
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.)

โดย
นางสาวอรวรรณ  คงอภิรักษ์ 

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
กองวิจัยและพัฒนางานสง่เสริมการเกษตร

7 ธันวาคม 2560



1. ผลการด าเนินงานและผลประเมิน ศพก. ปี 2560 
2. แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ Smart Agricultural Curve 

ปี 2561
3. การเชื่อมโยง ศพก. สู่ แปลงใหญ่
4. โครงการเพิ่มศักยภาพ ศพก.
5. ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ปี 2561
6. ประเด็นเน้นหนักของ ศพก. ปี 2561
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     ประเด็นการน าเสนอ
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1. ผลการด าเนินงาน ศพก. ปี 2560
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ผลการด าเนินงาน ศพก. ปี 2560

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
1. การประเมิน ศพก. จ านวน 882 ศูนย์ 

• เกรด A (ระดับดี)                จ านวน   470   ศูนย์
• เกรด B (ระดับปานกลาง)      จ านวน   401   ศูนย์
• เกรด C (ระดับปรับปรุง)        จ านวน    11   ศูนย์       

2. การพัฒนาศักยภาพ ศพก. • ศาลาเรียนรู้ จ านวน 882 ศูนย์ 
• ปรับปรุงและพัฒนาแปลงเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ ข้อมูลประจ าศูนย์

3. การอบรมเกษตรกร • จ านวน 44,100 ราย

4. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย  
ศพก.

• จ านวน 10,523 ศูนย์



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
5. การจัดงาน Field Day • เกษตรกร 176,400 ราย เข้าร่วม Field Day

6. การให้บริการของ ศพก. • อบรม/ดูงาน  774,919 ราย
• บริการข้อมูลด้านการเกษตร 32,769  ครั้ง
• บริการด้านเกษตรต่างๆ 117,401 ราย
• รับเรื่องร้องเรียน 4,529  เรื่อง

7. ประกวดรางวัลความเป็นเลิศ 
   ด้านการบริหารราชการแบบ
   มีส่วนร่วม ประจ าปี 2560 (กพร.)

• ศพก. อ.เมือง จ.ราชบุรี ได้รับรางวัล ระดับดี

ผลการด าเนินงาน ศพก. ปี 2560 (ต่อ)



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

8. การประชุมคณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก. 
- ระดับประเทศ 10 ครั้ง

   - ระดับเขต 6 ครั้ง
   - ระดับจังหวัด 6 ครั้ง

• แลกเปลี่ยนสถานการณ์การด าเนินงาน 
• สร้างการรับรู้ เขา้ใจ และด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

ในทุกระดับ
• เชื่อมโยงการด าเนินงานระหว่าง ศพก. กับแปลงใหญ่ 
• ศพก. และเครือข่าย เป็นแหล่งเรียนรู้แก่แปลงใหญ่ และ

เกษตรกร                 

ผลการด าเนินงาน ศพก. ปี 2560 (ต่อ)



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
9. การด าเนินงาน

เครือข่าย 
ศพก.

1. การจัดท าระเบียบ กษ. ว่าด้วยการบริหารงาน ศพก. พ.ศ. 2560

2. การก าหนดสิทธิในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ

3. อบรมประธาน ศพก. จ านวน 882 คน หลักสูตร  “เทคนิคการเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร”

4. ร่วมด าเนินงาน “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ”

5. ลงนามปฏิญญาการขับเคลื่อน ศพก. และแปลงใหญ่

6. ช่วยเหลือ ศพก. ที่ประสบเหตุอุทกภัย ในภาคใต้ และอีสาน

7. ประกาศว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน ศพก. และจัดตั้งกองทุน ศพก. 

ผลการด าเนินงาน ศพก. ปี 2560 (ต่อ)
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ผลการประเมิน ศพก. ปี 2560

โดย
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร



• เกษตรกรเป้าหมาย 854 ราย
• เกษตรกรเจ้าของศูนย์ ศพก. จ านวน 114 ราย
• เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมจาก ศพก. จ านวน 536 ราย 
• เกษตรกรเจ้าของศูนย์เครือข่าย ศพก. จ านวน 204 ราย 

• พื้นที่ 27 จังหวัด 
     เชียงราย พะเยา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตาก ก าแพงเพชร บึงกาฬ หนองคาย 
นครราชสีมา ชัยภูมิ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สิงห์บุรี ปทุมธานี นนทบุรี 
กรุงเทพฯ ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง 
กระบี่ ตรัง และพังงา

การเก็บรวบรวมข้อมลู



ประเดน็ ผลการประเมิน

1. การเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของ ศพก. 

     1) เกษตรกรที่เข้ารับบริการจาก ศพก. มีอายุเฉลี่ย 53 ปี 

         ประสบการณ์ในการท าเกษตรเฉลี่ย 28 ปี

     2) การเข้าใช้บริการ ศพก. ของเกษตรกร เฉลี่ย 8 ครั้ง/ราย

          - ร้อยละ 91.04   เคยเข้ารับการอบรมใน ศพก.

          - ร้อยละ 79.48   เคยเข้าร่วมงาน Field Day

- ร้อยละ 27.99   เคยขอปัจจัยการผลิต

          - ร้อยละ 29.29   เคยขอค าแนะน า/ข้อมูล/ข่าวสารต่างๆ

          - ร้อยละ 1.31     ได้รับการแก้ไขปัญหาทางการเกษตร

          - ร้อยละ 7.46     การประชุม การท ากิจกรรมต่างๆ 

     3) การเข้ารับการอบรมจาก ศพก. มาจากหลายโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

         - ร้อยละ 40.48    โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

         - ร้อยละ 29.36    โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

         - ร้อยละ 21.79    โครงการทฤษฎี          

         - ร้อยละ 8.37      อื่นๆ ได้แก่ โครงการเกษตรอินทรีย์ โครงการ 9101 



ประเดน็ ผลการประเมิน

1. การเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของ ศพก. 
(ต่อ)

4) การน าความรู้ที่ได้รับจาก ศพก. ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร

         - เกษตรกรร้อยละ 5.22 ยังไม่มีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากอยู่ระหว่างเตรียมวัตถุดิบ 

และบางส่วนพึ่งเข้ามาท าการเกษตรยังมีความรู้ไม่เพียงพอ 

         - เกษตรกรร้อยละ 94.78 น าความรู้ที่ได้รับการอบรมไปใช้ประโยชน์ ในเรื่องการลดต้นทุน          

เพิ่มผลผลิต  โดยวิธีต่างๆ เช่น การท าปุ๋ยหมัก น้ าหมัก สารชีวภัณฑ์ การปรับปรุงบ ารุงดินต่างๆ ลดการใช้

เมล็ดพันธุ์ เป็นต้น

ผลจากการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
             1. เกษตรกรร้อยละ 0.31 น าไปปฏิบัติแล้วไม่ได้ผล เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการ
ด าเนินการ 
             2. เกษตรกรร้อยละ 10.13 อยู่ระหว่างรอผลจากการน าความรู้ไปใช้ 

             3. เกษตรกรร้อยละ 89.56 เห็นผลแล้ว ดังน้ี
                 - ร้อยละ 28.42 สามารถลดปุ๋ยเคมีได้ จากเดิม 330.65 กก./ไร่ เป็น 188.89 กก./ไร่ 
                   ลดต้นทุนค่าปุ๋ยลงเฉลีย่ 722.26 บาท/ไร/่ปี
                 - ร้อยละ 24.57 สามารถปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นได้
                 - ร้อยละ 5.98 สามารถลดสารเคมีได้ จากเดิม 190.61 กก./ไร่ เป็น 70.34 กก./ไร่ 
                   ลดต้นทุนค่าสารเคมลีงเฉลีย่ 323.75 บาท/ไร/่ปี



ประเดน็ ผลการประเมิน

1. การเป็นแหล่งเรียนรู้ของ 
ศพก. (ต่อ) 

           - ร้อยละ 1.92      สามารถเพิ่มผลผลติข้าวได้ จากเดิม 483.89 กก./ไร่ 
                                  เป็น 636.11 กก./ไร่

    - ร้อยละ 11.54   สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ 893.54 บาท/เดือน
            - ร้อยละ 9.83     สามารถป้องกันโรค/แมลงศัตรูพืชได้
            - ร้อยละ 5.56     ผลผลิตมีความสมบูรณ์มากขึ้น
            - ร้อยละ 5.34     สามารถลดการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวได้ จากเดิม 22.92 กก./ไร่ เป็น 
                                  12.72  กก./ไร่  สามารถลดค่าเมล็ดพันธุ์ได้เฉลีย่ 13.24 บาท/กก.
            - ร้อยละ 6.84     รู้รายรับ-รายจ่าย มีรายได้เสรมิ สุขภาพดขีึ้น เป็นต้น

2. การพัฒนา ศพก.  1) ความรู้ที่เกษตรกรต้นแบบตอ้งการเพิ่มเตมิ ประกอบด้วย
          - ร้อยละ 28.23   ต้องการความรู้ในด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ เชน่ เครื่องจักร เครื่องมอื  
                                แบบใหม่ๆ
          - ร้อยละ 21.18   การลดต้นทุนการผลิต เช่น การผลิตอาหารสัตว์ 
          - ร้อยละ 10.59   การเพิ่มผลผลิตการเกษตร
          - ร้อยละ 3.53     นวัตกรรมในการลดต้นทุนการผลิต
          - ร้อยละ 36.47   การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ต่างๆ การเป็นวิทยากรที่เข้มขน้  การท าแก๊ส 
                                ชีวภาพจากมูลสัตว์ เป็นต้น



ประเดน็ ผลการประเมิน

2. การพัฒนา ศพก. (ต่อ)  2) ฐานเรียนรู้ ศพก. แต่ละแห่งมีฐานเรียนรู้เฉล่ีย 6 ฐาน เช่น 
      -ปุ๋ยหมัก/น้ าหมัก                          -ด้านประมง 
      -ด้านเศรษฐกิจพอเพียง                   -ด้านบัญชี
      -ด้านสารชีวภัณฑ์                          -ด้านการลดต้นทุนข้าว
      -ด้านปศุสัตว์                                -ฯลฯ
      การพัฒนาฐานเรียนรู้ ศพก. 
      - ร้อยละ 49.00 มีการพัฒนาฐานเรียนรู้ตลอดเวลา  
      - ร้อยละ 38.50 มีการพัฒนาฐานเรียนรู้เฉพาะเวลาที่มีการอบรม 
      - ร้อยละ 12.50 มีการพัฒนาฐานเรียนรู้ให้มีความหลากหลายมากขึ้น

 3) แปลงเรียนรู้ ศพก. โดยเฉลี่ยมีแปลงเรียนรู้ 2 แปลงต่อ ศพก. เช่น
       - ด้านการลดต้นทุนข้าว 
       - เศรษฐกิจพอเพียง 
       - ไม้ผล
       - ฯลฯ



ประเดน็ ผลการประเมิน

3. การขยายศูนย์
เครือข่าย ศพก. 

เกษตรกรร้อยละ 41.72 เคยเข้าใช้บริการในศูนย์เครือข่าย ศพก.      
      - ร้อยละ 24.19 ด้านเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรผสมผสาน 
      - ร้อยละ 14.42 ด้านข้าว 
      - ร้อยละ 12.09 ด้านปศุสัตว์  
      - ร้อยละ 11.16 ด้านการจัดการดินปุ๋ยชุมชน 

เกษตรกรเข้าใช้บริการในประเด็น
      - ร้อยละ 70.34 ได้เข้าไปรับการอบรม 
      - ร้อยละ 26.79 ได้เข้าไปศึกษาดูงาน 
      - ร้อยละ 2.87   แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและเป็นวิทยากร 



ประเดน็ ผลการประเมิน

4. ข้อค้นพบ 1. ด้านเครือข่าย : เครือข่ายส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าเป็นศูนย์เครือข่าย 
                       และต้องท างานร่วมกันอย่างไร

2. ด้านหลักสูตร : เนื้อหาวิชาในแต่ละหน่วยงานมีความเหมือนกัน 
                       ท าให้เกษตรกรเสียโอกาสในการได้ความรู้ที่มีการ
                       ต่อยอดเพิ่มเติม

3. ด้านปัจจัยการผลิต : ศพก.ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน 
                              แต่บางอย่างไม่เหมาะสมกับพื้นที่/ไม่สามารถ
                              น าไปใช้ประโยชน์ได้

4. ด้านสถานที่ : ฐานเรียนรู้/แปลงเรียนรู้ไม่ได้รับการปรับปรุงในทุกฐาน/แปลง 
                     การติดต้ังป้ายองคค์วามรู้ควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน



ประเดน็ ผลการประเมิน

5. ข้อเสนอแนะ 1. ด้านเครือข่าย : ควรจัดประชุมเครือข่าย (ปัจจบุันมีแต่ไม่ครบทุกแห่ง) 
                        และจัดท าป้ายแสดงที่ตั้งเครือข่ายต่างๆให้เกษตรกร
                        ได้เห็นชัดเจน

2. ด้านหลักสูตร : หน่วยงานต่างๆ ควรจัดท าระเบียนเกษตรกรที่เข้ารับ
                       การอบรมไว้ที่ ศพก. /เครือข่าย และปรับเนื้อหาให้เป็น 
                       การต่อยอด

3. ด้านปัจจัยการผลิต : สอบถามความต้องการของเกษตรกร ให้ค าแนะน า/
                              ความรู้เพิ่มเติมเพื่อน าไปใช้ได้ ติดตามการน าไปใช้
                              ประโยชน์

4. ด้านสถานที่ : หน่วยงานร่วมจัดป้ายองคค์วามรู้ให้สอดคล้องกัน 
                     สนับสนุนให้ ศพก. มีรายได้จากผลผลิตเพื่อน ามา
                     ปรับปรุงสถานที่
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2. แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 
SMART AGRICULTURAL CURVE ปี 2561



            

         เป้าหมาย ศพก. ปี 2561 (230,762,180 บาท) 
         จากประชุมเรื่องการขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve 

          วันที่ 6 กันยายน 2560 ทีก่รมชลประทาน

• เป้าหมาย : ระดับดี (A) 470 ศูนย์          สมบูรณ์ และพัฒนาเครือข่าย
      1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ ศพก. 
      2. รองรับบริการด้านเกษตรให้ครอบคลุมกิจกรรมการเกษตรในพื้นที่ 
 

A
• เป้าหมาย : ระดับปานกลาง (B) 401 ศูนย์ A ขยายเครือข่าย
      1. พัฒนา ศพก. เพ่ือยกระดับเป็น A 
      2. เน้นการพัฒนาคน และหลักสูตรการเรียนรู้              

• เป้าหมาย : ระดับปรับปรุง (C) 11 ศูนย์         B         A สร้างเครือข่าย
        1. พัฒนา ศพก.  เน้น 4 องค์ประกอบ                                             

1) เกษตรกรต้นแบบ 2) ฐานเรียนรู้ 3) แปลงเรียนรู้ 4) หลักสูตร
        2. มีความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ และให้บริการด้านการเกษตรของชุมชน 



งบประมาณบูรณาการ ศพก. ปี 2561
(หน่วย : บาท)

หน่วยงาน งบประมาณรวม ศพก.เกรด A 470 ศูนย์ ศพก.เกรด B 401 ศูนย์ ศพก.เกรด C  11 ศูนย์
กสก. 88,117,600     41,794,900              35,115,850              11,206,850              
กวก. 23,845,600     15,079,060              8,056,630                709,910                  
ปศ. 16,652,160     8,873,600                7,570,880                207,680                  
สศก. 1,008,000      350,000                  619,500                  38,500                    
สปก. 3,500,000      3,500,000                -                        -                        
กป. 23,226,800     11,938,000              10,987,400              301,400                  
กสส. 5,576,220      2,970,400                2,530,320                75,500                    
มม. 6,800,000      6,800,000                -                        -                        
กข 12,102,000     6,483,000                5,494,000                125,000                  
ตส. 31,000,000     15,797,626              13,783,335              1,419,039                
ชป. 8,820,000      4,700,000                4,010,000                110,000                  
พด 9,613,800      4,465,000                4,952,300                196,500                  
ฝล. 500,000         266,440                  227,320                  6,240                     
รวม 230,762,180   123,018,026             93,347,535              14,396,619              



ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
เป้าหมาย 5 ปี
ศพก. และศูนย์
เครือข่ายมีความ
เข้มแข็ง และเป็น

ศูนย์กลางการเรียนรู้
ทางการเกษตรของ

ชุมชน 

เป้าหมายปี 61
ร้อยละ 100 ของ 
ศพก. ได้รับการ
พัฒนาและผ่าน

เกณฑ์เป็นระดับดี 
( A )

เป้าหมาย
1. เกษตรกร ได้รับการพัฒนา

เป็น SF ไม่น้อยกว่า  80% 
และพร้อมสู่แปลงใหญ่

2. เกษตรกรแปลงใหญ่ มี
   การพัฒนาตลอดห่วงโซ่
   อุปทาน
3. สรุปผลการด าเนินงาน
   ศพก. และเครือข่าย 
4. ได้คณะกรรมการเครือข่าย 
   ศพก. ชุดใหม่

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรม
 1. ประเมินผลการพัฒนา
    เกษตรกร เป็น SF 
2. ประชุมคณะกรรมการ 
    ศพก. และแปลงใหญ่ 
    สรุปผลการด าเนินงาน 
    และคัดเลือก 
    คณะกรรมการเครือข่าย
    ชุดใหม่ 
3.  ติดตามและสรุปผลการ
    ด าเนินงาน ศพก.

เป้าหมาย
1. เกษตรกร ได้รับการ
     ถ่ายทอดความรู้ คร้ังที่ 3
2. แปลงใหญ่ได้รับความรู้ 
   จาก ศพก. และ 
   เครือข่าย
3. เกษตรกรรับรู้ 
   นวัตกรรมจาก

Field day 
  (ข้าว พืชไร่ และอืน่ๆ)

ไตรมาส 3 (เม.ย-มิ.ย.)

กิจกรรม
1. ถ่ายทอดความรู้สู่
   เกษตรกรเป้าหมาย
2. ประชุมคณะกรรมการ 
   ศพก. และแปลงใหญ่
3. สนับสนนุการ
    ด าเนินงานและ 
    ให้บริการ
4. ติดตามประเมินผล/
    ก ากับดูแล

เป้าหมาย
1. เกษตรกร ได้รับการ 
   ถ่ายทอดความรู้ คร้ังท่ี 2
2. เกษตรกรท าแผน IFPP
3. แปลงใหญ่ได้รับความรู้
   จาก ศพก. และเครือข่าย 
4. เกษตรกรรับรู้นวัตกรรม
   จาก Field day 
   (ไม้ผล ผัก)
5. ยกระดับ ศพก. เป็น A 
   882 ศูนย์

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)

กิจกรรม
1. ถ่ายทอดความรู้
   สู่เกษตรกรเป้าหมาย 
2. ประชุมคณะกรรมการ 
    ศพก. และแปลงใหญ่
3. สนับสนนุการด าเนินงาน
    และให้บริการ
4. ประเมินศกัยภาพ ศพก. 
5. ติดตามประเมินผล/ก ากับ
   ดูแล

เป้าหมาย
1. แผนบูรณาการ ศพก. 
2. ศพก. และเครือข่าย พร้อม 
   ถ่ายทอดความรู้และให้บริการ
3. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอด 
   ความรู้ คร้ังท่ี 1
4. หลักสูตรการเรียนรู้ 
   สนับสนนุแปลงใหญ่
5. แผนปฏิบัติงาน ศพก. และ
   เครือข่าย

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)

กิจกรรม
1. ประชุมเตรียมความพร้อม
2. พัฒนาศักยภาพ ศพก. 
   และเครือข่าย
3. ประเมินและวางแผน
   พัฒนาเกษตรกรให้เป็น SF
4. ประชุมคณะกรรมการ 
   ศพก. และแปลงใหญ่ 
5. วางแผนติดตาม
   ประเมินผล/ก ากับดูแล

ศพก. มีการสร้างองค์ความรู้และ
ต่อยอดนวัตกรรมใหม่ๆในการท า

การเกษตร
1 ศพก. 1 งานวิจัยท้องถิ่น

เป้าหมาย ปี  2564

เป้าหมาย ปี  2563

ร้อยละ 100 ของ ศนูย์เครือข่ายได้รับ
การพัฒนาและผ่านเกณฑ์เปน็ระดับดี 

(ระดับ A )

เป้าหมาย ปี  2562
ร้อยละ 70 ของ ศนูย์เครือข่ายได้รับ
การพัฒนาและผ่านเกณฑ์เปน็ระดับดี

(ระดับ A )

ปี 2564



     
    ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 60)

เป้าหมาย
1. จัดท าแผนบูรณาการเพื่อขับเคลื่อน ศพก. 77 จังหวัด 
2. ศพก. และเครือข่ายมีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ และให้บริการ
3. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้  ครั้งที่ 1 จ านวน 26,460 ราย
4. หลักสูตรการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแปลงใหญ่
5. แผนปฏิบัติงานของ ศพก. และเครือข่าย

กิจกรรม
1. ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และประธาน ศพก.
2. พัฒนาศักยภาพ ศพก. และเครือข่าย
3. ประเมินและวางแผนในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร เพ่ือเป็น Smart Farmer
4. ประชุมคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอ าเภอ 
5. วางแผนติดตามประเมินผล/ก ากับดูแล



เป้าหมาย
1. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 2 จ านวน 26,460 ราย 
2. เกษตรกรสามารถจัดท าแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)
3. สมาชิกแปลงใหญ่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก ศพก. และเครือข่าย 
4. เกษตรกรได้รับรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆ  จากการจัดงาน Field day 

20,000 ราย (ไม้ผล ผัก)
5. ยกระดับ ศพก. เป็น A (ระดับดี) 882 ศูนย์

กิจกรรม
1. ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรเป้าหมาย
2. ประชุมคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ร่วมกัน
3. สนับสนุนการด าเนินงานและให้บริการสมาชิก ศพก. และแปลงใหญ่
4. ประเมินศักยภาพ ศพก. 
5. ติดตามประเมินผล/ก ากับดูแล

     
    ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค. 61)



เป้าหมาย
1. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ ครั้งท่ี 3 จ านวน 26,460 ราย 
   และสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้พัฒนาอาชีพการเกษตร
2. สมาชิกแปลงใหญ่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก ศพก. และเครือข่าย
3. เกษตรกรได้รับรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ  จากการจัดงาน Field day 

156,400 ราย (ข้าว พืชไร่ และอื่นๆ)
กิจกรรม

1. ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรเป้าหมาย
2. ประชุมคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่
3. สนับสนุนการด าเนินงานและให้บริการสมาชิก ศพก. และแปลงใหญ่
4. ติดตามประเมินผล/ก ากับดูแล

     
    ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย. 61)



เป้าหมาย
1. เกษตรกรที่ได้รับการอบรม (26,460 ราย) ได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer               

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 และมีความพร้อมในการด าเนินการแปลงใหญ่
2. เกษตรกรแปลงใหญ่ มีการพัฒนาการผลิต การตลาด ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
3. สรุปผลการด าเนินงาน ศพก. และเครือข่าย 
4. ได้คณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ชุดใหม่

กิจกรรม
1. ประเมินและสรุปผลการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพ่ือเป็น Smart Farmer 

จ านวน 26,460 ราย
2. ประชุมคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ร่วมกัน เพื่อสรุปผลการด าเนินงาน 

และคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายชุดใหม่ (ครบวาระ)
3. ติดตามและสรุปผลการด าเนินงาน ศพก.

     
    ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 61)
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ตัวอย่างหลักสูตรการอบรมเกษตรกร
(ข้าวและมังคุด) 



ข้าว
ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย-มิ.ย.)

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.)

• ทฤษฏีใหม่ (สป.กษ.) 
• เศรษฐกิจพอเพียง 

(สป.กษ.)
• การจัดท าบัญชีฟาร์ม 

(กตส.)
• การตลาด (กสส.)
• นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ใหม่ๆ (กข.)
• แผนการผลิตรายบุคคล 

(IFPP)/แผนธุรกิจกลุ่ม 
(กสก.)

• การสร้างความเข้มแข็ง
ของกลุ่ม (กสส. กสก.)

• ฯลฯ

• การปรับปรุงบ ารุงดิน 
(พด.)

• การจัดการน้ า (ชป.)
• การเตรียมปัจจัยการผลิต 

(การเตรียมเมล็ดพันธุ์/
กล้าพันธุ์) (กข. กสก.)

• การใช้เครื่องจักรกล
การเกษตร

   (กสส. กสก. กวก.)
• ฯลฯ

• การดูแลรักษา 
   (กข. กสก.)
• การผลิตปุ๋ยน้ าหมัก

ชีวภาพ (พด.)
• การป้องกันก าจัดศัตรูพืช

แบบผสมผสาน (IPM) 
(กสก. ศจช.)

• การแปรรูปผลผลิต 
   (กข. กสก.)
• การเพิ่มมูลค่าผลผลิต 

(กข. กสก.)
• การผลิตสู่มาตรฐาน

(กข. กสก.)
• ฯลฯ

• การจัดการการตลาด 
(MOU) (กสส. กสก.)

• นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ (กข.)

• ฯลฯ



     
มังคุด

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย-มิ.ย.)

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.)

ช่วงตัดแต่งกิ่ง ช่วงออกดอก ช่วงบ ารุงผล ช่วงเก็บเกี่ยว

• ตัดแต่งกิ่ง/ควบคุม
   ทรงพุ่ม (กวก. กสก.)
• จัดการปุ๋ยเพื่อชักน าการ

ออกดอก (กวก. กสก.)
• ปรับปรุงบ ารุงดิน (พด.)
• จัดการระบบน้ า (ชป.)
• ท าบัญชีฟาร์ม (กตส.)
• ท าแผนการผลิต

รายบุคคล (IFPP) /แผน
ธุรกิจกลุ่ม (กสก.)

• สร้างความเข้มแข็งของ
กลุ่ม (กสส. กสก.)

• ฯลฯ

• ป้องกันโรคและแมลง 
(กสก. กวก.)

• ชักน าการออกดอกโดย
งดการให้น้ า 

   (กสก. กวก.)
• เพิ่มคุณภาพผลผลิต

(กสก. กวก.)
• เศรษฐกิจพอเพียง 

(สป.กษ.)
• ทฤษฏีใหม่ (สป.กษ)
• ดูแลรักษา (กสก. กวก.)
• ฯลฯ

• เพิ่มผลผลิต 
   (กสก. กวก.)
• พัฒนาคุณภาพผลผลิต/

คัดเกรด (กสก. กวก.)
• วางแผนการตลาด 

(กสส. กสก.)
• ดูแลรักษา (กสก. กวก.)
• ฯลฯ

• เก็บเกี่ยว (กสก. กวก.)
• แปรรูปและเพิ่มมูลค่า

ผลผลิต (กสก. กวก.)
• มาตรฐานผลผลิต 
   (กสก. กวก.)
• ปฏิบัติก่อนและหลังการ

เก็บเกี่ยว (กสก. กวก.)
• วางแผนเริ่มต้นฤดูกาล

ผลิตใหม่ (กสก. กวก.)
• ฯลฯ



29

ศูนย์เครือข่าย ?



• แหลง่เรียนรู้ทางการเกษตรในด้านต่าง ๆ ในอ าเภอ (อ าเภอเดียวกับ ศพก.) 
• เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จในกิจกรรมเกษตรเฉพาะด้าน
• เป็นจุดที่ไม่ได้เป็นที่ตั้งของ ศพก. 
• เกษตรกรเจ้าของแหล่งเรียนรู ้มีความช านาญเฉพาะด้าน
• อาจจะเป็นเรื่องเดียวกับ ศพก. หรือ ศูนย์เครอืข่ายอื่นได้
• แต่ละจุดอาจจะมีได้มากกว่า 1 เรื่อง
• คณะกรรมการ ศพก. ให้การรับรอง 
• เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เสริมหนุนให้การขับเคลื่อน ศพก. มีกิจกรรมการเกษตรที่

หลากหลาย ตอบสนองกับสภาพพื้นที่และตามความต้องการของชุมชน
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          2. ศูนย์เครือข่าย ? 



• ด าเนินกิจกรรมการเกษตรในชุมชนทีเ่สรมิหนุนและเชือ่มโยง

     การด าเนนิงานของ ศพก.

• ถ่ายทอดความรู้

• บริการข้อมูลข่าวสาร

• บริการด้านการเกษตร

• ฯลฯ 
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 หน้าทีข่องศูนย์เครือข่าย



ศจช. 
1,410
ศูนย์

ศูนย์เรียนรู้
ด้านการ

จัดการดิน 
276 ศนูย์

ศดปช.
719 
ศูนย์

ศูนย์
เรียนรู้

ด้านพืชไร่ 
335 ศนูย์

ศูนย์เรียนรู้
ด้านประมง 
447 ศนูย์

ศูนย์
เรียนรู้

ด้านไม้ผล 
645 ศนูย์

ศูนย์เรียนรู้
ด้านแมลง
เศรษฐกิจ 
55 ศนูย์

ศูนย์เรียนรู้
ด้านปศุสัตว์ 
416 ศนูย์

ศูนย์เรียนรู้
ด้านไม้ยืนตน้ 

286 ศนูย์

ศูนยข์้าว
ชุมชน 

1,252 ศนูย์

ศูนย์เรียนรู้ด้าน
มาตรฐานการผลิตทาง
การเกษตร 128 ศูนย์

ศูนย์ปราชญ์
ชาวบ้าน 
178 ศนูย์

ศูนย์เรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจเกษตร 

79 ศนูย์

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง/เกษตรทฤษฎี
ใหม/่เกษตรผสมผสาน

3,067 ศนูย์

ศูนย์เรียนรู้
ด้านบัญชี 
37 ศนูย์

ศูนย์
ท่องเท่ียวเชิง
เกษตร 87 

ศูนย์

ศูนย์เรียนรู้
ด้านสหกรณ์ 

53 ศนูย์

ศูนย์เรียนรู้ด้าน
ชลประทาน / 

การใช้น้ าอย่างรู้
คุณค่า 30 ศูนย์

ศูนย์เรียนรู้
พืชผัก 478 

ศุนย์

ศูนย์เรียนรู้
ด้านหม่อนไหม 

45 ศนูย์

ข้อมูล ณ วนัที่ 15 สิงหาคม 2560

ศูนย์เรียนรู้ด้าน
การแปรรูปผลิตผล

ด้านการเกษตร 
500 ศนูย์



ค าขวัญ (Motto) ปี 2561 
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

“เครือข่าย ศพก. เข้มแข็ง”
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• ทบทวนเครือข่าย 1:10 (ปรับปรงุในระบบ ศพก.)
    (คณะกรรมการ ศพก. ให้การรับรอง)
• จัดท าข้อมูลศูนย์เครือข่ายและ Flow Chart เครือข่าย
    ติดที่ ศพก.
• ประชุมคณะกรรมการ ศพก. (เครือข่ายเข้าร่วมด้วย)
• เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ ศพก.และเครือข่าย
• หมุนเวียนการดูงานระหว่างเครือข่าย
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 แนวทางการด าเนินงาน



35

3. การเชื่อมโยง ศพก. สู่ แปลงใหญ่
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สรุปข้อมูลชนิดสินค้าของ ศพก. และแปลงใหญ่
1. ศพก. ที่มีแปลงใหญ่ 832 ศูนย์ 94 %

     - สินค้าชนิดเดียวกัน 644 ศูนย์ (77%)

     - สินค้าต่างกัน 188 ศูนย์ (23%)

2. ศพก. ที่ไม่มีแปลงใหญ่ 50 ศูนย์ 6 %

รวม 882 ศูนย์ 100 %

ข้อมูล ณ วันที ่29 ตลุาคม 2560 เวลา 13.30 น.

เฉลี่ย ศพก. ดูแลแปลงใหญ่ 5.3 แปลง/ศพก. แปลงใหญ่ จ านวน

- ปี 2559 597

- ปี 2560 1,938

- ปี 2561 1,838

รวม 4,373
94%

6%



ปฏิญญาการขับเคลื่อนการพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตร และ 
การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่



              การพัฒนาศูนย์เรยีนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ 
                      การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

ข้อ 1 พัฒนา ศพก. ให้มีความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึก
ปฏิบัติ  เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่

ข้อ 2 เป็นกลไกการขับเคลื่อนและประสานการท างานร่วมกัน
ระหว่าง ศพก. แปลงใหญ่ และเครือข่าย

ข้อ 3 สร้างและพัฒนาเครือข่ายของ ศพก. ให้ครอบคลุม
กิจกรรมการเกษตรในพื้นที่ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการ
บริการทางการเกษตร 



การพัฒนาแปลงใหญ่

ข้อ 4 พัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง ปฏิบัติตามกฎระเบียบ                            
ของกลุ่มอย่างเคร่งครัด รวมทั้งบริหารจัดการโดย           
ยึดหลักการมีส่วนร่วม

ข้อ 5 เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างเกษตรกร ภาครัฐ                  
และเอกชน ให้เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน

ข้อ 6 ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานภายใต้                       
การด าเนินงานโดยใช้ตลาดน าการผลิต 



                 การเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก. 
           สู่การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ข้อ 7 สร้างอุดมการณ์และแนวคิดในการพัฒนา ก าหนดกติกาและ

เคารพข้อตกลงร่วม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย น าไปสู่การพัฒนา                 
อย่างมีส่วนร่วม

ข้อ 8 สร้างหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเพิ่มประสิทธภิาพ                 
การผลิต การบริหารจัดการสินค้าเกษตร การสร้างมูลค่าเพิ่ม                 
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตามอัตลักษณ์ของสินค้าอย่างเหมาะสม
ร่วมกัน

ข้อ 9 ยึดมั่นในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร         
มหาภูมิอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 คือ เข้าใจ เข้าถึง และร่วมพัฒนา  



ปฏิญญาการขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร และ การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
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 คณะกรรมการเครือข่าย ศพก.



1. การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ระดับประเทศ 
เขต จังหวัด และอ าเภอ 2 เดอืน/ครั้ง รวมจ านวน 6 ครั้ง/ปี

2. พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ร่วมกับแปลงใหญ่ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

3. อบรมเกษตรกร จ านวน 26,460 ราย ไปสู่การผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่

4. ศพก. และแปลงใหญ่ ร่วมกันวางแผนการผลิต การตลาด และบริหาร
จัดการสินค้าเกษตร ร่วมกัน

5. พัฒนา ศพก. ที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิต เพื่อการ
จ าหน่าย

         แผนการด าเนินงานเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่                
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



แผนการประชุมเครือข่ายระดบัประเทศ
         แผนการประชุมเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่                

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

•  1) ครั้งที่ 1  วันที่  18  ธันวาคม  2560
•  2) ครั้งที่ 2  วันที่  19  มกราคม  2561
•  3) ครั้งที่ 3  วันที่  23  มีนาคม  2561
•  4) ครั้งที่ 4  วันที่  18  พฤษภาคม  2561
•  5) ครั้งที่ 5  วันที่  20  กรกฎาคม  2561
•  6) ครั้งที่ 6  วันที่  21  กันยายน  2561
• หมายเหตุ :  สถานที่จัดประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร
                 ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม



4.โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

(ศพก.)
มติ ครม. เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 



ระดับ จ านวนศูนย์ ร้อยละ

A (ระดับดี) 470 53.29

B (ระดับปานกลาง) 401 45.46

C (ระดับปรับปรุง) 11 1.25

รวม 882 100

B
A

C

ผลการประเมิน ศพก. ปี 2560

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

หมายเหตุ : ประเด็นการประเมิน
               1.สภาพทั่วไปของ ศพก.  2.เกษตรกรต้นแบบ  3.การบริหารจัดการ  4.การเชื่อมโยงเครือข่าย



 สรุปข้อมูลการประเมิน ศพก. เขต 9 

ที่ จังหวัด
จ านวน
อ าเภอ

ระดับ (ศูนย์)
A B C

1 ก าแพงเพชร 11 2 8 1
2 ตาก 9 3 6  
3 นครสวรรค์ 15 4 11  
4 พิจิตร 12 3 9  
5 พิษณุโลก 9 7 2  
6 เพชรบูรณ์ 11 3 8  
7 สุโขทัย 9 3 6  
8 อุทัยธานี 8 8   
9 อุตรดิตถ์ 9 3 6  

รวม 93 36 56 1



งาน 1. การสร้างการรับรู้
2. สร้างความเข้าใจ

ในพื้นที่
3. การวิเคราะห์
ศักยภาพ ศพก. 4. การพัฒนา ศพก. 5. รายงานผล

การด าเนินงาน

โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จากงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพือ่กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

จ านวน 113,912,600 บาท โดยเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายอื่น ลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

กิจกรรม

- จัดท าคู่มือการ
ด าเนินงาน
- ชี้แจงสร้างความเข้าใจ
ให้เจ้าหน้าที่จังหวัด /
เขตผ่านระบบ 
Conference

- ชี้แจง SC
- ชี้แจงอ าเภอ
- ชี้แจง ศพก.

- วิเคราะห์ และจัดท า
แผนพัฒนา ศพก.
- อ าเภอแจ้งแผนให้
จังหวัด / SC ทราบ

 ผลการพัฒนา  ศพก.
 ภาพกิจกรรม

- ก่อน-หลังด าเนินการ
- การจัดเวทีชุมชน

 จัดท าวีดิทัศน์ 
- แนะน า ศพก. 
- องค์ความรู้ในแต่ละฐาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กวพ. จังหวัด/อ าเภอ SC /จังหวัด / 
อ าเภอ / ศพก. จังหวดั  อ าเภอ  ศพก.

ระยะเวลา ธ.ค. 60

 พัฒนา ศพก.
- แปลงเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้
- หลักสูตร

 ข้อมูลประจ าศูนย์
 ผลิตสื่อเพือ่การเรียนรู้

 ฯลฯ

วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาให้ ศพก. ให้มีความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน
เป้าหมาย

ศพก. 882 ศูนย์
ระดับ A : 470 ศูนย์

(100,000 บาท)
ระดับ B : 401 ศูนย์
(150,000 บาท)

ระดับ C : 11 ศูนย์
(200,000 บาท)

SC /จังหวัด / 
อ าเภอ / ศพก.

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560

ม.ค. –ก.พ.61 ก.พ.61



แนวทางการพัฒนา

1. ปรับปรุงแปลงเรียนรู้ให้มี
สภาพดีเหมาะสมที่จะใช้เป็น
ตัวอย่างในการสาธิตและ
การเรียนรู้
2. ปรับปรุงฐานเรียนรู้ให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับเนื้อหา อย่างน้อย 5 ฐาน

a B
1. ปรับปรุงแปลงเรียนรู้ให้มี
สภาพดีเหมาะสมที่จะใช้เป็น
ตัวอย่างในการสาธิตและ
การเรียนรู้ 
2. ปรับปรุงฐานเรียนรู้ให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับเนื้อหา อย่างน้อย 5 ฐาน 
3. ปรับปรุงข้อมูลประจ าศนูย์  
ให้เป็นปัจจุบนั

1. จัดท าแปลงเรียนรู้ให้มี
สภาพดีเหมาะสมที่จะใช้เป็น
ตัวอย่างในการสาธิตและ
การเรียนรู้ 
2. จัดท าฐานเรียนรู้ให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับเนื้อหา อย่างน้อย 5 ฐาน
3. จัดท าข้อมูลประจ าศูนย์      
ให้เป็นปัจจุบนั
4. ปรับปรุงบรเิวณศูนย์

C



• ขอรับการจัดสรรงบประมาณ
• เตรียมคู่มือโครงการ
• ประชุมสร้างความรู้ความ

เข้าใจโครงการ
      - SC , เขต , จังหวัด 
      - อ าเภอ , ศพก.

• การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
• จัดท าแผนพัฒนา ศพก
• พัฒนาศักยภาพ ศพก.
• ติดตามและให้การสนับสนุน

•รายงานผลการด าเนินงาน
•สรุปผลการด าเนินงาน

แนวทางการด าเนินงาน

เตรียมการ ด าเนินการ สรุปและ
รายงานผล

ธ.ค. 60 ธ.ค.60-กพ.61 ก.พ.61



เป้าหมาย ยกระดับศพก.เกรด A (จ านวน 882 ศูนย์)



งบประมาณพัฒนา ศพก.ของจังหวัดภายใต้เขต 9
จังหวัด จ านวน 

ศพก.
ประชุม วิเคราะห์

ศักยภาพ
พัฒนา ศพก. วิดีทัศน์ รวม

1.ก าแพงเพชร 11 14,300 33,000 1,600,000 10,000 1,657,300

2.ตาก 9 11,700 27,000 1,200,000 10,000 1,248,700

3.นครสวรรค์ 15 19,500 45,000 2,050,000 10,000 2,124,500

4.พิจิตร 12 15,600 36,000 1,650,000 10,000 1,711,600

5.พิษณุโลก 9 11,700 27,000 1,000,000 10,000 1,048,700

6.เพชรบูรณ์ 11 14,300 33,000 1,500,000 10,000 1,557,300

7.สุโขทัย 9 11,700 27,000 1,200,000 10,000 1,248,700

8.อุทัยธานี 8 10,400 24,000 800,000 10,000 844,400

9.อุตรดิตถ์ 9 11,700 27,000 1,200,000 10,000 1,248,700
รวม 93 120,900 279,000 12,200,000 90,000 12,689,900

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายได้ภายในกิจกรรมเดียวกัน
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5. ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ปี 2561



ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ศพก. ปี 2561

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
1. การจัดท าแผน SC • ทุกจังหวัดได้จัดท าแผน SC

http://alc.doae.go.th/?p=2737

2. แผนราย ศพก. • 70 จังหวัด 91 % 
     (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธ.ค.60 เวลา 11.00 น.)

3. แผน Field day • 70 จังหวัด 91 %
     (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธ.ค.60 เวลา 11.00 น.)

http://alc.doae.go.th/?p=2737
http://alc.doae.go.th/?p=2737
แผน.pptx
แผน.pptx
แผน.pptx
แผน field day.pptx
แผน field day.pptx
แผน field day.pptx


สสก. จ านวนจังหวัด จังหวัดท่ีส่งแล้ว จังหวัดท่ียังไม่ได้ส่ง ร้อยละ
1 9 9 0 100
2 8 8 0 100
3 9 9 0 100
4 12 12 0 100
5 7 7 0 100
6 8 8 0 100
7 8 8 0 100
8 7 7 0 100
9 9 9 0 100

รวม 77 77 0 100

แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (SC) 

            โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)



แผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

(แผนราย ศพก.) 
และแผนการอบรมเกษตรกรพรอ้มหลักสูตรของ 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
และหลักสูตรของเครือข่าย



สสก. จ านวนจังหวัด จังหวัดท่ีส่งแล้ว จังหวัดท่ียังไม่ได้ส่ง ร้อยละ
1 9 9 0 100
2 8 8 0 100
3 9 6 3 67
4 12 10 2 83
5 7 7 0 100
6 8 6 2 75
7 8 8 0 100
8 7 7 0 100
9 9 9 0 100

รวม 77 70 7 91

        แผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
            ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

(แผนราย ศพก.)

ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น.



สสก. จ านวนจังหวัด จังหวัดท่ีส่งแล้ว จังหวัดท่ียังไม่ได้ส่ง ร้อยละ
1 9 9 0 100
2 8 8 0 100
3 9 5 4 56
4 12 10 2 83
5 7 7 0 100
6 8 5 3 63
7 8 8 0 100
8 7 7 0 100
9 9 9 0 100

รวม 77 68 9 88

          แผนการอบรมเกษตรกรพร้อมหลักสูตรของ 
            ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตร (ศพก.) 

       และหลกัสูตรของเครือข่าย

ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น.



สสก. จ านวนจังหวัด จังหวัดท่ีส่งแล้ว จังหวัดท่ียังไม่ได้ส่ง ร้อยละ
1 9 9 0 100
2 8 8 0 100
3 9 5 4 56
4 12 10 2 83
5 7 7 0 100
6 8 7 1 88
7 8 8 0 100
8 7 7 0 100
9 9 9 0 100

รวม 77 70 7 91

 แผนการจัดงาน
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ 

 (Field day)

ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น.



    ยกร่าง แผนการเปิดงาน
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) 

            ของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น.

ที่ เขต จังหวัด อ าเภอ ก าหนดจัด 
สินค้าหลัก
ของ ศพก.

สินค้าท่ีจะจดั 
Field day

สถานที่จัด 
ศพก.หลัก ศพก.เครือข่าย

1 1 ปทุมธานี หนองเสือ 25 เมษายน 2561 ข้าว ข้าว ศพก.อ.หนองเสือ  
2 1 อ่างทอง เมืองอ่างทอง 17 พฤษภาคม 2561 ข้าว ข้าว ศพก.อ.เมืองอ่างทอง  
3 2 ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก 26 เมษายน 2561 มะพร้าว มะพร้าว ศพก.อ.ทับสะแก  
4 2 ราชบุรี โพธาราม 10 เมษายน 2561 พืชผัก พืชผัก ศพก.อ.โพธาราม  
5 3 ระยอง แกลง 23 มกราคม 2561 มังคุด มังคุด ศพก.อ.แกลง  
6 3 นครนายก เมืองนครนายก 17 พฤษภาคม 2561 ข้าว ข้าว ศพก.อ.เมืองนครนายก  
7 4 ร้อยเอ็ด  พฤษภาคม 2561 ข้าว ข้าว   
8 4 กาฬสินธุ์  พฤษภาคม 2561 ข้าว ข้าว   
9 5 ยะลา ธารโต 30 พฤษภาคม 2561 ทุเรียน ทุเรียน ศพก.อ.ธารโต  
10 5 พัทลุง ควนขนุน กุมภาพันธ์ 2561 ข้าว ข้าว ศพก.อ.ควนขนุน  
11 6 ล าปาง เมืองล าปาง 25 มกราคม 2561 สับปะรด สับปะรด ศพก.อ.เมืองล าปาง  
12 6 เชียงราย ขุนตาล 25 พฤษภาคม 2561 ข้าว ข้าว ศพก.อ.ขุนตาล  
13 7 บุรีรัมย์ สตึก 16 พฤษภาคม 2561 ข้าว ข้าว ศพก.อ.สตึก  
14 7 ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน  11 พฤษภาคม 2561 ข้าว ข้าว ศพก.อ.ห้วยทับทัน  
15 8 กระบี่ อ่าวลึก 14 มิถุนายน 2561 ปาล์มน้ ามัน ปาล์มน้ ามัน ศพก.อ.อ่าวลึก  
16 8 สุราษฎร์ธานี พุนพิน 8 มิถุนายน 2561 ปาล์มน้ ามัน พืชผักเพื่อการค้า  ศพก.ท่าโรงช้าง
17 9 เพชรบูรณ์ ชนแดน 24 พฤษภาคม 2561 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ศพก.อ.ชนแดน  
18 9 สุโขทัย ศรีนคร 22 กุมภาพันธื 2561 มะม่วงโชคอนันต์ มะม่วงโชคอนันต์ ศพก.อ.ศรีนคร  

หมายเหตุ : แผนอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม



ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ศพก. ปี 2561 (ต่อ)

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
4. ประชุมคณะกรรมการ
เครือข่ายระดับประเทศ
เมื่อวันที ่8 พ.ย. 60

• ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และ
แปลงใหญ่ร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน 2 เดือน/ครั้ง
6 ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 วันที่ 18 ธ.ค. 60 ครั้งที่ 2 วันที่ 19 ม.ค. 61
ครั้งที่ 3 วันที่ 23 มี.ค. 61 ครั้งที่ 4 วันที่ 18 พ.ค. 61
ครั้งที่ 5 วันที่ 20 ก.ค. 61 ครั้งที่ 6 วันที่ 21 ก.ย. 61

5. ประชุมประธาน
คณะกรรมการเครือข่าย 
ศพก.ระดับจังหวัด 
เมื่อวันที ่10-11 พ.ย.60

• สร้างความเข้าใจการด าเนินงาน ศพก. ในปี 2561 ให้กับ
ประธานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด       
และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน ศพก.ระดับจังหวัด



ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ศพก. ปี 2561 (ต่อ)

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

6. โครงการเพิ่มศักยภาพ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร

• ครม.อนุมัติวันที่ 29 สิงหาคม 2560 
      วงเงิน 123,774,600 บาท
• ส านักงบประมาณ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ า 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 113,912,600 บาท 
จากงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็น เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 60

• ด าเนินการขออนุมัติด าเนินโครงการ ปรับกรอบระยะเวลา
ด าเนินงาน งบประมาณ วงเงิน 113,912,600 บาท และ
โอนจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด
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6.ประเด็นเน้นหนัก ศพก.
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• พัฒนา ศพก. หลัก เพื่อยกระดับให้มีความพร้อมในทุกด้าน

  (พัฒนายกระดับเป็นเกรด A 882 ศูนย์ ภายในเดือน ก.พ.61)

• พัฒนา/ขยาย ศูนย์เครือข่าย ให้สอดคล้องกับเป็นแหล่งเรียนรู้
ของเกษตรกรแปลงใหญ่และครอบคลุมการเกษตรในพื้นที่

• พัฒนาศพก. และเครือข่ายให้เข้มแข็งในการเป็นแหล่งบริการ
ทางการเกษตร 

ประเด็นเน้นหนัก ศพก.
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•    พัฒนาหลักสูตรของ ศพก./ปรับเนื้อหาให้เป็นการต่อยอด

•    ใช้ ศพก. และเครือข่าย เป็นกลไกในการขับเคลื่อน                            
การด าเนินงานในพื้นที่ เช่น โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ 

• สร้างเครือข่ายระหว่างศพก.และศูนย์เครือข่ายให้เข้มแข็ง
  โดยใช้เวทีประชุมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้มีการท างาน
  ร่วมกัน

ประเด็นเน้นหนัก ศพก.
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• การบันทึกแผนและรายงานผลการด าเนินงานในระบบรายงาน

  ศพก. (http://learningpoint.doae.go.th/login)

   - รายชื่อเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม ศพก.ละ 30 ราย

   - Field Day

- การให้บริการของ ศพก.

   - ฯลฯ

ประเด็นเน้นหนัก ศพก.

http://learningpoint.doae.go.th/login


สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่(http://learningpoint.doae.go.th/login)

User Name : alc_view
Password : alc_view

http://learningpoint.doae.go.th/login
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• ประเมินเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมของ ศพก. ผ่านระบบ

  เกษตรกรปราดเปรื่อง http://www.thaismartfarmer.net

- ก่อนการอบรม

         - หลังการอบรม

• ติดตามการน าความรู้ที่ได้รับจาก ศพก. ไปใช้ประโยชน์ของ
เกษตรกร

ประเด็นเน้นหนัก ศพก.

http://www.thaismartfarmer.net/


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

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


ขอบคุณ
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://alc.doae.go.th/

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

