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ค าน า 
 

คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับอ าเภอ/เขตใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เขต และประเทศ   
มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ศพก. และเครือข่ายของ ศพก. ให้เป็นรูปธรรม เกิดการเชื่อมโยง
การท างานเครือข่ายด้านการผลิต การตลาด และองค์ความรู้ต่างๆ ในระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ 
ซึ่งจะส่งผลให้ ศพก. สามารถเป็นศูนย์กลางการท างานแบบบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ และสามารถ
แก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของชุมชน โดยคณะกรรมการชุดปัจจุบัน จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง
ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561  

ดังนั้น กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ผู้รับผิดชอบและประสานงาน
การขับเคลื่อนการด าเนินงาน ศพก. และเครือข่ายของ ศพก. จึงได้จัดท าแนวทางการด าเนินงานคัดเลือกและ
แต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ/เขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. 
ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เขต และประเทศ เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และสอดคล้อง     
ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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แนวทางการด าเนินงานคัดเลือกและแต่งตั้ง 
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ระดับเขต และระดับประเทศ  
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ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) 
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ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีค าสั่งที่ 1065/2559 1064/2559 และ 1063/2559 ลงวันที่ 
17 ตุลาคม 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด เขต และประเทศ และคณะกรรมการ 
ศพก. ระดับอ าเภอ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  เพ่ือให้             
การขับเคลื่อนการด าเนินงาน ศพก. และเครือข่ายของ ศพก. เป็นรูปธรรม เกิดการเชื่อมโยงการท างานเครือข่าย
ด้านการผลิต การตลาด และองค์ความรู้ต่างๆ ในระดับจังหวัด เขต และประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ ศพก. สามารถ
เป็นศูนย์กลางการท างานแบบบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตาม       
ความต้องการของชุมชน และตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้    
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ให้คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. 
ระดับจังหวัด เขต และประเทศ และคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ ที่แต่งตั้งและที่มีอยู่ก่อนที่ระเบียบ
ดังกล่าวประกาศใช้ให้เป็นคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอและเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร ระดับเขต และระดับประเทศ ตามระเบียบดังกล่าว และข้อ 23 
ให้คณะกรรมการตามข้อ 22 มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559      
ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวใกล้จะครบวาระการด ารงต าแหน่งแล้ว (ครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 17 
ตุลาคม พ.ศ. 2561)  

ดังนั้น กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ผู้รับผิดชอบและ
ประสานงานการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ศพก. และเครือข่ายของ ศพก. จึงได้จัดท าแนวทางการด าเนินงาน
คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับ
อ าเภอ/เขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
ระดับเขต และระดับประเทศ เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และสอดคล้องตามระเบียบดังกล่าว 
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1. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ/เขตในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เขต และประเทศ       
ชุดใหม ่ให้กับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
2. เป้าหมาย  
 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ/เขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ชุดใหม่ จ านวน 882 คณะ  

2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ชุดใหม่ รวม 87 คณะ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้  
- ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร จ านวน 77 คณะ  
- ระดับเขต จ านวน 9 คณะ 
- ระดับประเทศ จ านวน 1 คณะ  

 
3. วิธีด าเนินการ 
 3.1 ขั้นเตรียมการ 

3.1.1 รวบรวมและศึกษาเอกสารและข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง เช่น ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
ระเบียบ ศพก. และคู่มือ ศพก. เป็นต้น 

3.1.2 จัดท าแนวทางด าเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ/เขต     
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เขต และประเทศ 

3.1.3 จัดท าหนังสือแจ้งจังหวัด/เขต ด าเนินการคัดเลือก 
 3.2 ขั้นด าเนินการ 

      3.2.1 การด าเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ/เขตในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ชุดใหม่ จ านวน 882 คณะ มีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

 1) ส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร แจ้งส านักงานเกษตร
อ าเภอ/ส านักงานเกษตรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ประชุมหารือร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ (เจ้าของแปลงที่ตั้ง ศพก.) 
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ/เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  

 2) ส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ประสานงาน
คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด/ ในเขต
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (Chief of Operation) ในการจัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ/
เขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
พิจารณาแต่งตั้ง (ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ/เขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร หน้า 7 
และหน้า 12) 

 3) ส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ประกาศ/แจ้งเวียน
ค าสั่งคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ/เขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ชุดใหม่ และจัดส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง   
ให้กรมส่งเสริมการเกษตรและส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 9 ทราบ 
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 3.2.2 การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ชุดใหม่ รวม 87 คณะ แบ่งการด าเนินงาน
เป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

          1) ส่วนที่ 1 การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร จ านวน 77 คณะ มีข้ันตอนการด าเนินงานโดยสรุป ดังนี้ 

      1.1) ส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เชิญประธาน 
ศพก. ระดับอ าเภอ/เขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ประชุมเพ่ือคัดเลือกประธาน/กรรมการเครื อข่าย ศพก. 
ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร  

1.2) ส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรพ้ืนที่กรุ งเทพมหานคร รวบรวม
รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามแบบฟอร์มบัญชีรายชื่อแนบท้ายค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. 
ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร หน้า 16 และหน้า 18 พร้อมแนบรายงานการประชุม จัดส่งให้กรมส่งเสริม
การเกษตรและส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 9  

         2) ส่วนที่  2 การคัดเลือกและแต่งตั้ งคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต        
จ านวน 9 คณะ 

     2.1) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 9 เชิญประธานกรรมการ
เครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ประชุมเพ่ือคัดเลือกประธาน/กรรมการเครือข่าย ศพก.   
ระดับเขต  

 2.2) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 9 รวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับ    
การคัดเลือกตามแบบฟอร์มบัญชีรายชื่อแนบท้ายค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต     
หน้า 20 พร้อมแนบรายงานการประชุม จัดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร  

 3) ส่วนที่ 3 การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ    
จ านวน 1 คณะ  

     3.1) กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เชิญประธาน
กรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต ประชุมเพ่ือคัดเลือกประธาน/กรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ 

 3.2) กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร รวบรวม
รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกพร้อมแนบรายงานการประชุม เพ่ือจัดท าค าสั่งแต่งตั้งเสนอกรมส่งเสริมการเกษตร
พิจารณาลงนามแต่งตั้ง  

 3.3) กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศ/
แจ้งเวียนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ ชุดใหม่ 
 3.3 ขั้นติดตามและประเมินผล 

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามและประเมินผล     
การด าเนินงานคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพ 
ถูกต้องสอดคล้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  และจัดท ารายงาน
สรุปผลการด าเนินงานคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ เสนอกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ      
และใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานในครั้งต่อไป 
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4. องค์ประกอบของคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ/เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ระดับเขต และระดับประเทศ 

4.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ/เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
 4.1.1 ประธาน : เกษตรกรต้นแบบ 

4.1.2 กรรมการ :  
         - เกษตรกรผู้น าหรืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หรืออาสาสมัครเกษตร (อกษ.) ในต าบล 

หรือแขวงแห่งละหนึ่งคน  
         - เกษตรกรเครือข่ายของ ศพก. ระดับอ าเภอ หรือเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครแห่งละหนึ่งคน       

 - ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิ       
ในชุมชนมีจ านวนไม่ถึงสามคน ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิเท่าจ านวนที่มีอยู่เป็นกรรมการ  ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน   
ให้เกษตรอ าเภอ หรือหัวหน้าส านักงานเกษตรพื้นที่ เสนอชื่อผู้ที่ได้รับความเชื่อถือ ยอมรับ ทางด้านการเกษตร
และสหกรณ์ในชุมชน และมีจิตอาสาในการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร  

4.1.3 ผู้ประสานงาน : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจ าส านักงานเกษตรอ าเภอ หรือส านักงาน
เกษตรพ้ืนที ่1 - 4 ของกรุงเทพมหานคร จ านวนหนึ่งคน 

  ทั้งนี้ ให้ผู้แทนคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล หรือ
แขวงในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ านวนหนึ่งคนท่ีได้รับมอบหมายเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับอ าเภอ หรือเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

4.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
4.2.1 ประธาน 
4.2.2 รองประธาน 
4.2.3 เลขานุการ 
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร คัดเลือกจากประธาน ศพก. ระดับ

อ าเภอในจังหวัด หรือระดับเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ในกรณีที่จังหวัดใด หรือกรุงเทพมหานคร         
มีประธานกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอในจังหวัด หรือระดับเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มากกว่า 3 คน      
ให้แต่งตั้งกรรมการต าแหน่งอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น ต าแหน่งประชาสัมพันธ์ เหรัญญิก     
และผู้ช่วยเลขานุการ เป็นต้น  

4.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต ประกอบด้วย 
4.3.1 ประธาน 
4.3.2 รองประธาน 
4.3.3 เลขานุการ 

          คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต คัดเลือกจากประธาน ศพก. ระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร 
ในเขตนั้นๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งกรรมการต าแหน่งอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 
เช่น ต าแหน่งประชาสัมพันธ์ เหรัญญิก และผู้ช่วยเลขานุการ เป็นต้น  
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4.4 องค์ประกอบของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ ประกอบด้วย 
4.4.1 ประธาน 
4.4.2 รองประธาน 
4.4.3 เลขานุการ 
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ คัดเลือกจากประธาน ศพก. ระดับเขต 9 เขต  ทั้งนี้     

ให้แต่งตั้งกรรมการต าแหน่งอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น ต าแหน่งประชาสัมพันธ์ เหรัญญิก     
และผู้ช่วยเลขานุการ เป็นต้น 
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5. แผนปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลา (ปี 2561) 

ผู้รับผิดชอบ 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

สัปดาห์ท่ี สัปดาห์ท่ี สัปดาห์ท่ี สัปดาห์ท่ี สัปดาห์ท่ี 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 ขั้นเตรียมการ                      
1 รวบรวมและศึกษาเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง                     กองวิจัยฯ 
2 จัดท าแนวทางการคัดเลือกและแตง่ตั้ง                     กองวิจัยฯ 
3 จัดท าหนังสือแจ้งจังหวัด/เขต ด าเนินการคัดเลือก                     กองวิจัยฯ 
 ขั้นด าเนินการ                      
3 แต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก. ระดบัอ าเภอ/เขตใน

พื้นที่ กทม. ชุดใหม่ จ านวน 882 คณะ 
                    สนง. 

เกษตรจังหวัด 
4 คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. 

ชุดใหม่ รวม 87 คณะ 
                     

 4.1 คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด 
77 คณะ 

                    สนง. 
เกษตรจังหวัด 

 4.2 คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต     
9 คณะ 

                    สสก. ที่ 1 - 9 

 4.3 คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ 
1 คณะ 

                    กองวิจัยฯ 

 ขั้นติดตามและประเมินผล                      
7 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน                     กองวิจัยฯ 
8 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเสนอ 

หัวหน้างาน (อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร) 
                    กองวิจัยฯ 

 

 

25 - 29 มิ.ย. 61 
2 - 6 ก.ค. 61 

16 - 31 ก.ค. 61 

1 - 10 ส.ค. 61 

14 ส.ค. - 7 ก.ย. 61 

10 - 21  ก.ย. 61 

25 มิ.ย. - 21  ก.ย. 61 

24 ก.ย. - 5 ต.ค. 61 

9 - 13 ก.ค. 61 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ตัวอย่างค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ 
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ค ำสั่งคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์จังหวัด….. 
ที่      / ๒๕61 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับอ ำเภอ  
...................................................... 

 
 ตำมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบำยในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนศูนย์เรียนรู้     

กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้กำรผลิตสินค้ำเกษตรที่ถูกต้อง    
และเหมำะสมส ำหรับชุมชน และเป็นศูนย์กลำงกำรบริกำร และแลกเปลี่ยนควำมรู้ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนต่ำงๆ 
กับเกษตรกรในชุมชน โดยเน้นกำรเรียนรู้จำกเกษตรกรต้นแบบที่ประสบผลส ำเร็จในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ   
กำรผลิตสินค้ำเกษตร กำรเพ่ิมผลผลิต กำรลดต้นทุนกำรผลิต กำรพัฒนำคุณภำพ ตลอดจน ยึดหลักปรัชญำ  
ของเศรษฐกิจพอเพียง และในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน ศพก. ก ำหนดให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
ขับเคลื่อนงำนนโยบำยและกำรแก้ไขปัญหำภำคกำรเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ท ำหน้ำที่ใช้ 
ศพก. เป็นกองบัญชำกำรปฏิบัติกำรในกำรดูแลเกษตรกรในพ้ืนที่โดยให้เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรท ำหน้ำที่
เสมือนผู้จัดกำรไร่/ฟำร์มประจ ำพ้ืนที่ และให้คณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด       
ท ำหน้ำที่เป็นกลไกในกำรก ำกับ ดูแล ขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและแนวทำงกำรพัฒนำกำรเกษตร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งแผนพัฒนำจังหวัด นั้น  

  ดังนั้น เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน ศพก. ระดับอ ำเภอ เป็นรูปธรรมเกิดกำรเชื่อมโยง
กำรท ำงำนเครือข่ำยด้ำนกำรผลิต กำรตลำด และองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ในระดับอ ำเภอ ซึ่งจะส่งผลให้ ศพก. สำมำรถ
เป็นศูนย์กลำงกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรของหน่วยงำนต่ำงๆ ในพ้ืนที่ และสำมำรถแก้ไขปัญหำได้ตรงตำม  
ควำมต้องกำรของชุมชน จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) 
ระดับอ ำเภอ จ ำนวน ..... คณะ ดังบัญชีรำยละเอียดแนบท้ำยนี้ โดยให้คณะกรรมกำรดังกล่ำวมีหน้ำที่ ดังนี้  

1. ด ำเนินกำรตำมนโยบำยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้ำน ศพก. 
2. จัดท ำแนวทำงกำรพัฒนำและแผนกำรด ำเนินงำน ศพก. ระดับอ ำเภอ  
3. ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำรของ ศพก. ระดับอ ำเภอ                          
4. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อส ำนักงำนเกษตรจังหวัด เป็นรำยไตรมำส 
5. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ ..... ตุลำคม พ.ศ. 2561 
 
 
     (                                          ) 
             ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด..... 

                                            ประธำนคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์จังหวัด..... 
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บัญชีรายชื่อแนบท้ายค าสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด…..  
ที่ ...../ 2561 ลงวันที่ ..... ตุลาคม พ.ศ. 2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับอ าเภอ 
 
1. คณะที่ 1  คณะกรรมกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) อ ำเภอ..... 
 

1.1 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรต้นแบบ ประธำนกรรมกำร 
1.2 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรผู้น ำต ำบล..... กรรมกำร 
1.3 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรผู้น ำต ำบล..... กรรมกำร 
1.4 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรผู้น ำต ำบล..... กรรมกำร 
1.5 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรผู้น ำต ำบล..... กรรมกำร 
1.6 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรผู้น ำต ำบล..... กรรมกำร 
1.7 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ำย

ด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง 
กรรมกำร 

1.8 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ำย
ด้ำนเกษตรผสมผสำน 

กรรมกำร 

1.9 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ำย
ด้ำนไร่นำสวนผสม 

กรรมกำร 

1.10 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ำย
ด้ำนกำรจัดกำรดินปุ๋ยชุมชน 

กรรมกำร 

1.11 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ำย
ด้ำนกำรจัดกำรศัตรูพืชชุมชน 

กรรมกำร 

1.12 (ชื่อ - สกุล) ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรเกษตร 
และสหกรณ์ 

กรรมกำร 

1.13 (ชื่อ - สกุล) ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรเกษตร 
และสหกรณ์ 

กรรมกำร 

1.14 (ชื่อ - สกุล) ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรเกษตร 
และสหกรณ์ 

กรรมกำร 

1.15 (ชื่อ - สกุล) ผู้แทน ศบกต. ต ำบล... กรรมกำร 
1.16 (ชื่อ - สกุล) นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตร 

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ... 
ผู้ประสำนงำน 

 
2. คณะที่ 2  คณะกรรมกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) อ ำเภอ..... 
 

2.1 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรต้นแบบ ประธำนกรรมกำร 
2.2 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรผู้น ำต ำบล..... กรรมกำร 
2.3 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรผู้น ำต ำบล..... กรรมกำร 
2.4 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรผู้น ำต ำบล..... กรรมกำร 
2.5 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรผู้น ำต ำบล..... กรรมกำร 
2.6 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรผู้น ำต ำบล..... กรรมกำร 
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2.7 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ำย
ด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง 

กรรมกำร 

2.8 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรต้นแบบศนูย์เครือข่ำย
ด้ำนเกษตรผสมผสำน 

กรรมกำร 

2.9 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ำย
ด้ำนไร่นำสวนผสม 

กรรมกำร 

2.10 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ำย
ด้ำนกำรจัดกำรดินปุ๋ยชุมชน 

กรรมกำร 

2.11 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ำย
ด้ำนกำรจัดกำรศัตรูพืชชุมชน 

กรรมกำร 

2.12 (ชื่อ - สกุล) ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรเกษตร 
และสหกรณ์ 

กรรมกำร 

2.13 (ชื่อ - สกุล) ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรเกษตร 
และสหกรณ์ 

กรรมกำร 

2.14 (ชื่อ - สกุล) ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรเกษตร 
และสหกรณ์ 

กรรมกำร 

2.15 (ชื่อ - สกุล) ผู้แทน ศบกต. ต ำบล... กรรมกำร 
2.16 (ชื่อ - สกุล) นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตร 

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ... 
ผู้ประสำนงำน 

 
3. คณะที่ 3  คณะกรรมกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) อ ำเภอ..... 
 

3.1 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรต้นแบบ ประธำนกรรมกำร 
3.2 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรผู้น ำต ำบล..... กรรมกำร 
3.3 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรผู้น ำต ำบล..... กรรมกำร 
3.4 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรผู้น ำต ำบล..... กรรมกำร 
3.5 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรผู้น ำต ำบล..... กรรมกำร 
3.6 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรผู้น ำต ำบล..... กรรมกำร 
3.7 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ำย

ด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง 
กรรมกำร 

3.8 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ำย
ด้ำนเกษตรผสมผสำน 

กรรมกำร 

3.9 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ำย
ด้ำนไร่นำสวนผสม 

กรรมกำร 

3.10 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ำย
ด้ำนกำรจัดกำรดินปุ๋ยชุมชน 

กรรมกำร 

3.11 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ำย
ด้ำนกำรจัดกำรศัตรูพืชชุมชน 

กรรมกำร 
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3.12 (ชื่อ - สกุล) ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรเกษตร 
และสหกรณ์ 

กรรมกำร 

3.13 (ชื่อ - สกุล) ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรเกษตร 
และสหกรณ์ 

กรรมกำร 

3.14 (ชื่อ - สกุล) ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรเกษตร 
และสหกรณ์ 

กรรมกำร 

3.15 (ชื่อ - สกุล) ผู้แทน ศบกต. ต ำบล... กรรมกำร 
3.16 (ชื่อ - สกุล) นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตร 

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ... 
ผู้ประสำนงำน 
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ตัวอย่างค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ ศพก. ระดับเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
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ค ำสั่งคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร 
ที่      / ๒๕61 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)  
ระดับเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร  

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

 ตำมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบำยในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนศูนย์เรียนรู้    
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้กำรผลิตสินค้ำเกษตรที่ถูกต้อง    
และเหมำะสมส ำหรับชุมชน และเป็นศูนย์กลำงกำรบริกำร และแลกเปลี่ยนควำมรู้ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนต่ำงๆ 
กับเกษตรกรในชุมชน โดยเน้นกำรเรียนรู้จำกเกษตรกรต้นแบบที่ประสบผลส ำเร็จในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ   
กำรผลิตสินค้ำเกษตร กำรเพ่ิมผลผลิต กำรลดต้นทุนกำรผลิต กำรพัฒนำคุณภำพ ตลอดจน ยึดหลักปรัชญำ  
ของเศรษฐกิจพอเพียง และในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน ศพก. ก ำหนดให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
ขับเคลื่อนงำนนโยบำยและกำรแก้ไขปัญหำภำคกำรเกษตรในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร ท ำหน้ำที่ใช้ ศพก.   
เป็นกองบัญชำกำรปฏิบัติกำรในกำรดูแลเกษตรกรในพ้ืนที่โดยให้เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรท ำหน้ำที่เสมือน
ผู้จัดกำรไร่/ฟำร์มประจ ำพ้ืนที่ และให้คณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร        
ท ำหน้ำที่เป็นกลไกในกำรก ำกับ ดูแล ขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและแนวทำงกำรพัฒนำกำรเกษตร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร นั้น  

  ดังนั้น เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน ศพก. ระดับเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร เป็นรูปธรรม
เกิดกำรเชื่อมโยงกำรท ำงำนเครือข่ำยด้ำนกำรผลิต กำรตลำด และองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ในระดับเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 
ซึ่งจะส่งผลให้ ศพก. สำมำรถเป็นศูนย์กลำงกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรของหน่วยงำนต่ำงๆ ในพ้ืนที่ และสำมำรถ
แก้ไขปัญหำได้ตรงตำมควำมต้องกำรของชุมชน จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพ    
กำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 4 คณะ ดังบัญชีรำยละเอียดแนบท้ำยนี้ 
โดยให้คณะกรรมกำรดังกล่ำวมีหน้ำที่ ดังนี้  

1. ด ำเนินกำรตำมนโยบำยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้ำน ศพก. 
2. จัดท ำแนวทำงกำรพัฒนำและแผนกำรด ำเนินงำน ศพก. ระดับเขตในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร  
3. ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำรของ ศพก. ระดับเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร                          
4. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อส ำนักงำนเกษตรพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร เป็นรำยไตรมำส 
5. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ ..... ตุลำคม พ.ศ. 2561  
       

                                               
 (นำยภัทรุตม์   ทรรทรำนนท์) 

ปลัดกรุงเทพมหำนคร 
ประธำนคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร 
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บัญชีรายช่ือแนบท้ายค าสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 
ที่ ...../ 2561 ลงวันที่ ..... ตุลาคม พ.ศ. 2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
ระดับเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  

 
1. คณะที่ 1  คณะกรรมกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) เขตหนองจอก 
 

1.1 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรต้นแบบ ประธำนกรรมกำร 
1.2 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรผู้น ำแขวงกระทุ่มรำย กรรมกำร 
1.3 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรผู้น ำแขวงหนองจอก กรรมกำร 
1.4 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรผู้น ำแขวงคลองสิบ กรรมกำร 
1.5 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรผู้น ำแขวงคลองสิบสอง กรรมกำร 
1.6 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรผู้น ำแขวงโคกแฝด กรรมกำร 
1.7 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรผู้น ำแขวงคู้ฝั่งเหนือ กรรมกำร 
1.8 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรผู้น ำแขวงล ำผักชี กรรมกำร 
1.9 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรผู้น ำแขวงล ำต้อยติ่ง กรรมกำร 
1.10 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ำย

ด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง 
กรรมกำร 

1.11 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ำย
ด้ำนเกษตรผสมผสำน 

กรรมกำร 

1.12 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ำย
ด้ำนไร่นำสวนผสม 

กรรมกำร 

1.13 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ำย
ด้ำนกำรจัดกำรดินปุ๋ยชุมชน 

กรรมกำร 

1.14 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ำย
ด้ำนกำรจัดกำรศัตรูพืชชุมชน 

กรรมกำร 

1.15 (ชื่อ - สกุล) ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรเกษตร 
และสหกรณ์ 

กรรมกำร 

1.16 (ชื่อ - สกุล) ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรเกษตร 
และสหกรณ์ 

กรรมกำร 

1.17 (ชื่อ - สกุล) ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรเกษตร 
และสหกรณ์ 

กรรมกำร 

1.18 (ชื่อ - สกุล) ผู้แทน ศบกต. แขวง... กรรมกำร 
1.19 (ชื่อ - สกุล) นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตร 

ส ำนักงำนเกษตรพ้ืนที่ 1 
ผู้ประสำนงำน 

 
2. คณะที่ 2  คณะกรรมกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) เขตลำดกระบัง 
    2.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    2.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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    2.3 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    2.4 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.5 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.6 …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
2.7 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.8 …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
2.9 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.10 …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 
3. คณะที่ 3  คณะกรรมกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) เขตภำษีเจริญ 

3.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
3.3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3.4 …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
3.5 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3.6 …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
3.7 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3.7 …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
3.9 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3.10 …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

4. คณะที่ 4  คณะกรรมกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) เขตตลิ่งชัน 
4.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
4.3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4.4 …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
4.5 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4.6 …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
4.7 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4.7 …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
4.9 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4.10 …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
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แบบฟอร์มบัญชีรายช่ือแนบท้ายค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวดั 
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แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อแนบท้ายค าสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร 
ที่ ...../ 2561 ลงวันที่ ..... ตุลาคม พ.ศ. 2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
ระดับจังหวัด  

 
1. คณะที่ 1  คณะกรรมกำรเครือข่ำย ศพก. จังหวัด..... 

ที ่ ชื่อ - สกุล อ าเภอ ต าแหน่ง 
1   ประธำนกรรมกำร 
2   รองประธำนกรรมกำร 
3   รองประธำนกรรมกำร 
4   ประชำสัมพันธ์ 
5   เหรัญญิก 
6   เลขำนุกำร 
7   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
8   กรรมกำร 
9   กรรมกำร 

10   กรรมกำร 
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
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แบบฟอร์มบัญชีรายช่ือแนบท้ายค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการเครือข่าย ศพก.  
ของกรุงเทพมหานคร 
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แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อแนบท้ายค าสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร 
ที่ ...../ 2561 ลงวันที่ ..... ตุลาคม พ.ศ. 2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
ของกรุงเทพมหานคร 

 
ที ่ ชื่อ - สกุล แขวง ต าแหน่ง 
1   ประธำนกรรมกำร 
2   กรรมกำร 
3   กรรมกำร 
4   เลขำนุกำร 
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แบบฟอร์มบัญชีรายช่ือแนบท้ายค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต 
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แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อแนบท้ายค าสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร 
ที่ ...../ 2561 ลงวันที่ ..... ตุลาคม พ.ศ. 2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)     
ระดับเขต 

 
1. คณะที่ 1  คณะกรรมกำรเครือข่ำย ศพก. เขต.....  

ที ่ ชื่อ - สกุล อ าเภอ จังหวัด ต าแหน่ง 
1    ประธำนกรรมกำร 
2    รองประธำนกรรมกำร 
3    รองประธำนกรรมกำร 
4    ประชำสัมพันธ์ 
5    เหรัญญิก 
6    เลขำนุกำร 
7    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
8    กรรมกำร 
9    กรรมกำร 

10    กรรมกำร 
11     
12     
13     
14     
15     
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แบบฟอร์มบัญชีรายช่ือแนบท้ายค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ 
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แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อแนบท้ายค าสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร 
ที่ ...../ 2561 ลงวันที่ ..... ตุลาคม พ.ศ. 2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)     
ระดับประเทศ 

 
ที ่ ชื่อ - สกุล อ าเภอ จังหวัด เขต ต าแหน่ง 
1     ประธำนกรรมกำร 

 
2     รองประธำนกรรมกำร 

(ภำคเหนือ) 
3     รองประธำนกรรมกำร 

(ภำคกลำง) 
4     รองประธำนกรรมกำร 

(ภำคใต้) 
5     ประชำสัมพันธ์ 

 
6     ประชำสัมพันธ์ 

 
7     เหรัญญิก 

 
8     เลขำนุกำร 

 
9     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 
 
 
 
 
 


