก.

การพัฒนาศักยภาพ ศพก.แตละระดับ (A B C ) รายงานผลการดําเนินงาน

จัดซื้อจัดจาง พัฒนา ศพก.  จัดทําวีดิทัศน เบิกจาย สรุปผล

จํานวน

อําเภอที่

ดําเนินแลว

รอยละ

จํานวน

อําเภอที่

ดําเนินแลว

รอยละ

จํานวน

อําเภอที่

ดําเนินแลว

รอยละ

จํานวน

อําเภอที่

ดําเนินแลว

รอยละ

จํานวน

อําเภอที่

ดําเนินแลว

รอยละ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

รวม

หมายเหต ุ: 1. ใหกา √ ในชองกิจกรรมที่จังหวัดดําเนินการแลว

              2. ใสจํานวนอําเภอในชองกิจกรรมที่อําเภอดําเนินการแลว

              3. รายงานทุกวันศุกร กอน 12.00 น.

จังหวัดดําเนินแลว จํานวน

อําเภอที่

ดําเนินแลว
รอยละ
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 - ตัวอยาง - แบบรายงานความกาวหนา ระดับเขต

แบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับเขต

จากงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเบิกจายในงบรายจายอื่น ลักษณะคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

ของ สสก. 1 

ขอมูล ณ วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ที่ จังหวัด จํานวน

อําเภอ

การจัดประชุมสรางการรับรู

และสรางความรูความเขาใจใน

โครงการ

การวิเคราะหศักยภาพ 

ศพก.

การพัฒนาศักยภาพ ศพก.แตละระดับ (A B C ) รายงานผลการดําเนินงาน

จัดซื้อจัดจาง พัฒนา ศพก.  จัดทําวีดิทัศน เบิกจาย สรุปผล

จํานวน

อําเภอ/เขต 

ที่ดําเนินแลว

รอยละ

จํานวน

อําเภอ/เขต 

ที่ดําเนินแลว

รอยละ

จํานวน

อําเภอ/เขต 

ที่ดําเนินแลว

รอยละ

จํานวน

อําเภอ/เขต 

ที่ดําเนินแลว

รอยละ

จํานวน

อําเภอ/เขต 

ที่ดําเนินแลว

รอยละ

1 กทม. 4 √ 4                100.00 -       -      -       -     -      

2 ชัยนาท 8 √ 4                50.00   -       -      -       -     -      

3 นนทบุรี 6 √ 5                83.33   -       -      -       -     -      

4 ปทุมธานี 7 √ 5                71.43   -       -      -       -     -      

5 พระนครศรีอยุธยา 16 √ 10              62.50   -       -      -       -     -      

6 ลพบุรี 11 √ 10              90.91   -       -      -       -     -      

7 สระบุรี 13 √ 13              100.00 -       -      -       -     -      

8 สิงหบุรี 6 √ 5                83.33   -       -      -       -     -      

9 อางทอง 7 √ 5                71.43   -       -      -       -     -      

รวม 78 9 61             78.21 -      -     -      -     -      

หมายเหต ุ: 1. ใหกา √ ในชองกิจกรรมที่จังหวัดดําเนินการแลว

              2. ใสจํานวนอําเภอในชองกิจกรรมที่อําเภอดําเนินการแลว

              3. รายงานทุกวันศุกร กอน 12.00 น.

จังหวัดดําเนินแลว จํานวน

อําเภอ/เขตที่

ดําเนินแลว
รอยละ
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แบบรายงานการใชจายงบประมาณ ระดับจังหวัด

แบบรายงานการใชจายงบประมาณโครงการเพิ่มศักยภาพศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ระดับจังหวัด

จากงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเบิกจายในงบรายจายอื่น ลักษณะคาตอบแทนใชสอยและวัสด
ุ

จังหวัด.................

หนวย : บาท

จํานวน ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61

ศพก. แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1 การจัดประชุมสรางการรับรู และสราง

ความรูความเขาใจโครงการใหกับเจาหนาที่

ในพื้นที่

2 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก.

3 การพัฒนาศักยภาพ ศพก.แตละระดับ

4 การรายงานผลการดําเนินงาน

หมายเหต ุ: จังหวัดรายงานทุกสิ้นเดือน จนเสร็จสิ้นโครงการ

ที่
กิจกรรม
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แบบรายงานการใชจายงบประมาณ ระดับเขต

แบบรายงานการใชจายงบประมาณโครงการเพิ่มศักยภาพศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ระดับเขต

จากงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเบิกจายในงบรายจายอื่น ลักษณะคาตอบแทนใชสอยและวัสด
ุ

สสก ที่ .................

ขอมูล ณ วันที่ ..... เดือน ................. พ.ศ. ............ หนวย : บาท

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

หมายเหต ุ: เขตรายงานกรม ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดมา จนเสร็จสิ้นโครงการ

รวมงบประมาณที่ จังหวัด การจัดประชุมสรางการรับรู 

และสรางความรูความเขาใจ

โครงการใหกับเจาหนาที่ในพื้นที่

การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. การพัฒนาศักยภาพ ศพก.แตละ

ระดับ

การรายงานผลการดําเนินงาน

 


