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วิสัยทัศน์   
ศพก. เป็นของชุมชน ที่เป็นแหล่งสร้างสรรค์นวัตกรรม บ่มเพาะเกษตรกร  

และให้บริการด้านการเกษตร เพื่อยกระดับเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ  
และชุมชนเกษตรสู่ความยั่งยืน 

 
 
 
 

Motto 
“เครือข่าย เข้มแข็ง” 
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ค ำน ำ 
 
 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นงานนโยบายส าคัญ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องมีการบูรณาการขับเคลื่อนการด าเนินงานจากทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือให้ ศพก. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ 
และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพ้ืนที่  และที่ส าคัญคือ 
เป็นกลไกในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่ 

คู่มือโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และให้เจ้าหน้าที่มีความชัดเจนในการด าเนินงาน และเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ของโครงการ 

 
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 

กรมส่งเสริมการเกษตร  
ตุลาคม 2561 
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   4.1 การพัฒนาศักยภาพของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  3 
    และศูนย์เครือข่าย 
   4.2 การบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน 4 
   4.3 การสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย 7 
   4.4 การพัฒนาเกษตรกรผู้น า 7 
   4.5 การติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 8 
 ส่วนที่ 2 กำรด ำเนินงำนของ ศจช., ศดปช. และกำรอำรักขำพืช 8 
   4.6 การพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศจช., ศดปช.) 8 
5. แผนปฏิบัติงำน  20 
6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 25 
7. หน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบ 25 
ภำคผนวก   27 

1. ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนศูนย์เรียนรู้ 28 
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

2. แผนผังกำรด ำเนินกำรโครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)  39
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

3. แบบฟอร์มแผน และตัวอย่ำง 
3.1 แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญ 40 

และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (แผน CoO) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
3.2 แผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ 45 

การผลิตสินค้าเกษตร (แผนราย ศพก.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
3.3 แผนการอบรมเกษตรกรของ ศพก./ ศูนย์เครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 50 
3.4 แผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)  53 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
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4. ตัวอย่ำง แผนที่แสดงที่ตั้ง ศพก. และศูนย์เครือข่ำย 57 
5. แบบฟอร์มท ำเนียบศูนย์เครือข่ำย และตัวอย่ำง 58 
6. แบบฟอร์มบัญชีศูนย์เครือข่ำย และตัวอย่ำง 60 
7. แนวทางการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562  62 
8. แนวทำงกำรปฏิบัติส ำหรับกำรปรับเปลี่ยนข้อมูลศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต 66 

สินค้ำเกษตร(ศพก.) /ขั้นตอนกำรปรับเปลี่ยน ศพก. 
9. จ ำนวนแปลงติดตำมสถำนกำรณ์ศัตรูพืช ปี 62   70 

 



ขั้นตอนการดําเนนิงานโครงการศูนย์เรียนรูก้ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร(ศพก.)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ขั้นตอนการดําเนนิงานโครงการศูนย์เรียนรูก้ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร(ศพก.)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กรมส่งเสริมการเกษตร
(กวพ.)

1. จัดทําคู่มือโครงการ  (ก.ย.-ต.ค.61)
2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน ศพก. ปี 2562  (พ.ย.61)
3. ประชุมคณะทํางาน ศพก. (ส่วนกลาง)  (พ.ย. 61/ ส.ค. 62)
4. ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับประเทศ  อย่างน้อย 4 คร้ัง (ต.ค.61, ม.ค.62, เม.ย.62, ก.ค.62) 
5. สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล (วิทยากรหลัก) (พ.ย. 61)
6. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือกําหนดกรอบการถอดบทเรียนและสรุปบทเรียน ศพก. (ม.ค. 62)
7. ประชุมกับหน่วยงานวิชาการภายนอกเพื่อคัดเลือกผลงานวิจัยนําสู่การใช้ประโยชน์ (ต.ค.61, พ.ย.61)
8. ประชุมหน่วยงานผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือวางแผนและติดตามการส่งเสริมนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี (ธ.ค.61, ก.พ.62, พ.ค.62, ส.ค. 62)
9. ปรับปรุงและพัฒนาระบบรายงาน ศพก. (https://learningpoint.doae.go.th/login) (ต.ค.- พ.ย.61)
10. ติดตามการดําเนินงาน ศพก. ระดับส่วนกลาง
11. รายงานผลการดําเนินงาน ศพก.

สํานักงานสง่เสริมและ
พัฒนาการเกษตรท่ี 

1-9

1. ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับเขต อย่างน้อย 4 คร้ัง  (ต.ค.61, ม.ค.62,เม.ย. 62, ก.ค. 62) 
2. ฝึกอบรมการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบลให้กับเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร (ธ.ค.61)
3. ถอดบทเรียน ศพก. เขตละ 1 จุด (ก.พ.-ส.ค.62)
4. จัดเวทีระดับภูมิภาคเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเชื่อมโยงงานวิจัย อย่างน้อย 2 คร้ัง (ธ.ค.61, ก.พ.62)
5. เชื่อมโยงงานวิจัยสู่พ้ืนท่ี ผ่าน ศพก. เขตละ 1 จังหวัด (ม.ค-มี.ค.62)
6. ติดตามการดําเนินงาน ศพก. ระดับเขต
7. รายงานผลการดําเนินงาน ศพก.

สํานักงานเกษตร
จังหวัด

1. จัดทําแผน CoO ในการขับเคลื่อน ศพก. (ต.ค. 61) 
2. จัดทําแผนราย ศพก., แผนอบรมเกษตรกร และแผน Field day (ต.ค. 61)
3. ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด อย่างน้อย 4 คร้ัง (ต.ค.61, ม.ค.62, เม.ย.62, ก.ค.62) 
4. ร่วมกับเขต จัดอบรมการจัดทําแผนให้กับเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร (ธ.ค.61)
5. ถอดบทเรียนศูนย์ ศพก. จังหวัดละ 1 ศูนย์ (ก.พ.-ส.ค.62)
6. ร่วมจัดงาน Field day ท่ี ศพก. /ศูนย์เครือข่าย (ม.ค.62)
7. ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นํา ท่ี ศพก. /ศูนย์เครือข่าย (30 ราย/ศูนย์ 

อย่างน้อย 3 คร้ัง) (ต.ค.61, ม.ค. 62, เม.ย. 62)
8. จัดอบรมให้กับประธานศูนย์เครือข่าย (ธ.ค.61, เม.ย. 62)
9. ติดตามการดําเนินงาน ศพก. ระดับจังหวัด
10. รายงานผลการดําเนินงาน ศพก.

สํานักงานเกษตรอําเภอ
1. จัดทําแผนราย ศพก.,แผนอบรมเกษตรกร และแผน Field day (ต.ค. 61)
2. พัฒนา ศพก. (ต.ค.61)
3. พัฒนาศูนย์เครือข่าย (พ.ย.61)
4. ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับอําเภอ อย่างน้อย 4 คร้ัง (ต.ค.61, ม.ค.62, เม.ย.62, ก.ค.62)
5. ร่วมถอดบทเรียน ศพก.กับจังหวัด ละ 1 ศูนย์ (ก.พ.-ส.ค.62)
6. จัดงาน Field day ท่ี ศพก. /ศูนย์เครือข่าย  (ม.ค.62)
7. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นํา ท่ี ศพก. /ศูนย์เครือข่าย (30 ราย/ศูนย์ อย่างน้อย 3 คร้ัง)

(ต.ค.61, ม.ค. 62, เม.ย. 62)
8. บันทึกข้อมูลแผน-ผล ในระบบรายงาน ศพก. (https://learningpoint.doae.go.th/login) 
9. รายงานผลการดําเนินงาน ศพก.



OUTCOME
1. เกษตรกรที่มาเรียนรู้ที ่ศพก. สามารถนําความรู้ทีไ่ด้รบัไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
2. เกษตรกร องค์กรเกษตรกรสามารถเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ือปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสินค้าเกษตร ส่งผลให้มี
ความเข้มแขง็ และพึ่งพาตนเองได้

OUTPUT

1. มีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และศูนย์เครือข่ายในพ้ืนที่ทุกอําเภอ
2. เกษตรกรต้นแบบสามารถถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรให้กบัเกษตรกร
3. เกษตรกรมาเรยีนรู้เร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตลอดฤดูกาลผลิต เช่น กระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกรที่ศนูย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

กองวจิัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร : วันที ่11 ตุลาคม 2561



 

คู่มือโครงกำรส่งเสริมกำรเกษตร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 

โครงกำร ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 จากนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร โดยเน้นให้มีศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรในชุมชน เพ่ือให้เป็นจุดถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร
ของชุมชน และเป็นที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการด้านการเกษตร ประกอบกับในสภาวะปัจจุบัน สถานการณ์
การผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรมีปัญหาในเรื่องต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูง ปัญหาโรค แมลง และพ้ืนดิน  
ขาดความอุดมสมบูรณ์ ท าให้ผลผลิตที่ได้มีปริมาณน้อย และมีคุณภาพต่ า เกษตรกรส่วนใหญ่จึงประสบกับปัญหา
การขาดทุน เกิดหนี้สิน และไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ขึ้น เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนส าหรับแก้ไขจากปัญหาของ
ชุมชนและสามารถตอบสนองความต้องการด้านการเกษตรของชุมชนได้ และเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม
การเกษตร โดยเน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ในประเด็นการเพ่ิมผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
การผลิต ตลอดจนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องตลอด
ฤดูกาลผลิต เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบ ในลักษณะของเกษตรกรสอนเกษตรกร เพ่ือให้
เกษตรกรที่มาเรียนรู้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดจิตส านึกในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่มี
การใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างเหมาะสม และน าองค์ความรู้ที่ได้รับจาก ศพก. ไปประยุกต์ใช้เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
เพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ผลิตสินค้าที่ค านึงถึงสภาพแวดล้อม และมีระบบการผลิตที่พ่ึงพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน รวมทั้งยังเป็นจุดที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการด้านการเกษตรต่างๆ กับเกษตรกร อีกทั้งยังใช้
เป็นจุดนัดพบในการพบปะพูดคุยของเจ้าหน้าที่กับเกษตรกร และเกษตรกรกับเกษตรกรด้วยกันเอง 
 

2.วัตถุประสงค ์
2.1 เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร 

รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นท่ี 
2.2 เพ่ือเป็นกลไกในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการ

เกษตรในพื้นที ่
 

3. เป้ำหมำย/สถำนที่ด ำเนินกำร 
 ด าเนินการใน 77 จังหวัด 882 อ าเภอ ประกอบด้วย  

3.1 ศูนย์หลัก ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอละ 1 ศูนย์  
รวม 882 ศูนย ์
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 3.2 ศูนย์เครือข่าย ได้แก่ 
3.2.1 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) อ าเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์ 
3.2.2 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) อ าเภอละ 2 ศูนย์ รวม 1,764 ศูนย์ 

 3.3 ศูนย์เครือข่ายอ่ืนๆ เช่น ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี ศูนย์เรียนรู้พืชผัก ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ฯลฯ 
 

4. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
 การด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นงานนโยบายส าคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องมีการบูรณาการขับเคลื่อนด าเนินงาน จึงขอให้จังหวัดบูรณาการงานและ
งบประมาณจากทุกหน่วยงานในพ้ืนที่ที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการจัดท าแผนตามแบบฟอร์มแผน
และตัวอย่าง ในภาคผนวก 3 ประกอบด้วย 

1) แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไข
ปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (แผน CoO) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

2) แผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (แผน ราย ศพก.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

3) แผนการอบรมเกษตรกรของ ศพก./ ศูนย์เครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
4) แผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562  
ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดด าเนินการจัดส่งแผน จ านวน 4 แผน ดังกล่าวข้างต้นให้กรมส่งเสริมการเกษตร ภายใน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ทาง E-mail : Doaeresearch20@gmail.com  
 
 กิจกรรมการด าเนินงานของ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี 2 ส่วน ประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลัก คือ 
 
ส่วนที่ 1 การด าเนินงานในสว่นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และ  

ศูนย์เครือข่าย 
 4.1 การพัฒนาศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่าย 
 4.2 การบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 4.3 การสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย 
 4.4 การพัฒนาเกษตรกรผู้น า 
 4.5 การติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 
ส่วนที่ 2 การด าเนินงานของ ศจช., ศดปช. และการอารักขาพืช 
 4.6 การพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศจช., ศดปช.) 
 ซึ่งมีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 กำรด ำเนินงำนในสว่นศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) และ  
ศูนย์เครือข่ำย 

4.1 กำรพัฒนำศักยภำพของ ศพก. และศูนย์เครือข่ำย 
เป้าหมาย เป็นการพัฒนาศักยภาพ ศพก.และศูนย์เครือข่ายให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้

ด้านการเกษตรของชุมชน เป็นสถานที่ให้บริการข่าวสารและบริการด้านการเกษตร ประกอบด้วย 
4.1.1 กำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) 
 การพัฒนา ศพก. ด าเนินการโดยเกษตรกรต้นแบบ คณะกรรมการ ศพก. และส านักงาน

เกษตรอ าเภอ ร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพของ ศพก. จัดท าแผนและแนวทางการพัฒนา ศพก. ประกอบด้วย 
1) กำรพัฒนำฐำนเรียนรู้ พัฒนาฐานเรียนรู้เพ่ือที่จะเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยี จุดสาธิต

ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่สอดคล้องและสนับสนุนหลักสูตรการเรียนรู้ โดยให้มีองค์ความรู้ของฐานการเรียนรู้นั้น ๆ ประจ า
ไว้ที่ฐานการเรียนรู้ด้วย )เพ่ือให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้(  ทั้งนี้ สามารถประสานงานและบูรณาการ
กับหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนการพัฒนาฐานเรียนรู้ตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน 

2) กำรพัฒนำแปลงเรียนรู้ การปรับปรุงและพัฒนาแปลงเรียนรู้ของเกษตรกรให้มีความพร้อม
ในการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งจัดท าป้ายแปลงเรียนรู้ให้เห็นได้ชัดเจน 

3) ก ำหนดหลักสูตรกำรเรียนรู้ การก าหนดหลักสูตรการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียน
เกษตรกร และจัดท าแผนการเรียนรู้ของเกษตรกรที่จะเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรหรือศูนย์เครือข่ายให้สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาและความต้องการของชุมชน โดยเน้นประเด็น
หลักในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิต) 
ประกอบไปด้วย หลักสูตรหลัก หลักสูตรบังคับ และหลักสูตรเสริม ดังนี้ 

3.1) หลักสูตรหลัก ได้แก่ การลดต้นทุน มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร Zoning 
บัญชีครัวเรือน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก.  ทางเลือกในการผลิตตามความ
ต้องการของชุมชน และการผลิตตามกิจกรรมแปลงใหญ่ 

3.2) หลักสูตรบังคับ ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตร
ผสมผสาน  

3.3) หลักสูตรเสริม เช่น การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน  
แผนธุรกิจ หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน 

4) กำรพัฒนำพื้นที่บริเวณศูนย์ฯ สิ่งอ านวยความสะดวก รวมทั้งจัดท า/ปรับปรุงข้อมูลประจ า
ศูนย์ ให้มีความพร้อมในการให้บริการ โดยส านักงานเกษตรอ าเภอ เกษตรกรต้นแบบ และเจ้าของศูนย์เครือข่าย 
ประสานงานและบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนการพัฒนา 

5) แผนที่แสดงที่ตั้ง ศพก. และศูนย์เครือข่ำย เพ่ือให้มีการเสริมหนุน ศพก. กับศูนย์เครือข่าย 
ซึ่งกันและกันในการถ่ายทอดความรู้และการให้บริการด้านการเกษตรของชุมชน ทั้งนี้ ต้องมี “แผนที่แสดงท่ีตั้ง 
ศพก. และศูนย์เครือข่ำย พร้อมเทคโนโลยีเด่นแต่ละศูนย์” ติดตั้งใน ศพก.หลัก ตัวอย่างตามภาคผนวก 4 
ทั้งนี้ สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่  
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4.1.2 การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. (ยกเว้น ศจช.และ ศดปช.) 
 เกษตรกรต้นแบบ คณะกรรมการ ศพก. และส านักงานเกษตรอ าเภอ ร่วมกันวิ เคราะห์

ศักยภาพของศูนย์เครือข่าย (ยกเว้น ศจช.และ ศดปช.) เพ่ือพัฒนาให้มีความพร้อมในการเป็นจุดเรียนรู้/แหล่ง
เรียนรู้ทางการเกษตรด้านต่างๆ โดยการจัดแผนและแนวทางการพัฒนาศูนย์เครือข่ายพร้อมทั้งเสนอให้ CoO 
ทราบด้วย และด าเนินการพัฒนาศูนย์เครือข่ายตามแผนอย่างน้อย 3 ศูนย์ โดยมีกรอบการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 

1) เป็นศูนย์เครือข่ายที่มีการท างานเชื่อมโยงกับ ศพก. มาอย่างต่อเนื่อง และมีการบันทึก
ข้อมูลในระบบรายงาน ศพก. ( https://learningpoint.doae.go.th/login) หัวข้อ “รายงานการด าเนินงาน 
ศูนย์เครือข่ายของ ศพก.” 

2) เป็นศูนย์เครือข่ายที่มีศักยภาพในการสนับสนุนการด าเนินงานของ ศพก. แต่ยังไม่ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ  

3) ในการพิจารณาคัดเลือกศูนย์เครือข่าย ขอให้เป็นมติคณะกรรมการ ศพก. และปรากฏ
ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ศพก. ด้วย 
ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดจัดท าบัญชีและท าเนียบศูนย์เครือข่ายตามแบบฟอร์มภาคผนวก 5 และ 6 ส่งกองวิจัยและ
พัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ทาง E-mail : Doaeresearch20@gmail.com ดังนี้ 

1. บัญชีศูนย์เครือข่าย ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 
2. ท าเนียบศูนย์เครือข่ายทุกศูนย์ที่ได้รับการพัฒนาส่งกรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 

15 ธันวาคม 2561 
 

4.2 การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
4.2.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน ศพก. ปี 2562 
 กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือชี้แจง และสร้าง

ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงาน ศพก. ปี 2562 แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ศพก.  ส่วนกลาง ระดับเขต และ
จังหวัด 

4.2.2 การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตสินค้าเกษตร 

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมคณะท างานขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพ่ือการบริหารโครงการ 

4.2.3 เวทีเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  และ
คณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ 

เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานเครือข่าย ศพก. ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม จึงจัดให้มีเวทีเชื่อมโยง 
ศพก.และแปลงใหญ่ในทุกระดับ เพ่ือให้เกิดการประสานเชื่อมโยงการท างานเครือข่ายด้านการผลิต ด้านการตลาด 
รวมทั้งองค์ความรู้ต่าง ๆ โดยมี ศพก.และศูนย์เครือข่าย เป็นฐานเรียนรู้และเป็นแหล่งองค์ความรู้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ ตลอดจนเป็นที่บ่มเพาะเกษตรกรที่จะเข้าเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ต่อไป

https://learningpoint.doae.go.th/login)%20หัวข้อ
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โดยให้คณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงการด าเนินงานกัน 
ทั้งระดับประเทศ เขต จังหวัด และคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ ประกอบด้วย 

1) ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ  
โดยส่วนกลาง (กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร) จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และ
แปลงใหญ่ระดับประเทศ เพ่ือประสานเชื่อมโยง วางแผน และขับเคลื่อนการด าเนินการร่วมกัน อย่างน้อย 4 ครั้ง  

2) ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับเขต ส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เป็นผู้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ระดับ
เขต เพ่ือเป็นการประสานเชื่อมโยงการขับเคลื่อน ศพก.และแปลงใหญ่ ของจังหวัดต่าง ๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
อย่างน้อย 4 ครั้ง  

3) ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด 
ส านักงานเกษตรจังหวัดเป็นผู้จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด เพ่ือเป็น
การประสานเชื่อมโยงการขับเคลื่อน ศพก. และแปลงใหญ่ของอ าเภอต่าง ๆ ในจังหวัด อย่างน้อย 4 ครั้ง  

4) การประชุมคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอ าเภอ อย่างน้อย 4 ครั้ง  
โดยเกษตรกรต้นแบบ (ประธานคณะกรรมการ ศพก.) ร่วมกับแปลงใหญ่ และเกษตรอ าเภอ จัดประชุมเพ่ือให้
คณะกรรมการได้ร่วมกันวิเคราะห์และวางแผนการด าเนินงานของ ศพก. และแปลงใหญ่ การรับรองศูนย์
เครือข่าย การบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน การสรุปผลการด าเนินงาน และอ่ืน ๆ ตามความ
เหมาะสม  
 

4.2.4 สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล 
1) อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรหลัก โดยส่วนกลาง (กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริม

การเกษตร) ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบลให้แก่เจ้าหน้าที่เขต
และจังหวัด เพ่ือสามารถเป็นวิทยากรหลักในการถ่ายทอดกระบวนการจัดท าแผนให้กับเจ้าหน้าที่ในระดับอ าเภอ
ต่อไป 

2) การฝึกอบรมการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบลให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรระดับอ าเภอ โดยเจ้าหน้าที่ระดับเขตและจังหวัดที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรหลัก
ด าเนินการสร้างทีมวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอในเรื่องการจัดท าแผนพัฒนา
การเกษตร และเขตเศรษฐกิจระดับอ าเภอ (Zoning) และสามารถน าไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร
และบูรณาการกับแผนพัฒนาอื่นๆ ได ้
 

4.2.5 การถอดบทเรียน ศพก.  
ในปีงบประมาณ 2562 การถอดบทเรียน ศพก. จะเป็นการถอดองค์ความรู้จากเกษตรกร

ต้นแบบของ ศพก. โดยด าเนินการดังนี้ 
1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือก าหนดกรอบการถอดบทเรียนและสรุปบทเรียน  

             ด าเนินการโดยส่วนกลาง (กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร) เป็นผู้จัด 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ศพก. ทั้งในระดับเขต จังหวัด  
เข้าร่วมการสัมมนาระดมความคิดเห็น และออกแบบการถอดบทเรียน ศพก. เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี 
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2) ถอดบทเรียน ศพก. 77 จังหวัด 
• เจ้าหน้าที่ในระดับเขตเป็นผู้ด าเนินการหลัก โดยมีเจ้าหน้าที่จังหวัด และอ าเภอ  

ร่วมด าเนินการคัดเลือก ศพก.  ที่มีจุดเด่นในเรื่องการเชื่อมโยงเครือข่าย เพ่ือด าเนินการถอดบทเรียน 
ตามประเด็นที่ได้ร่วมกันออกแบบในการสัมมนา ได้เล่มองค์ความรู้ 9 เรื่อง (เขตละ 1 เรื่อง) 

• เจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัด และอ าเภอร่วมกันด าเนินการคัดเลือก ศพก. ที่มีจุดเด่น  
ในเรื่องการเชื่อมโยงเครือข่าย เพ่ือด าเนินการถอดบทเรียนตามประเด็นที่ได้ร่วมกันออกแบบในการสัมมนา ได้เล่ม
องค์ความรู้ 68 เรื่อง (จังหวัดที่ไม่ได้เป็นเป้าหมายของเขต จังหวัดละ 1 เรื่อง ) 

3) ส่งสรุปเล่มองค์ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน (ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562) 
• ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 1–9 ส่งสรุปเล่มองค์ความรู้ที่ได้จากการ

ถอดบทเรียน ศพก. ของเขต ให้กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร  
• ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่  1–9 รวมรวมสรุปเล่มองค์ความรู้ 

ที่ได้จากการถอดบทเรียน ศพก. ของจังหวัด ส่งให้กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
 

4.2.6 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อน ศพก. ของจังหวัด (District Workshop : DW) 
ส านักงานเกษตรจังหวัด จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตร  

รายไตรมาส โดยอาจแบ่งสายรวมอ าเภอได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้อ าเภอหมุนเวียนในการเป็นเจ้าภาพ 
จังหวัดเป็นผู้อ านวยความสะดวกและเข้าร่วมทุกครั้ง โดยส านักงานเกษตรจังหวัดและอ าเภอ ร่วมกันก าหนด
ประเด็นและแนวทางการจัดเวที โดยเน้นการเป็นเวทีเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินการส่งเสริมการเกษตร  
ในพ้ืนที่ การขับเคลื่อนการด าเนินการ ศพก. และเครือข่าย รวมทั้งการสรุปผลการด าเนินงานและการถอด 
องค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินงานเป็นเวทีเพ่ือการเรียนรู้ การพัฒนาคน และพัฒนางาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการตามสถานการณ์หรือตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับ
พ้ืนที่ หรือประเด็นปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่ (Hot Issue) หรือประเด็นอ่ืน ๆ โดยอาจขอความร่วมมือ จากหน่วยงาน
วิชาการหรือผู้รู้ในพ้ืนที่ รวมทั้งการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร 
และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการน าองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

หมำยเหตุ : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดด าเนินการ
ตามคู่มือโครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร (ขับเคลื่อนการท างานส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าที่ 2 หัวข้อ 4.1 การจัดเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร (2) เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอ าเภอ (District Workshop : DW) 
 

4.2.7 จัดระบบและประสำนเชื่อมโยงงำนวิจัยสู่พื้นที่ ผ่ำน ศพก.  
1) ส่วนกลาง (กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร) จัดการประชุมกับหน่วยงาน

วิชาการหรือมหาวิทยาลัย เพ่ือประสานงานและคัดเลือกผลงานวิจัย/เทคโนโลยีพร้อมใช้ 
2) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่  1 -9 ด าเนินการจัดเวทีระดับเขต  

โดยเจ้าหน้าที่ระดับเขต ร่วมกับหน่วยงานวิชาการหรือมหาวิทยาลัย น าเสนอผลงานวิจัย/เทคโนโลยีพร้อมใช้ให้แก่
เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด อ าเภอ และคัดเลือกจังหวัดที่จะขยายผลงานวิจัย/เทคโนโลยีพร้อมใช้ เขตละ 1 จังหวัด 
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3) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 ประสานจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานวิชาการ 
หรือมหาวิทยาลัย จัดเวทีน าเสนอผลงานวิจัย/เทคโนโลยีและค้นหาโจทย์วิจัยตามความต้องการของเกษตรกรให้แก่ 
ศพก. ที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือขยายผลงานวิจัย/เทคโนโลยี 

4) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 ร่วมกับจังหวัด อ าเภอ ในการจัดท า 
แปลงทดสอบเทคโนโลยีใน ศพก. ที่ได้รับการคัดเลือก เขตละ 1 ศพก. และติดตาม นิเทศงานโดยเจ้าหน้าที่ระดับ 
จังหวัด เขต ส่วนกลาง และหน่วยงานวิชาการหรือมหาวิทยาลัย 
 

4.2.8 ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ยกระดับศักยภาพ ศพก. 
ส่วนกลาง (กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร) จัดการประชุมเพ่ือร่วมกันวางแผน

คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย ส ารวจความต้องการ ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ สนับสนุนการพัฒนาต่อยอด  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสมกับกับการเกษตรแต่ละพ้ืนที่และพืชเป้าหมาย 
และกิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน 
 

4.3 การสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. 
4.3.1 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) การจัดงาน 

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย และ
คณะกรรมการ ศพก. ร่วมก าหนดแผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)  
ให้สอดคล้องกับชนิดสินค้า โดยจัดที่ ศพก. หรือ ศูนย์เครือข่ายตามความเหมาะสม รายละเอียดตามภาคผนวก 7  
และบันทึกแผนการจัดงานในระบบรายงาน ศพก. (http://learningpoints.doae.go.th/login)  ซึ่งงาน Field Day  
จะประกอบด้วย กิจกรรมหลัก ได้แก่ สถานีเรียนรู้ต่าง ๆ กิจกรรมรอง ได้แก่ การให้บริการด้านการเกษตรของ
หน่วยงานต่าง ๆ นิทรรศการประกอบที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมเสริม เช่น การแสดงและจ าหน่ายสินค้าของกลุ่ม/
สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ โดยให้เกษตรกรเข้าร่วมงาน อย่างน้อยศูนย์ละ 100 คน ทั้งนี้ เมื่อ
ด าเนินการจัดงาน Field Day เสร็จสิ้นแล้วให้บันทึกผลการจัดงาน Field Day ในระบบรายงาน ศพก. 
(http://learningpoints.doae.go.th/login)  
 

4.4 การพัฒนาเกษตรกรผู้น า 
 1) การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น า เป็นการอบรมเพื่อบ่มเพาะเกษตรกรไปสู่ 

การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น า จ านวน 30 ราย/อ าเภอ  
ตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ที่ก าหนด โดยเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาลผลิต  
ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร และจะต้องจัดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อฤดูกาลผลิต สามารถจัดอบรมที่ 
ศพก. หรือ ศูนย์เครือข่าย ตามที่คณะกรรมการ ศพก. ได้ร่วมกันพิจารณาถึงความเหมาะสม โดยสามารถบูรณาการ
โครงการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก กรมส่งเสริมการเกษตร เข้ามาสนับสนุนการด าเนินการได้ 
และเมื่อด าเนินการอบรมเกษตรกรในแต่ละครั้งเสร็จสิ้นแล้ว ให้บันทึกข้อมูลการอบรมเกษตรกรผู้น าในระบบ
รายงาน ศพก. (http://learningpoints.doae.go.th/login)  

 2) การพัฒนาเกษตรกรผู้น า ซึ่งเป็นประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. จ านวน 10 ราย/ศพก. จังหวัด
ด าเนินการจัดอบรมให้กับประธานศูนย์เครือข่าย โดยจัดอบรม 2 ครั้ง เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของประธาน  

http://learningpoints.doae.go.th/login
http://learningpoints.doae.go.th/login
http://learningpoints.doae.go.th/login
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ศูนย์เครือข่าย ในประเด็น เทคนิคการน าเสนอ การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ความร่วมมือของเครือข่าย ศพก. กับ 
ภาคราชการ หรือ ในประเดน็อื่นๆ ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
 

4.5 กำรติดตำม และรำยงำน 
4.6.1 กำรติดตำมกำรด ำเนินงำน ศพก. 

1) ส่วนกลาง/เขต/จังหวัด ติดตามการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิตสินค้าเกษตร 

2) ส านักงานเกษตรอ าเภอติดตาม สนับสนุน ประเมินผล เกษตรกรที่มาเรียนรู้ และผลการ
น าไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง 
 4.6.2 กำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนให้รำยงำนตำมล ำดับชั้น โดยระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด  
ให้รายงานแผนและผลการด าเนินงาน ในระบบรายงานแบบ Online ที่ (http://learningpoints.doae.go.th/login) 
ตามประเด็นดังนี้  

- ผลการจัดอบรมเกษตรกรผู้น าจ านวน 30 ราย ต่อศูนย์ 
- แผนและผลการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) 
- ศูนย์เครือข่าย 
- การให้บริการของ ศพก.  

ทั้งนี้ สามารถดูคู่มือการบันทึกระบบรายงาน ศพก. ที่ https://goo.gl/Wsck2Z 
 
ส่วนที่ 2 กำรด ำเนินงำนของ ศจช., ศดปช. และกำรอำรักขำพืช 
 4.6 กำรพัฒนำศูนย์เครือข่ำย 
  4.6.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืช หลักสูตรการเป็นหมอพืชและการด าเนินงานคลินิกพืช 
   กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืช คัดเลือกจังหวัดน าร่องภูมิภาคละ 2 จังหวัด และท าการอบรมการเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและการจัดการศัตรูพืชในระดับพ้ืนที่ได้ โดยจังหวัดที่ผ่านการอบรม จะต้องเปิด
ให้บริการคลินิกพืชแก่เกษตรกร ที่ส านักงานเกษตรจังหวัด หรือส านักงานเกษตรอ าเภอ หรือศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
   งบประมาณ  เป็นค่าส าหรับการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 
  4.6.2 สัมมนาเครือข่ายการเรียนรู้และน าเสนอผลงานด้านอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 
   กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย จัดสัมมนาเครือข่ายการเรียนรู้และน าเสนแผล
งานด้านอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอผลงาน และสร้างความร่วมมือการพัฒนางาน
อารักขาพืชและดินปุ๋ยทั้งภาครัฐและเอกชน  
   งบประมาณ  เป็นค่าส าหรับการจัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ 
 
 

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


9 

  4.6.3 สนับสนุนการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ด้านจัดการศัตรูพืชในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) 
   ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช และกลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตร
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ให้การสนับสนุนการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชให้แก่เกษตรกรในงาน
วันถ่ายทอดความรู้ (Field day) ของศูนย์เรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
   งบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ/จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับการจัดสถานีเรียนรู้ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
  4.6.4 จัดท าเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรด้านอารักขาพืช 
   กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย จัดท าเครื่องสนับสนุนการส่งเสริมเรียนรู้ของ
เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพ้ืนที่  
   งบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ/จัดหาวัสดุเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ 
  4.6.5 สนับสนุนการพัฒนางานภารกิจด้านอารักขาพืชสู่งานวิจัย 
   ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรร่วมกับกลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัด 
และ/หรือ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ด าเนินการก าหนดประเด็นการวิจัย โดย 
   1) เป็นประเด็นที่สามารถแก้ไขปัญหาการท างานในพ้ืนที่ หรือความรู้ที่ต้องการการศึกษาหา
ข้อเท็จจริง ซึ่งผู้รับผิดชอบด าเนินการวิจัยจะเป็นส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหรือส านักงานเกษตร
จังหวัด หรือ ศนูย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ซึ่งอาจมอบหมายให้รับผิดชอบหน่วยงานเดียวหรือ
หลายหน่วยงานได้ตามความต้องการของที่ประชุม 
   2) จัดท าโครงร่างการงานวิจัย ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ที่มาและความส าคัญ วัตถุประสงค์  
วิธีด าเนินงาน แผนปฏิบัติงาน และผลที่คาดว่าจะได้รับ ส่งให้กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยภายใน
เดือนมกราคม 2562   
   3) รายงานผลความก้าวหน้าหรือผลงานวิจัยให้กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
ทราบภายในเดือนกันยายน 2562 
   งบประมาณ  เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการท างานวิจัย เช่น ค่าพาหนะ ค่าวัสดุที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
  4.6.6 การพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
   1) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการด้านการจัดการศัตรูพืชตามแนวทาง
โรงเรียนเกษตรกร โดยกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัด 
ส านักงานเกษตรอ าเภอ เพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ( IPM) 
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร เพ่ือให้สามารถท าหน้าที่เป็นวิทยากรพ่ีเลี้ยงในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    งบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการฝึกอบรม และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
กิจกรรม  
   2) จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื่อง การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานตามแนวทาง
โรงเรียนเกษตรกร โดย ส านักงานเกษตรจังหวัด (กลุ่มอารักขาพืช) ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ จัดกระบวนการ
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เรียนรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกรให้แก่สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชน จ านวน 30 รายต่อศูนย์ จัดอบรม 1 ครั้ง และรายงานผลให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ (รายละเอียด
เพ่ิมเติมจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบภายหลัง) 
    งบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับจัดกระบวนการเรียนรู้ และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินกิจกรรม 
   3) สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน โดยส านักงานเกษตรจังหวัด 
(กลุ่มอารักขาพืช) ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ ส ารวจความต้องการใช้ปัจจัยต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนิน
กิจกรรมของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน โดยขอให้ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอ พิจารณา
ตามความจ าเป็น และความเหมาะสมของการสนับสนุนปัจจัยต่างๆที่จ าเป็นของการด าเนินกิจกรรมของศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชนให้มากที่สุด ทั้งนี้ อาจจะไม่สนับสนุนทุกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หรือสนับสนุนทุกศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชนภายในจังหวัดก็ได้ 
    งบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ปัจจัยที่จ าเป็นส าหรับการ
ด าเนินกิจกรรม ศจช. และอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 
   4) สนับสนุนการด าเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช 
    4.1) สนับสนุนการส ารวจติดตามแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช โดยส านักงานเกษตร
จังหวัด (กลุ่มอารักขาพืช) ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ จัดท าแปลงส ารวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ดังนี้ 
     (1) แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชของ ศจช.ใน 882 อ าเภอๆ ละ 2 ศจช.  
รวม 1,764 แปลง โดยคัดเลือกแปลงที่ด าเนินการปลูกพืชหลักหรือพืชรองขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเพาะปลูก
ขณะนั้น และส ารวจสถานการณ์ศัตรูพืชทุกสัปดาห์ ตามแบบส ารวจและประเมินสถานการณ์ที่กองส่งเสริมการ
อารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยก าหนด (ดาวน์โหลดที่เว็บไซด์กองส่งเสริมการอารั กขาพืชและจัดการดินปุ๋ย)  
น าข้อมูลที่ส ารวจได้มาวิเคราะห์สถานการณ์การระบาด เพ่ือแจ้งเตือนภัยในพ้ืนที่ พร้อมรายงานข้อมูลออนไลน์
ผ่านระบบแปลงติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชของกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยทุก
สัปดาห์ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 
     (2) แปลงติดตามสถานการณ์ในกิจกรรมจุดเฝ้าระวังศัตรูพืช (13 ชนิดพืชเศรษฐกิจที่
ส าคัญ) เป็นแปลงที่ไม่ซ้ ากับแปลงติดตามฯของ ศจช. ในข้อ (1) รวม 1,328 แปลง ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้
ก าหนดชนิดพืชและจ านวนแปลงที่ต้องด าเนินการแต่ละจังหวัด รายละเอียดตามภาคผนวก 9 โดยเลือกแปลง
ส ารวจที่เหมาะสมแต่ให้มีการกระจายตัวอย่างสม่ าเสมอในพ้ืนที่ ด าเนินการส ารวจทุกสัปดาห์ตามแบบส ารวจและ
ประเมินสถานการณ์ที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยก าหนด (ดาวน์โหลดที่เว็บไซด์กองส่งเสริมการ
อารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย) น าข้อมูลที่ส ารวจได้มาวิเคราะห์สถานการณ์การระบาด เพ่ือแจ้งเตือนภัยในพ้ืนที่ 
พร้อมรายงานข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบแปลงติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชของกองส่งเสริมการอารักขาพืช
และจัดการดินปุ๋ยทุกสัปดาห์ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว โดยหากจังหวัดมีความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงชนิด
พืช ให้แจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
     ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะด าเนินการจัดท าคู่มือประจ าแปลงเพ่ือประกอบการ
ส ารวจและติดตามสถานการณ์มอบให้ทุกแปลง 
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     งบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ อุปกรณ์การส ารวจ วัสดุท ากับดักล่อแมลง 
หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 
    4.2) จัดท าคู่มือและแบบส ารวจแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช โดยกองส่งเสริมการ
อารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย จัดท าคู่มือประจ าแปลง เพ่ือการบันทึกข้อมูลการส ารวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช 
โดยประกอบด้วย แบบส ารวจเพื่อการส ารวจทุกสัปดาห์ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก ตัวอย่างการกรอกข้อมูลการส ารวจ 
วิธีการส ารวจที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ศัตรูพืชส าคัญของพืชเศรษฐกิจหลัก 13 ชนิด พร้อมภาพประกอบ มอบให้
ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอ น าไปใช้ประการส ารวจแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช 
     งบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจ้างเหมาจัดท าคู่มือและแบบส ารวจแปลง
ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช 
    4.3) ประเมินการด าเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช โดยกองส่งเสริมการอารักขาพืช
และจัดการดินปุ๋ยด าเนินการติดตามผลการด าเนินการกิจกรรมการส ารวจแปลงติดตามสถานการณ์ระบาดศัตรูของ
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและแปลงในพ้ืนที่เสี่ยงของแต่ละจังหวัด เพ่ือตรวจสอบวิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
และจุดเด่น จุดด้อยของการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนางานด้านการส ารวจติดตามสถานการณ์ระบาดศัตรูพืชที่มี
ประสิทธิภาพ  
     งบประมาณ  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินการติดตาม และประเมินผล ได้แก่ 
เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหะเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์การด าเนินการและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
   5) สนับสนุนชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
    5.1) ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์และพ่อ-แม่พันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติ โดยกองส่งเสริมการ
อารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์  และพ่อ - แม่พันธุ์ศัตรูธรรมชาติ สนับสนุนให้ 
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ส านักงานเกษตรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และส านักงานเกษตร
จังหวัด เพื่อน าไปผลิตขยายเพิ่มปริมาณใช้ในพื้นที่ต่อไป 
     งบประมาณ  เพ่ือใช้เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาแรงงาน และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินกิจกรรม 
    5.2) สนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรีย์ขยายให้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี 
การเกษตรด้านอารักขาพืช ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขยายให้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน โดยส านักงานเกษตรจังหวัด 
และส านักงานเกษตรอ าเภอ ส ารวจความต้องการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และประสานไป
ยัง ศทอ.ในพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือจะได้ผลิตและจัดส่งได้ตรงตามความต้องการ และรายงานผลให้กรมส่งเสริม
การเกษตรทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบภายหลัง) 
     งบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับจัดซื้อ-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าจ้าง
เหมาแรงงาน และอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 
    5.3) สนับสนุนปัจจัยการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน โดยกองส่งเสริมการอารักขาพืช
และจัดการดินปุ๋ย ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี การเกษตรด้านอารักขาพืช จัดซื้อ/จัดหา และผลิตผลิตปัจจัย
ควบคุมศัตรูพืช ได้แก่ เชื้อจุลินทรีย์ แมลงศัตรูธรรมชาติ สารสกัดธรรมชาติ และสารสัง เคราะห์อ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
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สนับสนุนให้กับพ้ืนที่ที่เกิดการระบาดของศัตรูพืช โดยมีกลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัด เป็นผู้ชี้เป้าพ้ืนที่
ด าเนินการควบคุมการระบาด 
     งบประมาณ  เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดซื้อ-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ จ้างเหมาแรงงาน 
และอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 
   6) จัดท าแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ โดยส านักงานเกษตร
จังหวัด (กลุ่มอารักขาพืช) ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ และมีศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช
เป็นพ่ีเลี้ยง ร่วมกันจัดท าแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ โดยต้องด าเนินการใน  
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนจังหวัดละ 2 แปลง เพ่ือเป็นแบบอย่างให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่น าไปปฏิบัติใช้ต่อไป 
และรายงานผลให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบภายหลัง) 
    งบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดท าแปลงเรียนรู้ ค่าจัดท าป้ายแปลงเรียนรู้  
ค่าจัดซือ้-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพาหนะ และอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 
   7) จัดเวทีเสวนาพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  
    7.1) ระดับจังหวัด โดยส านักงานเกษตรจังหวัด (กลุ่มอารักขาพืช) จัดเวทีเสวนาระดับ
จังหวัดระหว่างประธาน หรือกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนศูนย์ละ 2 ราย จ านวน 1 วัน เพ่ือหารือ/ทบทวน/
ปรับปรุง แนวทางการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ และรายงานผลการจัดเวที
เสวนา ระดับจังหวัดให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทราบ 
     งบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดเวทีเสวนา ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าพาหนะ 
และอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 
    7.2) ระดับเขต โดยส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร จัดเวทีเสวนาระดับเขต ให้แก่
เจ้าหน้าที่อารักขาพืชของส านักงานเกษตรจังหวัด 1 คน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 1 คน 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 1 คน และประธานหรือกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนจังหวัดละ  
2 ราย และรายงานผลการจัดเวทีเสวนาให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ  
     งบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดเวทีเสวนา ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าพาหนะ 
และอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 
    7.3) ระดับประเทศ โดยกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย จัดเวทีเสวนาระดับ 
ประเทศ ให้แก่เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช และประธานหรือกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ หารือ/ทบทวน/ปรับปรุง และวางแผนการพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนที่มีประสิทธิภาพ 
     งบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดเวทีเสวนา และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินกิจกรรม 
   8) ประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ด าเนินการโดย 
    8.1) ระดับจังหวัด โดยส านักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการการคัดเลือก 
ด าเนินการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด และรายงานผลการคัดเลือกให้กรมส่งเสริม
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การเกษตร และส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทราบ (รายละเอียดเพ่ิมเติมจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง) 
     งบประมาณ  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
เอกสารเกี่ยวกับการคัดเลือก ศจช.  .ค่าจัดท าโล่รางวัล/ใบประกาศนียบัตร และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม  
    8.2) ระดับเขต โดย ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ร่วมกับคณะกรรมการการ
คัดเลือก ด าเนินการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับเขต และรายงานผลการคัดเลือกให้กรมส่งเสริม
การเกษตรทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบภายหลัง) 
     งบประมาณ   
     (1) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก และอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับ
การด าเนินกิจกรรม จ านวน 10,000 บาท 
     (2) เพ่ือใช้เป็นเงินรางวัลตอบแทนให้แก่ ศจช. ดีเด่น ระดับเขต จ านวน 10,000 บาท
   9) ถอดบทเรียนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน โดย ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
ด าเนินการถอดบทเรียนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับเขต และส่งรายงานผล
การถอดบทเรียนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
    งบประมาณ  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 
   10) ตรวจประเมินแปลงเรียนรู้ของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและคุณภาพชีวภัณฑ์ศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชน โดย ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ติดตาม ประเมินให้ค าแนะน าแปลง
เรียนรู้ของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และสุ่มตรวจประเมินคุณภาพชีวภัณฑ์ของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และสรุป
รายงานผลให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
       งบประมาณ  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 
   11) ประเมินผลศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน โดย กองส่งเสริมการอารักขาพืชและ
จัดการดินปุ๋ย ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือให้ค าแนะน า ค าปรึ กษาแก่เจ้าหน้าที่ และ
เกษตรกรในพ้ืนที ่
       งบประมาณ  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 
  4.6.7 การขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ประกอบด้วยกิจกรรม 
   1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านดินและปุ๋ย 
    เป้าหมาย เจ้าหน้าที่จากกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 ส านักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดและส านักงานเกษตรพ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่
รับผิดชอบงานดินปุ๋ย 
    วิธีด าเนินงาน กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาให้ความรู้ที่จ าเป็นแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานดินปุ๋ย ระดับเขตและจังหวัด ให้สามารถส่งเสริมด้านดินและ
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ปุ๋ยได้อย่างมืออาชีพ เพ่ือสามารถขับเคลื่อนขยายผลการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน ผ่านกลไก ศดปช. 
    งบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา เช่น ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม 
เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนินกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 
   2) ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและการแก้ไขปัญหา ด้านดินและปุ๋ย 
       เป้าหมาย เจ้าหน้าที่จากกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ผู้แทนส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้แทนส านักงานเกษตรจังหวัดบางจังหวัด เจ้าหน้าที่หน่วยงานวิชาการท้ังที่เก่ียวข้อง
กับสายงานด้านดินและปุ๋ย และด้านพืช และผู้แทนสมาชิก ศดปช. 
       วิธีการด าเนินงาน  กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ย เพ่ือสามารถน าไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตหรือเก่ียวกับปัญหาด้านดินและปุ๋ยเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา 
          งบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เช่น ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหาร 
เครื่องดื่ม เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนินกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 
   3) สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายด้านดินและปุ๋ย ระดับอ าเภอ 
    เป้าหมาย เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 ส านักงานเกษตร
จังหวัดทุกจังหวัด ส านักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร ที่รับผิดชอบงานดินปุ๋ย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจ า
ต าบลที่รับผิดชอบ ศดปช. 882 ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 9 ศูนย์  
        วิธีด าเนินงาน ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ติดตามขับเคลื่อนการด าเนินงาน ศดปช. และการขยายผลการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้อมูลวิชาการ ประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน และศึกษาดูงานด้านดินและปุ๋ย 
        งบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดประชุม เช่น ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหาร 
เครื่องดื่ม เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนินกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 
  4.6.8 พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ประกอบด้วยกิจกรรม 
        1) สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของ ศดปช. 
             เป้าหมาย ศดปช. และวัสดุอุปกรณ์ ปัจจัยการผลิต ที่จ าเป็นในการด าเนินกิจกรรมของ ศดปช. 
             วิธีด าเนินงาน ส านักงานเกษตรจังหวัด (กลุ่มอารักขาพืช) ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายหรือจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของ ศดปช.  เช่น ชุด
ตรวจสอบ pH และ N P K ในดินแบบรวดเร็ว น้ ายาเติม ปัจจัยการผลิต เช่น แม่ปุ๋ย เป็นต้น เพ่ือการสนับสนุนการ
ด าเนินกิจการของ ศดปช. ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เช่น การให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินแก่สมาชิก 
การให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินแก่สมาชิก รวมทั้งเกษตรกรอ่ืนในชุมชน โดย ศดปช. ต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์
การบริหารจัดการเงินทุนที่รัฐสนับสนุนให้อย่างเหมาะสม เพ่ือหมุนเวียนใช้ในกิจกรรม ศดปช.      
    งบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตที่จ าเป็น เช่น 
ชุดตรวจสอบ N P K และ pH ในดินแบบรวดเร็ว ชุดน้ ายาเติม แม่ปุ๋ย วัสดุปรับปรุงดิน (เช่น ปูนขาว โดโลไมท์) 
สารเร่งซูปเปอร์ พด. เมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด เป็นต้น และรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 



15 

ทั้งนี้ งบประมาณท่ีรัฐสนับสนุน ในการด าเนินงานของ ศดปช. ต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการอย่าง
เหมาะสมเพ่ือสามารถน ามาหมุนเวียนใช้ในการสนับสนุนกิจกรรม ศดปช. รวมทั้งจังหวัดและอ าเภอควรสนับสนุน 
และอ านวยความสะดวก รวมทั้ง ผลักดันให้ ศดปช. มีโอกาสได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และจากแหล่งงบประมาณอ่ืน เพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินกิจกรรมของ ศดปช. ให้สามารถลด
ต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างยั่ งยืน และ ศดปช.ต้องมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายสนับสนุน
ขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และการส่งเสริมการเกษตรใน
รูปแบบแปลงใหญ ่
   2) ประกวด ศดปช. ดีเด่น 
        เป้าหมาย เพ่ือให้ได้ ศดปช. ดีเด่น ระดับจังหวัด และระดับเขต 
        วิธีด าเนินงาน ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 ร่วมกับส านักงานเกษตร
จังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการจัดประกวด ศดปช. ดีเด่น ระดับจังหวัดและเขต ตามหลักเกณฑ์ที่กรม
ส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 และส านักงานเกษตรจังหวัดจะร่วมกันก าหนด 
        งบประมาณ 
         (1) ส าหรับ สสก. งบประมาณ 20,000 บาท เป็นค่าเงินรางวัลส าหรับ ศดปช.ดีเด่นระดับเขต 
         (2) ส าหรับจังหวัด เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการประกวด จัดท าโล่รางวัล 
ใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลตอบแทน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 
   3) ศึกษาพัฒนาการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ยมาประยุกต์ใช้เพ่ือการเกษตรแม่นย า 
        เป้าหมาย งานศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนางานด้านดินปุ๋ย 1 เรื่อง 
        วิธีด าเนินงาน กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยร่วมกับหน่วยงานวิชาการ
ศึกษาวิจัยนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้ เพ่ือการพัฒนางานด้านดินปุ๋ยให้เกิดประสิทธิภาพและแม่นย า (Precision 
Agriculture) จ านวน 1 เรื่อง 
        งบประมาณ ส าหรับการศึกษาวิจัย  
   4) สนับสนุนโครงการความร่วมมือด้านดินและปุ๋ยระหว่างประเทศ 
        เป้าหมาย สนับสนุนโครงการความร่วมมือด้านดินและปุ๋ยระหว่างประเทศ  
        วิธีด าเนินงาน กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยสนับสนุนโครงการความ
ร่วมมือด้านดินและปุ๋ยระหว่างประเทศ จ านวน 1 ครั้ง 
        งบประมาณ เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม 
เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนินกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 
   5) พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ให้เป็นต้นแบบการถ่ายทอดความรู้เกษตรแม่นย า 
        เป้าหมาย ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนระดับเขต หรือจังหวัด หรือศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอ่ืน
ที่มีศักยภาพในการเป็นต้นแบบ 
        วิธีด าเนินงาน กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยร่วมกับส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 1-9 ส านักงานเกษตรจังหวัด ด าเนินการ 
        5.1) สนับสนุนการด าเนินกิจกรรม ศดปช.ต้นแบบ 9 ศูนย์ 
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        5.2) อบรมพัฒนาวิทยากรต้นแบบการถ่ายทอดความรู้เกษตรแม่นย า 
        5.3) คัดเลือกเกษตรกรสมาชิก ศดปช.จัดท าแปลงต้นแบบการถ่ายทอดความรู้เกษตรแม่นย า 
        งบประมาณ เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เอกสาร วัสดุการเกษตร วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการด า เนินกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 
  4.6.9 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ประกอบด้วยกิจกรรม 
   1) จัดท าแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย 
        เป้าหมาย  แปลงเรียนรู้ ศดปช. ละ 1 แปลง 
        วิธีด าเนินงาน ส านักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอคัดเลือกเกษตรกร
สมาชิกของ ศดปช. ที่สามารถเป็นวิทยากรเกษตรในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกรในชุมชน เพ่ือจัดท าแปลง
เรียนรู้การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิต จ านวน 1 แปลง ขนาดพ้ืนที่ตามความเหมาะสม โดยใช้
เป็นจุดถ่ายทอดความรู้และขยายผลในเรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัด การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่า
วิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัดร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพ (ในพืชที่สามารถด าเนินการได้) การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์
ดินร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยหมักเติมอากาศ ปุ๋ยพืชสด หรือการไถกลบตอซังพืชหลัก 
เพ่ือปรับปรุงบ ารุงดินและปรับปรุงโครงสร้างของดินและ/หรือปุ๋ยชีวภาพ โดยต้องมีการเปรียบเทียบกับแปลงที่
เกษตรกรใช้ปุ๋ยตามวิธีการของเกษตรกร เพ่ือให้เห็นความแตกต่างของต้นทุนการผลิตและผลผลิต รวมทั้งความ
แตกต่างในแง่อ่ืน ๆ เช่น ความแข็งแรง ความทนทานต่อโรคแมลงของต้นพืช โดยทั้ง 2 แปลง ต้องมีการปฏิบัติแบบ
เดียวกัน ยกเว้นเฉพาะเรื่องการใช้ปุ๋ยที่แตกต่างกัน (สูตรปุ๋ยและจ านวนครั้งในการใส่ให้เป็นไปตามค าแนะน า) 
    - เจ้าหน้าที่อ าเภอร่วมกับเกษตรกรเจ้าของแปลงเรียนรู้จัดเก็บข้อมูลตามแบบเก็บข้อมูล
แปลงเรียนรู้ 
    - ส านักงานเกษตรจังหวัด หรือส านักงานเกษตรอ าเภอจัดท าป้ายแปลงเรียนรู้เพ่ือแสดง
รายละเอียดของการจัดท าแปลงเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานให้กับเกษตรกรสมาชิก ศดปช. และ
เกษตรกรในชุมชนได้ทราบ ขอให้ใช้ข้อความแบบเดียวกันตามตัวอย่างป้ายแปลงเรียนรู้ด้านล่างนี้ เพ่ือประโยชน์ใน
การขยายผลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
    งบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแปลง ค่าป้ายแปลงเรียนรู้ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 
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ตัวอย่างป้ายแปลงเรียนรู้ 

หมายเหตุ สามารถดัดแปลงรายละเอียดตามชนิดพืชและอาจเพิ่มข้อมูลปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ร่วมได้ 
 
         2) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย  
              เป้าหมาย เกษตรกรสมาชิก ศดปช.  
              วิธีด าเนินงาน ส านักงานเกษตรจังหวัด(กลุ่มอารักขาพืช) ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ 
ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ให้แก่เกษตรกรสมาชิก ศดปช. จ านวน ศดปช. ละอย่างน้อย 
20 ราย จ านวน 1 ครั้ง เพ่ือร่วมกันสรุปบทเรียนจากการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินและปุ๋ยสั่ง
ตัดในปีที่ผ่านมา ร่วมวางแผนการบริหารจัดการ ศดปช. ให้เข้มแข็ง ยั่งยืน และส าหรับ ศดปช. ที่มีศักยภาพ สนับสนุน
ให้สามารถประกอบการธุรกิจชุมชน เพ่ือสร้างรายได้และความมั่นคงให้ ศดปช. รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ด้านการใช้
ปุ๋ยแบบผสมผสานทั้งการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ และปุ๋ยชีวภาพในพืชที่สามารถใช้ได้ เพ่ือเพ่ิมความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ปรับปรุงโครงสร้างของดิน และลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งหลักสูตรดินปุ๋ยอ่ืน ตามปัญหาในพ้ืนที่
และความต้องการของสมาชิก 
        งบประมาณ เพ่ือใช้เป็นค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุจัดกระบวนการเรียนรู้ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 
   3) จัดท าสื่อการเรียนรู้ด้านดินและปุ๋ยสนับสนุนเจ้าหน้าที่และเกษตรกร   
        เป้าหมาย สื่อการเรียนรู้ด้านดินและปุ๋ย  
        วิธีด าเนินงาน กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยจัดท าสื่อการเรียนรู้การจัดการ
ดินและปุ๋ย เช่น หนังสือ แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อวีดีทัศน์ เพ่ือสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการส าหรับเจ้าหน้าที่และ
เกษตรกร เพ่ือใช้ในการด าเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) 
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        งบประมาณ เพ่ือใช้เป็นค่าจ้างเหมาออกแบบ จัดพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินกิจกรรม 
 

   4) จัดงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
        เป้าหมาย เกษตรกรสมาชิก ศดปช. และเกษตรกรทั่วไป  
        วิธีด าเนินงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ จัดงานวันรณรงค์
การใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิต จังหวัดละ 1 ครั้ง ระยะเวลา 1 วัน เพ่ือรณรงค์ให้เกิดการขยายผลการใช้ปุ๋ยเพ่ือ
ลดต้นทุนการผลิต (การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินโดยหรือปุ๋ยสั่งตัด ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และ/หรือ ปุ๋ยชีวภาพ) 
และให้มีกิจกรรมการให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน โดยทีมปฏิบัติการจาก ศดปช. ที่มีศักยภาพด้วย จ านวนผู้เข้าร่วม
งานอย่างน้อย 150 ราย  
        งบประมาณ เพ่ือใช้เป็นค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 
   5) สนับสนุนการพัฒนางานภารกิจด้านดินและปุ๋ยสู่งานวิจัย 
       เป้าหมาย งานวิจัยด้านการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมด้านดินและปุ๋ย เขตละ 1 งาน 
       วิธีด าเนินงาน ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 ด าเนินการศึกษาวิจัยการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมด้านดินและปุ๋ย เพ่ือเกิดประโยชน์สนับสนุนการท างานที่รับผิดชอบ และเผยแพร่ เพ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อน ศดปช. และการน าเสนอผลงานด้านอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย  
       งบประมาณ เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ปัจจัยการผลิต  
ค่าป้าย เอกสารสรุปผล รวมทั้งเอกสารเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการติดตามเก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 
  4.6.10 การประเมิน ศดปช. ประกอบด้วยกิจกรรม 
   1) สัมมนาสรุปผลการด าเนินงานการขับเคลื่อน ศดปช. 
        เป้าหมาย เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 ส านักงานเกษตร
จังหวัดทุกจังหวัด ส านักงานเกษตรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ที่รับผิดชอบงานดินปุ๋ย  
        วิธีการด าเนินงาน กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยจัดการสัมมนาสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการฯ น าเสนอผลการด าเนินงานของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 ร่วมกับ
ส านักงานเกษตรจังหวัดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัจจัยความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการ
ขับเคลื่อนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 882 ศูนย์ และวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 
       งบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา 
   2) ประเมินการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ศดปช. 
        เป้าหมาย ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอ และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 
        วิธีด าเนินงาน กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยด าเนินการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือให้ค าปรึกษาและค าแนะน าการจัดท าแปลงทดสอบสาธิต แปลงเรียนรู้ และการขับเคลื่อนการ
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ด าเนินงานของ ศดปช. และกิจกรรมต่างๆของโครงการ รวมทั้งถอดองค์ความรู้ ศดปช. ที่ประสบความส าเร็จ  
เพ่ือเผยแพร่ขยายผล ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืน ต่อไป 
       งบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก  
ค่าพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 
   3) ประเมินการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ศดปช. ระดับเขต  
        เป้าหมาย ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอ และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 
        วิธีด าเนินงาน ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 1-9 ด าเนินการประเมิน ศดปช. 
โดยการจัดประกวด ศดปช. ดีเด่น ติดตามและประเมินผล เพื่อให้ค าปรึกษาและค าแนะน าการจัดท าแปลงเรียนรู้ 
และการขบัเคลื่อนการด าเนินงานของ ศดปช. และกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ รวมทั้งถอดองค์ความรู้ ศดปช. 
ที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือเผยแพร่ขยายผล ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืน ต่อไป 
       งบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมิน ศดปช. ดีเด่น เช่น เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง   
ที่พัก ค่าพาหนะค่าจัดท าโล่รางวัล /ใบประกาศเกียรติคุณ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 

 
 
 



 

5. แผนปฏิบัติงำน  

กิจกรรม / ข้ันตอน 
แผนปฏิบัติงาน 

ปี 2561 ปี 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.62 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การพัฒนาศักยภาพ ศพก.             
 1.1 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882            
 1.2 การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก.  2,646           
2. บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน             
2.1 ประชุมคณะท างานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.             

1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน ศพก. ปี 2562  140           
2) ประชุมคณะท างาน ศพก. (ส่วนกลาง) 50            
3) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับประเทศ 50   50   50   50   
4) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับเขต 231   231   231   231   
5) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัด 1,764   1,764   1,764   1,764   
6) ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอ าเภอ 8,820   8,820   8,820   8,820   

2.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล             
1) อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรหลัก  80           
2) ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร   1,764          

2.3 การถอดบทเรียน             
1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อก าหนดกรอบการถอดบทเรียนและสรุปบทเรียน    40         
2) ถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้            77  

2.4 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. 
 
 

  7,000    7,000    7,000  
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กิจกรรม / ข้ันตอน 
แผนปฏิบัติงาน 

ปี 2561 ปี 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.62 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2.5 จัดระบบและประสานเช่ือมโยงงานวิจัยสู่พื้นที่ ผ่าน ศพก.             
1) การประชุมกับหน่วยงานวิชาการภายนอกเพื่อคัดเลือกผลงานวิจัยน าสู่การใช้

ประโยชน์ 
 20  20         

2)  การจัดเวทีระดับภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเช่ือมโยงงานวิจัย   135  135        
3) แปลงต้นแบบการขยายผลงานวิจัยสู่ ศพก. และเครือข่าย      270       
4) การจัดเวทีน าเสนอผลงานวิจัยและค้นหาโจทย์วิจัยตามความต้องการของ

เกษตรกร 
   270         

2.6 ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ยกระดับศักยภาพ ศพก.             
1) ประชุมหน่วยงานผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อวางแผนและติดตามการ

ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
25      25      

3. กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย             
 3.1 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)    882         
4. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้น า             
 4.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น า 26,460   26,460   26,460      
 4.2 พัฒนาเกษตรกรผู้น า ศพก. เครือข่าย   8,820    8,820      
5. กิจกรรมการติดตาม และรายงาน             

1) ติดตามการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ ระดับส่วนกลาง 32            
2) ติดตามการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ ระดับเขต   9   9   9   9 
3) ติดตามการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ ระดับจังหวัด 
 
 

  77     77     
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กิจกรรม / ข้ันตอน 
แผนปฏิบัติงาน 

ปี 2561 ปี 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.62 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย             
 6.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืชหลักสูตรการเป็นหมอพืชและการ
ด าเนินงานคลินิกพืช (340 คน) 

 120 220          

 6.2 สัมมนาเครือข่ายการเรียนรู้และน าเสนอผลงานด้านอารักขาพืชและจัดการดิน
ปุ๋ย (1,100 คน) 

       1,100     

 6.3 สนับสนุนการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชในงานถ่ายทอด
ความรู้ (field day) (77 จังหวัด) 

    11 11 11 11 11 11 11  

 6.4 จัดท าเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ของเจ้าหน้าท่ีและเกษตรกรด้านอารักขาพืช 
(5 ชนิด) 

  2 1 1 1       

 6.5 สนับสนุนการพัฒนางานภารกิจกิจด้านอารักขาพืชสู่งานวิจัย (9 เรื่อง)    9         
 6.6 พัฒนาศักยภาพการด าเนินงาน ศจช.             
  6.6.1 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการด้านการจัดการ
ศัตรูพืชตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร (288 คน) 

 144 144          

  6.6.2 จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื่อง การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร (1,764 ศูนย์) 

 1,764 
 

          

  6.6.3 สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของ ศจช. (77 จังหวัด)  77           
  6.6.4 สนับสนุนการด าเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช             
   1) สนับสนุนการส ารวจตดิตามแปลงติดตามสถานการณ์ศตัรูพืช (3,092 แปลง) 3,092            
   2) จัดท าคู่มือและแบบส ารวจแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช (4,000 เล่ม) 4,000            
   3) ประเมินการด าเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช (3,092 แปลง) 
 

  250 250 550 550 550 550 392    
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กิจกรรม / ข้ันตอน 
แผนปฏิบัติงาน 

ปี 2561 ปี 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.62 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  6.6.5 สนับสนุนชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช             
   1) ผลิตหัวเช้ือจลุินทรีย์บริสุทธิ์และพ่อ-แม่พันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติ (10 ชนิด)   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
   2) สนับสนุนหัวเช้ือจุลินทรีย์ขยายให้ ศจช (17,640 ขวด)   1764 1764 1764 1764 1764 1764 1764 1764 1764 1764 
   3) สนับสนุนปัจจัยการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน (19,250 ไร่)   1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 
  6.6.6 จัดท าแปลงเรียนรู้การจดัการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพ้ืนท่ี 
(154 แปลง) 

   154         

  6.6.7 จัดเวทีเสวนาพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่าย ศจช. (4,041 ราย/คน)       3,528
(จังหวัด) 

249 
(เขต) 

264 
(ประเทศ) 

   

  6.6.8 ประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น (99 จังหวัด/ 9 เขต)         77 
(จังหวัด) 

9 
(เขต) 

  

  6.6.9 ถอดบทเรียนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (9 เขต)          9   
  6.6.10 ตรวจประเมินแปลงเรียนรู้ของ ศจช.และคุณภาพชีวภัณฑ์ (ศทอ.)    1 1 1 1 1 2 2   
  6.6.11 ประเมินผลศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศูนย์)  1 2 1 1 1 1 1 1 1   
 6.7 ขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน             
  6.7.1 สัมมนาเชิงปฏิบัตกิารสร้างเครอืข่ายการเรียนรู้ด้านดินและปุย๋ (110 คน 2 ครั้ง)  110 

(ครั้งที่ 1) 
  110 

(ครั้งที่ 2) 
       

  6.7.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและการแก้ไขปัญหาด้าน
ดินและปุ๋ย (60 คน 2 ครั้ง) 

     60 
(ครั้งที่ 1) 

 60 
(ครั้งที่ 2) 

    

  6.7.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายดา้นดินและปุ๋ย ระดบัอ าเภอ (977 คน)   977          
 6.8 พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)             
  6.8.1 สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของ ศดปช. (882 ศูนย์)  882           
  6.8.2 ประกวด ศดปช.ดีเด่น (77 จังหวัด / 9 เขต)        86 

(จว+เขต) 
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กิจกรรม / ข้ันตอน 
แผนปฏิบัติงาน 

ปี 2561 ปี 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.62 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  6.8.3 ศึกษาพัฒนาการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ยมาประยุกต์ใช้
เพื่อการเกษตรแม่นย า (1 เรื่อง) 

      1      

  6.8.4  สนับสนุนโครงการความร่วมมือด้านดินและปุ๋ยระหว่างประเทศ (1 ครั้ง)   1          
  6.8.5  พัฒนา ศดปช. ให้เป็นต้นแบบการถ่ายทอดความรู้เกษตรแม่นย า              
   1) สนับสนุนการด าเนินกิจกรรม ศดปช.ต้นแบบ (9 ศูนย์)       9      
   2) อบรมพัฒนาวิทยากรต้นแบบการถ่ายทอดความรู้เกษตรแม่นย า (60 คน)       60      
   3) จัดท าแปลงต้นแบบการถ่ายทอดความรู้เกษตรแม่นย า (9 แปลง)        9     
 6.9 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต             
  6.9.1 จัดท าแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย (882 แปลง)      882       
  6.9.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย (882 ศูนย์)    882         
  6.9.3 จัดท าสื่อการเรียนรู้ด้านดินและปุ๋ยสนับสนุนเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
(1,000 ชุด) 

      1000      

  6.9.4 จัดงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต (77 จังหวัด)        77     
  6.9.5 สนับสนุนงานภารกิจด้านดินปุ๋ยสู่งานวิจัย (9 เรื่อง)    9         
 6.10 การประเมิน ศดปช.             
  6.10.1 สัมมนาสรุปผลการด าเนินงานการขับเคลื่อน ศดปช. (110 คน)           110  
  6.10.2 ประเมินการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการขับเคลื่อนการด าเนนิงาน 
ศดปช. (30 ครั้ง) 

2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 

  6.10.3  ประเมินการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ศดปช. ระดับเขต (9 สสก.)        9     
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6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
6.1 ผลผลิต (output) 

6.1.1 มีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และศูนย์เครือข่าย  
ในพ้ืนที่ทุกอ าเภอ 

6.1.2 เกษตรกรต้นแบบสามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรให้กับ
เกษตรกร  

6.1.3 เกษตรกรมาเรียนรู้เรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตลอดฤดูกาลผลิต เช่น 
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรที่ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
 

6.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
6.2.1 เกษตรกรที่มาเรียนรู้ที่ ศพก. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
6.2.2 เกษตรกร องค์กรเกษตรกรสามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ือปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสินค้า

เกษตร ส่งผลให้มีความเข้มแข็ง และพ่ึงพาตนเองได้ 
 

6.3 ตัวช้ีวัด  
6.3.1 มีการพัฒนา ศพก. ให้มีความพร้อมในการให้บริการถ่ายทอดความรู้ บริการข้อมูลข่าวสาร 

บริการด้านการเกษตรต่าง ๆ และบริการรับเรื่องร้องเรียน ในพื้นที่ทุกอ าเภอ จ านวน 882 ศูนย์ 
6.3.2 เกษตรกรผู้น าจ านวน 26,460 ราย สามารถถ่ายทอดความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต

ทางการเกษตรให้กับเกษตรกร 
6.3.3 เกษตรกรมีความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การลดต้นทุนการผลิต การ

จัดการศัตรูพืช การจัดการดินปุ๋ย  
6.3.4 มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตสินค้าเกษตรและการตลาดของเกษตรกรในพ้ืนที่ 

 

7. หน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบ 
7.1 กองวิจัยและพัฒนำงำนส่งเสริมกำรเกษตร 
ส่วนที่ 1 กำรด ำเนินงำนศูนยเ์รียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) และ  

ศูนย์เครือข่ำย 
1) นายวุฒินัย ยุวนานนท์ 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
โทรศัพท์ 02 579 3940 

2) นางสาวอรวรรณ คงอภิรักษ์ 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร 
โทรศัพท์ 02 579 9524 

 E-mail: doaeresearch20@gmail.com  
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3) นายถนัด เกิดงาม (รับผิดชอบกิจกรรม 4.2.3 เวทีเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ และ กิจกรรม 4.2.4 สัมมนา 
เชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย 
โทรศัพท์ 02 955 1656 
E-mail: agritech80@hotmail.com  

4) นางสาวปริญญารัตน์ ภูศิริ (รับผิดชอบกิจกรรม 4.2.7 จัดระบบและประสานเชื่อมโยงงานวิจัย 
สู่พื้นที่ ผ่าน ศพก.)  

 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยด้านการส่งเสริมการเกษตร 
โทรศัพท์ 02 940 6061 

5) นางสาวสุรางค์ศรี วาเพชร (รับผิดชอบกิจกรรม4.2.8 ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่
ยกระดับศักยภาพ ศพก.) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร 
โทรศัพท์ 02 940 6038 

 
7.2 กองส่งเสริมกำรอำรักขำพืชและจัดกำรดินปุ๋ย  

 (ส่วนที่ 2 กำรด ำเนินงำนของ ศจช., ศดปช. และกำรอำรักขำพืช) 
1) ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 
โทร. / โทรสาร : 02 940 6190 

2) นายปราโมทย์ เข็มขาว  
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย 

โทรศัพท์ 0 2940 6181 
E-mail: smartfar59@gmail.com 

3) นางชัญญา ทิพานุกะ  
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย 
โทรศัพท์ 0 2955 1515 
E-mail: soil_fer57@hotmail.com 

------------------------------------ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
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ระยะเวลา

ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 ม.ีค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 ม.ิย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62

ภาคผนวก 3.1 
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอ านวยการขับเคล่ือนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด

เพ่ือขับเคล่ือนการด าเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

จังหวัด…………..... ประจ าปีงบประมาณ 2562

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย งบประมาณ หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

แผน CoO
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ตวัอยา่งแผน CoO หนา้ที ่ 1

ระยะเวลา

ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 ม.ีค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 ม.ิย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62

XXXXX

1. ประชุมช้ีแจง CoO และ จนท.  - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอ ำเภอ

2. การวิเคราะห์ศักยภาพ

     2.1 วิเคราะห์เพ่ือก าหนดแผนการพัฒนา 

ศพก.

10 ศูนย์ 3,6,1,5,8 4,9 2,7,10  - ศพก.,  สนง.เกษตรอ ำเภอ ,  CoO

    2.2 วิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาศูนย์เครือข่าย 30 ศูนย์ ทุกศูนย์  - ศพก.,  สนง.เกษตรอ ำเภอ ,  CoO

3.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.และศูนย์เครือข่าย

     3.1 จัดท าแผนการพัฒนา ศพก. 10 ศูนย์  - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอ ำเภอ

     3.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ 10 ศูนย์ xxxxx

          - เตรียมกำร 1-6,8-10 7,8
          - ปรับปรุงขอ้มูล 1-6,9 7-8,10 4,7,8 7,8 7 7
          - ปรับปรุงฐำนเรียนรู้ 2,4,7-10

9-10
4,7,8 4-5,7,8 7

          - จดัท ำเอกสำรเผยแพร่ 6 6 1,3,7-8 2,4,7,
9-10

4,7 4,7,8 7 8

     3.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ 10 ศูนย์ xxxxx

          - เตรียมกำร / วำงแผน 1,5 1,5,7 6 6 2-4,
6,9,10

2,8-9

ภำคผนวก 3.1 
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอ านวยการขับเคล่ือนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด

เพ่ือขับเคล่ือนการด าเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

จังหวัด…ราชบุรี..... ประจ าปีงบประมาณ 2562

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย งบประมาณ หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

              ทุก ศพก.  - ศพก., สนง.เกษตรอ ำเภอ, 
ศูนยวิ์จยัขำ้ว,ศวพ.รำชบรีุ,  สถำนี
พฒันำท่ีดิน, สนง.ประมง,สนง.
ตรวจบญัชีฯ, สนง.ปศุสตัว ์,
ศคปช.สวนผ้ึง,  โครงกำร
ชลประทำน,  สนง.ปฏิรูปท่ีดิน
,ศจช.สวนผ้ึง,  ศวพ.รำชบรีุ,ศจช.
บำ้นสิงห์

1-7,9-10

  - ศพก., สนง.เกษตรอ ำเภอ, 
ศูนยวิ์จยัขำ้ว,  สถำนีพฒันำท่ีดิน,  
สนง.ประมง,  สนง.ปศุสตัว,์  ศวพ.
 (หนองกวำง), โครงกำร
ชลประทำน,  สนง.ปฏิรูปท่ีดิน, 
ศจช.สวนผ้ึง,  ศวพ.รำชบรีุ

แผน CoO

ตัวอย่าง
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ตวัอยา่งแผน CoO หนา้ที ่ 2

ระยะเวลา

ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 ม.ีค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 ม.ิย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย งบประมาณ หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

ตัวอย่าง
          - ด ำเนินกำร 1,5,6-7 1,5,6-7 1,3-5,

6-10
3-5,
8-10

2-5,
8-10

2-5,
8-10

2-5,
8-10

     3.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 10 ศูนย์ xxxxx 3,4,5 3,4,5 2-6,'8-10 2-3,5-6,
1,'8-10

1-2,5,
7-10

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

          - ขอ้มูลพ้ืนฐำนชุมชน ขอ้มูลวิชำกำร 
ขอ้มูลข่ำวสำรดำ้นกำรเกษตร

     3.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย 90 ศูนย์

          - คดัเลือก/รับรองศูนยเ์ครือข่ำย 9 1-7,10 8
          - วิเครำะห์ศูนยเ์ครือข่ำย 3-6,9 1-2,7-8

,10

          - ปรับปรุง/พฒันำ 1,6,9-10 1-5, 5,7

     3.6. คณะกรรมการ ศพก.

          - ประชุมเช่ือมโยงคณะกรรมกำรเครือข่ำย
 ศพก.และแปลงใหญ่ ระดบัจงัหวดั

          - ประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำย ศพก. 
ระดบัจงัหวดั

10 ศูนย์ 2-3,5-
6,8-10

2-3,5,
8-10

2-3,5,
8-10

ทุก ศพก.ทุก ศพก.ทุก ศพก. 2-3,5,
8-10

2-3,5-
6,8-10

2-3,5,
8-10

2-3,5,
8-10

2-3,5,
8-10

2-3,5,
8-10

 - ศพก., สนง.เกษตรอ ำเภอ

          - ประชุมคณะกรรมกำร ศพก.

          - ติดตำมผลกำรเปล่ียนแปลงหลงัผ่ำนกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี

10 ศูนย์  - ศพก., สนง.เกษตรอ ำเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.

     4.1 กำรให้บริกำรขอ้มูล ข่ำวสำร 12 คร้ัง  - ศพก.

     4.2 กำรให้บริกำรดำ้นกำรเกษตร 12 คร้ัง  - ศพก.

  - ศพก., สนง.เกษตรอ ำเภอ, 
ศูนยวิ์จยัขำ้ว,  สถำนีพฒันำท่ีดิน,  
สนง.ประมง,  สนง.ปศุสตัว,์  ศวพ.
 (หนองกวำง), โครงกำร
ชลประทำน,  สนง.ปฏิรูปท่ีดิน, 
ศจช.สวนผ้ึง,  ศวพ.รำชบรีุ

  - สนง.เกษตรอ ำเภอ, ศูนยวิ์จยัขำ้ว
,สนง.สหกรณ์, สถำนีพฒันำท่ีดิน, 
 สนง.ประมง,สนง.ตรวจบญัชี, 
สนง.ปศุสตัว ์,ชป.นครชุมน์, 
โครงกำรชลประทำน,  สนง.
ปฏิรูปท่ีดิน,ศวพ.รำชบรีุ

ทุก ศพก.

  - ศพก.,สนง.เกษตรอ ำเภอ, ศูนยวิ์จยัขำ้ว,
  สถำนีพฒันำท่ีดิน,  สนง.ประมง,สนง.
ตรวจบญัชี,  สนง.ปศุสตัว,์สนง.สหกรณ์, 
โครงกำรชลประทำน,  สนง.ปฏิรูปท่ีดิน
,สปก.รำชบรีุ, ศวพ.รำชบรีุ

ทุก ศพก.

ทุก ศพก.
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ตวัอยา่งแผน CoO หนา้ที ่ 3

ระยะเวลา

ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 ม.ีค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 ม.ิย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย งบประมาณ หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

ตัวอย่าง
     4.3 Field Day 10 ศูนย์ 1,8 2-7,9-10   - สนง.เกษตรอ ำเภอ, ศูนยวิ์จยัขำ้ว

,สนง.สหกรณ์,  สถำนีพฒันำท่ีดิน,
 ศพก.,  สนง.ประมง,สนง.ตรวจ
บญัชี, สนง.ปศุสตัว,์  ศูนยเ์คริอขำ่ย
 ศพก., โครงกำรชลประทำน,  
สนง.ปฏิรูปท่ีดิน, ศวพ.รำชบรีุ

     4.4 กำรแกปั้ญหำและรับเร่ืองร้องเรียน 10 ศูนย์  - ศพก.

5. การอบรมเกษตรกร 300 รำย 6 6 2,4-5,
8-10

2,4-5,
7-10

1-2,4-5,
8-10

4,7 3,8 3 3,6,7 7   - สนง.เกษตรอ ำเภอ, ศูนยวิ์จยั
ขำ้ว., ศวพ.รำชบรีุ, สถำนีพฒันำ
ท่ีดิน, สนง.กษ,  สนง.ประมง.
,ชป.นครชุมน์, สนง.ปศุสตัว ์,  
ศพก., สนง.ตรวจบญัชี, โครงกำร
ชลประทำน,ศวช.,  สนง.ปฏิรูป
ท่ีดิน, CoO

6. ประสานงานวิจัย / วิชาการ / นวัตกรรม

          - วิจยัร่วมกบัสถำบนักำรศึกษำ
             * ประสำนงำน 3,6 3,6 3,6 1,3,6 1,2,3,4,

6,10
2,3,4,
6,10

2,4,6,10 2,4,6,10 2,4,6,10 2,4,6,10 2,4,6,10 2,4,6,10

             * เขำ้ร่วมวิจยั 6 6 6 6 2,4,6,10 2,4,6,10 2,4,6,10 2,4,6,10 2,4,6,10 2,4,6,10 2,4,6,10 2,4,6,10
          - ทดสอบผลกำรวิจยัร่วมกบั
สถำบนักำรศึกษำ

             * ประสำนงำน 1 1,2,4,10 2,4,10 2,4,10 2,4,10 2,4,10 2,4,10 2,4,10 2,4,10
             * เขำ้ร่วมทดสอบ 1,2,4,10 1,2,4,10 1,2,4,10 1,2,4,10 1,2,4,10 1,2,4,10 2,4,10 2,4,10
          - ฝึกงำนของนกัศึกษำ

             * ประสำนงำน 1 1,2,4,10 2,4,10 2,4,10 2,4,10 2,4,10 2,4,10 2,4,10 2,4,10
             * รับฝึกงำน 2,4,10 2,4,10 1,2,4,10 1,2,4,10 1,2,4,10 2,4,10 2,4,10 2,4,10

ทุก ศพก.

 - ศพก., 
 - ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอ, 
 - CoO
 - มหำวิทยำลยัเกษตรวิทยำเขต

   ก  ำแพงแสน, 
 - มหำวิทยำลยัรำชภฏันครปฐม
 - มหำวิทยำลยัอสัสมัชนั
 - ศูนยวิ์จยัขำ้ว,สนง.สหกรณ์ 
 - สถำนีพฒันำท่ีดิน, ศพก.,
 - สนง.ประมง,สนง.ตรวจบญัชี 
 - สนง.ปศุสตัว,์
 - มจธ.วิทยำเขตรำชบรีุ 
 - สถำนีพฒันำท่ีดิน, 
 - สนง.ปฏิรูปท่ีดิน, ศวพ.รำชบรีุ
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ตวัอยา่งแผน CoO หนา้ที ่ 4

ระยะเวลา

ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 ม.ีค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 ม.ิย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย งบประมาณ หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

ตัวอย่าง
7. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพ่ือขับเคล่ือน         

ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

10 ศูนย์

  7.1 กำรจดัท ำแปลงตน้แบบ

  7.2 ป้ำยฐำนเรียนรู้

  7.3 เอกสำรวิชำกำร

  7.4 ถ่ำยทอดควำมรู้

  7.5 สนบัสนุนปัจจยักำรผลิต

  7.6 สนบัสนุนส่ือเรียนรู้ดำ้นสหกรณ์

  7.7 สนบัสนุนกำรรวมกลุ่ม

8. ติดตามประเมินผลและรายงาน

 8.1 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 12 คร้ัง  - ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอ, ศพก.

 8.2 สรุปผลกำรด ำเนินงำน 1 คร้ัง  - ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอ

1 คือ 2 คือ ศพก. อ.เมืองรำชบุรี 3 คือ ศพก. อ.ด ำเนินสะดวก
4 คือ ศพก. อ.จอมบึง 5 คือ ศพก. อ.บำ้นโป่ง 6 คือ ศพก. อ.บำงแพ
7 คือ 8 คือ ศพก. อ.สวนผ้ึง 9 คือ ศพก. อ.วดัเพลง

10 คือ ศพก. อ.บำ้นคำ

ศพก. อ.โพธำรำม

ทุก ศพก.

  สนง.พฒันำท่ีดิน,
  สนง.เศรษฐกิจกำรเกษตร,
  ศูนยวิ์จยัขำ้ว,
  สนง.เกษตรและสหกรณ์,
  สนง.ตรวจบญัชี,
  สนง.ประมง, สนง.สหกรณ์,
  สนง.ปศุสตัว,์
  ศวพ.รำชบุรี

ทุกวนัท่ี 25 ของเดือน     รำยงำนทุก ศพก.
ทุก ศพก.

ศพก. อ.ปำกท่อ
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ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 ม.ีค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 ม.ิย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
หมายเหตุ

ภาคผนวก 3.2

แผนปฏิบัติการบูรณาการขบัเคล่ือนการด าเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร (ศพก.)

 อ าเภอ......................  จงัหวดั..............................  ประจ าปีงบประมาณ 2562

ช่ือเกษตรกรต้นแบบ  ................................       สินค้าหลกั ...............................

จุดเด่น  ...............................................................................................

กจิกรรม ปริมาณ หน่วย งบประมาณ
ระยะเวลา

แผน ราย ศพก.
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ตวัอยา่งแผนราย ศพก. หนา้ที ่1

ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 ม.ีค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 ม.ิย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62

XXXXX

1. การเตรียมการ

 -ประชุมหารือคณะกรรมการ ศพก.และ
เครือขา่ย

xxxxx

 -ร่วมกนัวิเคราะห์เพ่ือการพฒันา ศพก.

 - ก าหนดแนวทางพฒันาและแผนการ
ด าเนินงาน

 - พฒันาหลกัสูตรการเรียนรู้

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก. xxxxx

 2.1 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเตรียมดนิ 1 ฐาน

        * การป่ันดินนา การลูบเทือก การชกัร่องน ้า

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเพาะกล้านาโยน 1 ฐาน

        * แบบแห้ง (เพาะบนบก) การใชเ้มลด็พนัธุ์

     - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การโยนกล้า 1 ฐาน

       * การแกะตน้กลา้ การขนยา้ยกลา้ วิธีการ
โยนกลา้

หมายเหตุ

1 ม.ค. - 28 ก.พ.

1 ม.ค. - 28 ก.พ.

1 ม.ค. - 28 ก.พ.

ภาคผนวก 3.2

แผนปฏิบัติการบูรณาการขบัเคล่ือนการด าเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร (ศพก.)

 อ าเภอบ้านโป่ง  จงัหวดัราชบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2562

ช่ือเกษตรกรต้นแบบ  นายเอื้อ  สวสัดิ์จุ้น         สินค้าหลกั  ข้าว

จุดเด่น     1. การลดต้นทุนการผลติข้าว     2.การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติข้าว

กจิกรรม ปริมาณ หน่วย งบประมาณ
ระยะเวลา

แผน ราย ศพก.ตัวอย่าง
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ตวัอยา่งแผนราย ศพก. หนา้ที ่2

ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 ม.ีค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 ม.ิย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
หมายเหตุกจิกรรม ปริมาณ หน่วย งบประมาณ

ระยะเวลา

     - ฐานเรียนรู้ เร่ือง  การลดต้นทุนการผลติข้าว 1 ฐาน

          * ปุ๋ ยสัง่ตดั การใชปุ้๋ ยอินทรีย ์การใชส้าร
ชีวภณัฑ์

     - ฐานเรียนรู้ เร่ือง  การเพิม่มูลค่าสินค้า 1 ฐาน

       * การสีขา้วขาว , ขา้วกลอ้ง การบรรจุภณัฑ์

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าบญัชี

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าเกษตรผสมผสาน

 2.2 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด 1 เร่ือง

ต้นทุนการผลติข้าว

          - คดัเลือกเมลด็พนัธุ์ วิเคราะห์ปริมาณ
ธาตุ NPK ในดิน เตรียมดิน รูปแบบการปลูก
ขา้ว ใชปุ้๋ ยเคมีตามคา่วิเคราะห์ดิน (ปุ๋ ยสัง่ตดั) 
ส ารวจติดตามแมลงศตัรูพืช การใชปุ้๋ ยพืชสด 
(ปอเทือง)

  2.3 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง

          - ขอ้มูลพ้ืนฐานชุมชน

          - ขอ้มูลวิชาการ

          - ขอ้มูลขา่วสารดา้นการเกษตร

     2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย xxxxx

          - คดัเลือก/รับรองศูนยเ์ครือขา่ย 18
          - วิเคราะห์ศุนยเ์ครือขา่ย 18
          - ปรับปรุง/พฒันา ฯลฯ

1 มี.ค. - 30 ก.ค.

1 ม.ค. - 28 ก.พ.

1 ม.ค. - 28 ก.พ.

25 พ.ย. - 30 เม.ย.

1 ก.พ.-31มี.ค.
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ตวัอยา่งแผนราย ศพก. หนา้ที ่3

ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 ม.ีค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 ม.ิย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
หมายเหตุกจิกรรม ปริมาณ หน่วย งบประมาณ

ระยะเวลา

     2.6. คณะกรรมการ ศพก. xxxxx

          - ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 12 คร้ัง 10,17,18 29 18 16 16 20 18 15 6 10 7
          - ติดตามผลการเปล่ียนแปลงหลงัผา่น

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

3. การให้บริการของ ศพก. xxxxx

     3.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 12 คร้ัง

     3.2 การให้บริการดา้นการเกษตร

     3.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย 22 จดังานวนัField Day หลงัวนั

          - เตรียมการก่อนจดังาน แรกนา

             * ประชาสมัพนัธ์ 1-21
             * เตรียมสถานท่ี/วสัดุอุปกรณ์ 1-21
             * เตรียมเกษตรกร 1-21
             * นิทรรศการ 1-21
             * ประสานการสนบัสนุนหน่วยงานภาคี 1-21
          - ด าเนินงานจดังาน 22
          - สรุปผล 26
     3.4 การแกปั้ญหาและรับเร่ืองร้องเรียน  - คร้ัง

4. การอบรมเกษตรกร xxxxx

     - การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลกัสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร

3/30 คร้ัง/ราย 19 17 8

      - สรุปผลการอบรม
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ตวัอยา่งแผนราย ศพก. หนา้ที ่4

ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 ม.ีค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 ม.ิย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
หมายเหตุกจิกรรม ปริมาณ หน่วย งบประมาณ

ระยะเวลา

5. พฒันาทมีงาน

 - การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือการพฒันาตนเอง
และสมาชิก

6. ตดิตามประเมนิผลและรายงาน

6.1 การรายงานความกา้วหนา้

6.2 สรุปผลการด าเนินงาน

ทุกวนัท่ี 27 ของเดือน
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จ ำนวน งบประมำณ สถำนท่ี

เป้ำหมำย (รำย) (บำท) จัดอบรม ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

หมายเหตุ : -โปรดระบุวัน ในแผนการจัดอบรม

                 - เจ้าภาพหลัก ให้ระบุช่ือหน่วยงานในพ้ืนท่ี 

ภำคผนวกท่ี 3.3

แผนกำรอบรมเกษตรกรของ ศพก. อ ำเภอวัดเพลง และ ศูนย์เครือข่ำย  

อ ำเภอ.......................  จังหวัด......................   ชนิดสินค้ำ .....................

หลักสูตรกำรเรียนรู้
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

เจ้ำภำพหลัก

แผน อบรมเกษตรกร
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ตวัอยา่งแผนอบรมเกษตรกร หนา้ที ่1

จ ำนวน งบประมำณ สถำนท่ี

เป้ำหมำย (รำย) (บำท) จัดอบรม ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

หลักสูตรบังคับ

 - ทฤษฎีใหม่

 - เศรษฐกิจพอเพียง

 - เกษตรผสมผสาน

หลักสูตรหลัก

    -  อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP 

       และศึกษาดูงาน (แปลงใหญ่)
40 32,000     ศพก.อ.วัดเพลง 22 สนง.กษอ.วัดเพลง

     - จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

       (คร้ังท่ี 1) 25 5,000        ศพก.อ.วัดเพลง 7 สนง.กษอ.วัดเพลง

     - จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

       (คร้ังท่ี 2) 25 5,000       
 ศจช.ม.5

 ต.จอมประทัด
18 สนง.กษอ.วัดเพลง

     - ถ่ายทอดความรู้เร่ืองวิเคราะห์จัดท าแผนรายแปลงและ

       จัดท าแผนธุรกิจ (แปลงใหญ่) 85 17,000      ศพก.อ.วัดเพลง 19 สนง.กษอ.วัดเพลง

     - ถ่ายทอดความรู้เร่ืองการพัฒนาคุณภาพ ตลาด การบริหาร

       จัดการกลุ่ม (แปลงใหญ่) 85 17,000      ศพก.อ.วัดเพลง 20 สนง.กษอ.วัดเพลง

     - สร้างการรับรู้และเข้าใจ ส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนา

       ความรู้ (โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร)
50 35,000      ศพก.อ.วัดเพลง 22 สนง.กษอ.วัดเพลง

 - การจัดการดินปุ๋ยชุมชน (การใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิต)
20 4,000       

 ศดปช.ม.7

ต.จอมประทัด
7

สนง.กษอ.วัดเพลง,

พัฒนาท่ีดิน

 - พัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) 25 8,750        ศพก.อ.วัดเพลง 26 สนง.กษอ.วัดเพลง

หลักสูตรเสริม

     - การจัดท าแผนการผลิตรายบุคคุล IFPP และแผนธุรกิจกลุ่ม 20 8,000       ศพก.อ.วัดเพลง 11 19 สนง.กษอ.วัดเพลง

 - พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

   วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ 85 17,000      ศพก.อ.วัดเพลง 11 สนง.กษอ.วัดเพลง

 - ประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการ

   วิสาหกิจชุมชน 20 7,000        ท่ีท าการกลุ่มฯ 13

ภำคผนวกท่ี 3.3

อ ำเภอวัดเพลง   จังหวัดรำชบุรี   ชนิดสินค้ำ มะพร้ำวน  ำหอม

หลักสูตรกำรเรียนรู้ เจ้ำภำพหลัก

แบบฟอร์มแผนกำรอบรมเกษตรกรของ ศพก. อ ำเภอวัดเพลง และ ศูนย์เครือข่ำย  

30 6,000        ศพก.อ.วัดเพลง สนง.กษอ.วัดเพลง

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

21

แผน อบรมเกษตรกรตัวอย่าง
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ตวัอยา่งแผนอบรมเกษตรกร หนา้ที ่2

จ ำนวน งบประมำณ สถำนท่ี

เป้ำหมำย (รำย) (บำท) จัดอบรม ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61
หลักสูตรกำรเรียนรู้ เจ้ำภำพหลัก

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

ตัวอย่าง
    - พัฒนาเกษตรกรผู้น า (จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกรผู้น า) 30 18,000     ศพก.อ.วัดเพลง 9 5 18 สนง.กษอ.วัดเพลง

 - จัดการบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา

   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (Smart Group)
13 2,600       

 กลุ่มกล้วยอบ

ต.จอมประทัด
15 สนง.กษอ.วัดเพลง

หมายเหตุ : -โปรดระบุวัน ในแผนการจัดอบรม
                 - เจ้าภาพหลัก ให้ระบุช่ือหน่วยงานในพ้ืนท่ี 
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ศพก.หลัก ศพก.เครือข่าย

ภาคผนวก 3.4

แผนการจัด Field Day ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด .........................................

ล าดับท่ี อ าเภอ ก าหนดจัด สินค้าหลักของ ศพก.
สินค้าท่ีจะจัด 

Field day
เป้าหมาย เทคโนโลยีท่ีจะถ่ายทอด

สถานท่ีจัด

แผน Field day
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ตัวอยา่งแผนFD  หนา้ที ่1

ศพก.หลัก ศพก.เครือข่าย

1 เมืองราชบุรี 8 มีนาคม 2562 ข้าว ข้าว การลดต้นทุนการผลิตข้าวการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 

2. การป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

3. การจัดการดินปุ๋ย 

4. การผลิตปุ๋ยน  าหมักและน  าส้มควันไม้

ศพก.เมืองราชบุรี

2 โพธาราม 10 เมษายน 2562 พืชผัก พืชผัก การเพ่ิมประสิทธิภาพและลด

ต้นทุนการผลิต

1. การวิเคราะห์ดินเพ่ือการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้อง

เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิต

2. การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า

3. การผลิตสารชีวภันฑ์เพ่ือใช้ป้องกันก าจัด

ศัตรูพืชเพ่ือลดต้นทุนการผลิต

4. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองเพ่ือลดต้นทุนการผลิต

5. การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศพก.โพธาราม

3 บ้านโป่ง 21 มิถุนายน 2562 ข้าว ข้าว การผลิตข้าวคุณภาพสูง เพ่ือ

การบริโภคแบบครบวงจร 

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(200 ราย)

1. การเตรียมดินและการปรับปรุงบ ารุงดิน

2. เทคนิคและวิธีการท านาแบบวิธีการโยนกล้า 

(Parachute)

3. การลดต้นทุนการผลิตข้าว

4. การเพ่ิมมูลค่าสินค้าและวิทยาการหลังการเก็บ

เก่ียว

ศพก.อ.บ้านโป่ง

ภาคผนวก 3.4

แผนการจัด Field Day ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด .....ราชบุรี....................................

ล าดับท่ี อ าเภอ ก าหนดจัด สินค้าหลักของ ศพก.
สินค้าท่ีจะจัด 

Field day
เป้าหมาย เทคโนโลยีท่ีจะถ่ายทอด

สถานท่ีจัด

ตัวอย่าง แผน Field day
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ตัวอยา่งแผนFD  หนา้ที ่2

ศพก.หลัก ศพก.เครือข่าย
ล าดับท่ี อ าเภอ ก าหนดจัด สินค้าหลักของ ศพก.

สินค้าท่ีจะจัด 

Field day
เป้าหมาย เทคโนโลยีท่ีจะถ่ายทอด

สถานท่ีจัด

ตัวอย่าง

4 บางแพ 24 พฤษภาคม 2562 พืชผัก ผลิตภัณฑ์

แปรรูปจาก

ผลผลิตทาง

การเกษตร 

(กล้วยตาก

พลังงาน

แสงอาทิตย์)

การเพ่ิมประสิทธิภาพและ

การลดต้นทุนการผลิตกล้วย

น  าว้าอย่างครบวงจร

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการปลูกกล้วยน  าว้า

คุณภาพ 

2. การจัดการสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมในการ

เจริญเติบโตของพืช โดยการจัดการน  าอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3. การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตผลทาง

การเกษตร 

4.การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 

5.การป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

6. เศรษฐกิจพอเพียง 

7.การใช้พื นท่ีทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ

ศพก.เครือข่ายด้านการ   แปรรูป

ผลผลิตทางการ  เกษตร

5 ด าเนินสะดวก 20 เมษายน 2562 มะพร้าว มะพร้าว การเพ่ิมประสิทธิภาพและลด

ต้นทุนการผลิตมะพร้าว

1.การป้องกันก าจัดหนอนหัวด า

2.การวิเคราะห์ดินเพ่ือการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้อง

เหมาะสม

3.การผสมปุ๋ยใช้เองเพ่ือลดต้นทุนการผลิตมะพร้าว

4.การผสมเกสรมะพร้าวจากชันโรงเพ่ือเพ่ิมผลผลิต

ศพก. ด าเนินฯ

6 วัดเพลง 20 เมษายน 2562 มะพร้าวน  าหอม มะพร้าว

น  าหอม

การผลิตมะพร้าวน  าหอม

คุณภาพดี ลดต้นทุนการผลิต 

เพ่ิมผลผลิตและการดูแล

รักษาผลผลิตให้มีคุณภาพ

1. การลดต้นทุนการผลิตมะพร้าวน  าหอม 

2. การป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว 

3.การจัดการดินปุ๋ย 

4.การผลิตสารชีวภัณฑ์ 

5. การเลี ยงปลาในร่องสวน 

6.การจัดท าบัญชีครัวเรือน

ศพก.วัดเพลง
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ตัวอยา่งแผนFD  หนา้ที ่3

ศพก.หลัก ศพก.เครือข่าย
ล าดับท่ี อ าเภอ ก าหนดจัด สินค้าหลักของ ศพก.

สินค้าท่ีจะจัด 

Field day
เป้าหมาย เทคโนโลยีท่ีจะถ่ายทอด

สถานท่ีจัด

ตัวอย่าง

7 ปากท่อ 26 เมษายน 2562 ข้าว ข้าว การลดต้นทุนการผลิตข้าวการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว

1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 

2. การป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

3.การจัดการดินปุ๋ย 

4.การผลิตปุ๋ยน  าหมัก 

5.การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 

6.การเลี ยงหมูหลุม

ศพก.ปากท่อ

8 จอมบึง 23 กุมภาพันธ์ 2562 มันส าปะหลัง มันส าปะหลัง การเพ่ิมประสิทธิภาพ

และการลดต้นทุน

การผลิตมันส าปะหลัง

1. การปรับปรุงบ ารุงดิน

2. การคัดเลือกพันธ์ุมันส าปะหลัง

3. การป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน

4. การบริหารจัดการน  าอย่างรู้คุณค่า

 - แปลงเรียนรู้

นายมนัส สามตรีเผือก ม.8 ต าบล

จอมบึง

9 บ้านคา  25 เมษายน 2562 สับปะรด สับปะรด การลดต้นทุน และการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด

1. การตรวจวิเคราะห์ดินและการปรับปรุงบ ารุงดิน

2. การคัดหน่อพันธ์ุ

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด

4. ระบบการให้น  าในแปลงสับปะรด

ศพก.หนองพันจันทร์

10 สวนผึ ง 25 เมษายน 2562 ผัก ผัก การลดต้นทุนการผลิตผัก 1.การปรับปรุงบ ารุงดิน

2.การเลี ยงไก่ไข่

3.การใช้สารชีวภัณฑ์ 

4.การเลี ยงปลา

5.เศรษฐกิจพอเพียงเร่ิมต้นด้วยการจัดบัญชี

ศพก.สวนผึ ง
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39 

 39 
ภำคผนวกที ่2 : แผนผังกำรด ำเนินกำรโครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ . 2562 

ปัจจัยน ำเข้ำ (Input) กระบวนกำรหลัก (Process) ผลผลิตย่อย (Output) ตัวชี้วัด (Kpi) 

ผลผลิต (output) 
- ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติสินค้า
เกษตร และศูนย์เครือข่าย มี
ความพร้อมในการเป็นแหล่ง
เรียนรูด้้านการ เกษตรของ
ชุมชน ที่สามารถให้บริการ
เกษตรกรในชุมชน ทั้งการ
บริการถ่ายทอดความรู้ บริการ

ผลลัพธ ์(outcome) 
- เกษตรกร สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติสินค้า 
เกษตร ท่ีสอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชน โดยสามารถลดต้นทุนการ
ผลิตร้อยละ 20  
และเพิ่มผลผลิตได้ร้อยละ 20  
- เกษตรกร องค์กรเกษตรกร
สามารถปรับเปลี่ยนระบบการผลิต
สินค้าเกษตร ส่งผลให้มี 

- จ านวน ศพก. ไดร้ับการพฒันา 
ตามแผน 
- จ านวน ศพก. ที่มกีารให้บรกิาร
ถ่ายทอดความรู ้การบรกิารขอ้มูล
ข่าวสาร และบรกิารด้านการเกษตร 
- จ านวน ศพก.ที่ได้รับการสนับสนุน
ข้อมูลข่าวสาร และ วัสดอุุปกรณ์ต่าง ๆ 
เพื่อให้บริการเกษตรแก่เกษตรกรใน
ชุมชน 
- จ านวนเกษตรกรผู้น าไดร้ับการ
ถ่ายทอดความรูด้้านการเกษตร  
จาก ศพก. 
- จ านวนเครือข่ายของ ศพก. ที่ได้รับ
การพัฒนา 

- มีแผนการพัฒนา ศพก. 
- ศพก.ได้รับการพฒันาตามแผน จาก
หน่วยงานต่าง ๆ 

1. พัฒนาศกัยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิม่
ประสิทธ ิภาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
(ศพก.) 882 ศูนย์ และศูนย์เครือข่าย 
2,646 ศูนย์  

2. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลือ่นการ
ด าเนนิงาน 882 ศูนย์ 

3. สนับสนนุการให้บริการของ ศพก. 
และเครือข่าย 882 ศูนย์ 

4. พัฒนาเกษตรกรผู้น า 882 ศูนย์ 

6. พัฒนา ศจช. และ ศดปช. 

5 .ติดตามประเมนิผล และรายงาน 

1. วิเคราะห์ศักยภาพ ศพก และจัดท าแผนและ 
แนวทางการพัฒนา (จ) 
2. พัฒนาฐานเรียนรู้ แปลงเรียนรู้ หลักสูตร การ
เรียนรู ้ขอ้มูลข่าวสาร ฯลฯ (จ) 
3. เชื่อมโยงศูนย์เครอืข่าย/จุดเรียนรู้ (จ) 

การจดัเวทีต่าง ๆ เพือ่การบูรณาการของหน่วยงาน 
และการแลก เปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกร (ก, ข, จ) 

จัดงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่เริ่มตน้ฤดกูาลผลิต
ใหม่ (Field day) (จ) 
 

สนับสนุนการพัฒนา ศจช. และ ศดปช. ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ทีส่นับสนนุการด าเนนิงาน ของ ศพก .
(ก, ข, ศ, จ) 

ติดตามประเมนิผล และรายงาน ทั้งในระดบัจังหวัด 
เขต และส่วนกลาง 

มีการประชุมและการจัดเวที เพื่อให้มี
การบูรณาการในการขับเคลื่อน ศพก. 

เกษตรกรผู้น าได้รับการถ่ายทอด ความรู้
การเกษตร จาก ศพก. 

ศพก. ได้รับการสนับสนนุข้อมูลข่าวสาร 
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ จากหนว่ยงานต่าง ๆ 

จุดเรียนรู้ด้านการเกษตร ไดร้ับการพัฒนาให้
เป็นเครอืข่ายการเรียนรู้ของ ศพก. 

ศพก.ได้รับการติดตาม ประเมนิผล การการ
รายงานผล 

ให้ความรู้แก่เกษตรกรผูน้ าให้มีความสามารถในการ
ไปถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรทั่วไป (จ) 

สัญลักษณ์หน่วยงานด าเนนิการ ก = ส่วนกลาง  ,ศ = ศูนย์ปฏิบัติการ  ,ข = เขต  ,จ = จังหวัด 
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ภำคผนวก 4 

ตัวอยำ่ง : แผนที่แสดงที่ตั้ง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตรอ าเภอบ่อพลอย และศูนย์เครือข่าย 
  พื้นที่อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุร ี
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ท าเนียบศูนย์เครือข่าย ศพก. อ าเภอ .................  จังหวัด ................... 
ชื่อศูนย์:  ..........................................................  อ าเภอ.......................  จังหวัด................. 
สินค้าหลัก: ………………………………………………………………………….. 
สถานที่ตั้ง:  .......................  หมู่ที.่...............  ต าบล.............................  อ าเภอ................... จังหวัด......................... 
พิกัด: Latitude ……………….. Longitude ……………..     x ……………….. y …………….  zone ……………….. 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ : 
 
 
 
 

ชื่อประธานศูนย์เครือข่าย : .................................................................... 

 

เบอร์โทรศัพท์:  ............................................................... 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เครือข่าย  : 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ……………………………………………… 
หลักสูตรการเรียนรู้ : .......................................................... 
ฐานการเรียนรู้ ที่ 1 …………………………………………… 

 
ฐานการเรียนรู้ที ่ 2 …………………………………………… 
 
ฐานการเรียนรู้ที่  3 …………………………………………… 
 
 
 
แปลงเรียนรู้  ..........................................................   
 

 
 
 
 

 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร :   ................................................................................................................  
เบอร์โทรศัพท์ : ................................... 

ภาพประธานศนูย์เครือข่าย 

ภาคผนวก 5  
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ท าเนียบศูนย์เครือข่าย ศพก .อ าเภอ บ่อพลอย  จังหวัด กาญจนบุร ี
ชื่อศูนย์: ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองแดง       อ าเภอ  บ่อพลอย     จังหวัด    กาญจนบุรี             3  
ประเภทศูนย์เครือข่าย : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน/  
สถานที่ตั้ง: หมู่ที่   5   ต าบล  หนองกุ่ม     อ าเภอ   บ่อพลอย    จังหวัด    กาญจนบุรี 
พิกัด: Latitude ……………….. Longitude ……………..     x  548158  y  1569775  zone   347
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ :  
 

 
 
 

 

 
ชื่อประธานศูนย์เครือข่าย :     นายเผื่อ รู้ระวัง     3      
เบอร์โทรศัพท์:  3            0822481469 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เครือข่าย  :  
         การบริหารจัดการพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                         
การน าไปใช้ประโยชน์ : การบริหารจัดการพื้นที่ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่                          3 
หลักสูตรการเรียนรู้ : 1 . การประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่                3 
       2 . การลดต้นทุนการผลิตโดยใช้ปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ                         3  
       3 . การจัดท าบัญชีฟาร์ม                                                                 3 
       4 . การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า                                                               3 
 

ฐานการเรียนรู้ ที่ 1  การน ามูลสัตว์มาท าก๊าซชีวภาพ                         3 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้ที ่ 2  การจัดการพื้นที่ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่          
 
 

 
ฐานการเรียนรู้ที่ 3  การผลิตปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ                       
 
 
แปลงเรียนรู้ 
 
 
 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร :   นางบุณยรักษ์  ก าเลิศทอง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญ  
เบอร์โทรศัพท์ :    086 028 1934

 

ตัวอย่ำง 



บัญชีศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ทุกอ าเภอ จังหวัด..XXXXXX............................ 

กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนงบประมาณ ปี 2562 ในกิจกรรมพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. อย่างน้อย ศพก.ละ 3 ศูนย์

โซน x y

1 1.1

1.2

1.3

2 2.1

2.2

2.3

3 3.1

3.2

3.3

4 4.1

4.2

4.3

5 5.1

5.2

5.3

ภาคผนวก 6

ท่ี อ าเภอ ช่ือศูนย์เครือข่าย ประเภทศูนย์ ท่ีอยู่
พิกัด

ช่ือเกษตรกร
เทคโนโลยีเด่น

แบบฟอรม์บญัชศีนูยเ์ครอืขา่ย ศพก.
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บัญชีศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ทุกอ าเภอ จังหวัด ....กาญจนบุรี.............................. 

กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนงบประมาณ ปี 2562 ในกิจกรรมพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. อย่างน้อย ศพก.ละ 3 ศูนย์

โซน x y

1 บ่อพลอย 1.1 ศูนย์เรียนรู้ตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียงบ้าน

ท่าแจง

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียง/เกษตรทฤษฎี

ใหม่/เกษตรผสมผสาน

หมู่ท่ี6 ต าบลหนองกุ่ม 

อ าเภอบ่อพลอย 

จังหวัดกาญจนบุรี

47 548158 1569775 นายรัก หรีหร่อง 0871657002 เศรษฐกิจพอเพียง

1.2 ศูนย์เรียนรู้เกษตร

ทฤษฎีใหม่บ้านหนอง

แดง

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียง/เกษตรทฤษฎี

ใหม่/เกษตรผสมผสาน

หมู่ท่ี5 ต าบลหนองกุ่ม 

อ าเภอบ่อพลอย 

จังหวัดกาญจนบุรี

47 554086 1575325 นายเผ่ือ รู้ระวัง 082481469 การบริหารจัดการพ้ืนท่ี

อย่างมีประสิทธิภาพ

1.3 ศูนย์เรียนรู้เกษตร

พอเพียงบ้านหนองรี

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียง/เกษตรทฤษฎี

ใหม่/เกษตรผสมผสาน

หมู่ท่ี5 ต าบลหนองรี 

อ าเภอบ่อพลอย 

จังหวัดกาญจนบุรี

47 549013 1605643 นายสมเกียรติ บ ารุงเขต 0852916935 เศรษฐกิจพอเพียง

2 เมือง 2.1 การผลิตข้าวโพดหวาน ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ท่ี1 ต าบลวังเย็น 

อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรี

47 549508 1538320 นายศิริชัย ยงอยู่ XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

2.2 วิสาหกิจชุมชน

ชายแดนไทย-ทวาย

ศูนย์ท่องเท่ียวเชิงเกษตร หมู่ท่ี10 ต าบลบ้านเก่า

 อ าเภอเมืองกาญจนบุรี

 จังหวัดกาญจนบุรี

47 530277 1545621 นายจรัญ เดชประทุม XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

2.3 การผลิตหน่อไม้ฝร่ัง ศูนย์เรียนรู้ด้าน

มาตรฐานการผลิตทาง

การเกษตร

หมู่ท่ี6 ต าบลวังด้ง 

อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรี

47 535218 1571941 นายพัฒนา เหมือนม่ิง XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

3 3.1

3.2

3.3

ช่ือเกษตรกร
เทคโนโลยีเด่น

ท่ี อ าเภอ ช่ือศูนย์เครือข่าย ประเภทศูนย์ ท่ีอยู่
พิกัด

เบอร์โทรศัพท์

แบบฟอรม์บญัชศีนูยเ์ครอืขา่ย ศพก.

ตัวอย่าง
61
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แนวทำงกำรจัดงำนวันถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกำลผลิตใหม่ (Field Day) 
ปี 2562 

-------------------------------------- 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 กระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสม

กับพ้ืนที ่
1.2 หน่วยงานต่าง ๆ มีการให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปี

การเพาะปลูกใหม่ 
1.3 เผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และ

ศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นท่ี 
 

2. หลักคิดของกำรจัด Field Day 
“เพ่ือถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง” 
 

3. เป้ำหมำยกำรจัดงำน Field Day  
ให้ ศพก. หลัก หรือ ศพก. เครือข่าย จ านวน 882 ศูนย์ ด าเนินการ โดยให้พิจารณาเลือกชนิดสินค้าให้

สอดคล้องกับสินค้าแปลงใหญ่ ได้แก่ ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ผัก/สมุนไพร ไม้ผล หม่อน กล้วยไม้ ปศุสัตว์ และประมง 
เป็นล าดับแรก 
 

4. ระยะเวลำกำรจัดงำน Field Day  
แบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ดังนี้ 
1) การจัดงาน Field Day ใน 18 ศพก. (Kick off) โดยให้ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ทั้งหมดจ านวน 14 หน่วยงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Field Day ทั้งหมด 18 ศพก. และจัดงานตามฤดูกาล
ของชนิดสินค้า 

2) การจัดงาน Field Day ใน ศพก. ที่เหลือ (จ านวน 864 ศพก.) ให้ด าเนินการจัดงานตามฤดูกาลของชนิดสินค้า  
 

5. ประเด็นกำรน ำเสนอ 
น าเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตของแต่ละชนิดสินค้า เพื่อให้เกษตรกรสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติ

ในฤดูกาลผลิตใหม่  
 

6. กิจกรรมในกำรจัด Field Day 
1) กิจกรรมหลัก  

- สถานีเรียนรู้ต่างๆ ควรมีการบูรณาการองค์ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ โดยมีเนื้อหาและ
เทคโนโลยีที่จ าเป็นในกระบวนการผลิตของสินค้าที่เลือกด าเนินการ และสอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดงาน 
Field Day  

- ในแต่ละสถานีอาจมีหลายหน่วยงานร่วมกันถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร 
 

ภำคผนวก 7 
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2) กิจกรรมรอง  
- การให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ  
- นิทรรศการประกอบที่เกี่ยวข้อง (เช่น นิทรรศการของหน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจ กลุ่ม/สถาบัน

เกษตรกร ภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน ฯลฯ) เป็นนิทรรศการที่ให้ความรู้ ซึ่งเนื้อหาควรเกี่ยวเนื่องกับประเด็น 
ในการถ่ายทอดความรู้ 
 3) กิจกรรมเสริม เช่น การแสดงและจ าหน่ายสินค้าของกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ 
 

7. ข้ันตอนกำรจัดงำน Field Day 
    7.1 กำรวำงแผนจัด Field Day 

7.1.1 คณะกรรมการ ศพก. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด/
อ าเภอ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวิเคราะห์ และวางแผนเพ่ือเตรียมงาน Field day ในแต่ละ
พ้ืนที่ ศพก. โดยมีประเด็นในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 1) เลือกชนิดสินค้าในแต่ละพ้ืนที่เป็นประเด็นหลักในการจัด Field day โดยให้พิจารณาเลือกชนิด
สินค้าให้สอดคล้องกับสินค้าแปลงใหญ่ ได้แก่ ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ผัก/สมุนไพร ไม้ผล หม่อน กล้วยไม้ ปศุสัตว์ 
และประมง เป็นล าดับแรก 

 2) วิเคราะห์เพื่อก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาตามชนิดสินค้าท่ีเลือก ในข้อ 1) 
 3) ก าหนดประเด็นเทคโนโลยีที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร โดยระบุ เนื้อหา รูปแบบ และ

วิธีการในการถ่ายทอดความรู้ 
 4) ก าหนดสถานีเรียนรู้ให้สอดคล้องกับประเด็นที่จะถ่ายทอดความรู ้  
 5) ก าหนดวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ประจ าสถานี เช่น นักวิชาการ ผู้ช านาญการ หรือ

เกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติ 
 6) วางแผนจัดกระบวนการเรียนรู้  

 - กลุ่มคนดู แบ่งกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเข้าเรียนรู้ตามสถานีเรียนรู้ต่างๆ (แบ่งกลุ่มตามความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับจ านวนสถานีเรียนรู้) 

- ก าหนดให้แต่ละกลุ่มหมุนเวียนให้ครบทุกสถานี 
 7) ก าหนดผลที่ต้องการให้เกิดจากการเรียนรู้ 
7.1.2 ส่งผลการวิเคราะห์และแผนจัดกระบวนการเรียนรู้ให้คณะกรรมการ CoO ร่วมวิเคราะห์ และ

วางแผนในเชิงบริหารภาพรวมทั้งจังหวัด  
    7.2 ประสำนงำนและเตรียมกำรก่อนจัด Field Day ดังนี้ 

  1) สถานที ่/ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ / พิธีการ (ถ้ามี)  
 2) สถานีเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้ที่มีประเด็นและองค์ความรู้สอดคล้องกันในแต่ละสถานี

องค์ความรู้ / อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ วิทยากรประจ าฐานเรียนรู้ และก าหนดระยะเวลาในการเรียนรู้แต่ละ
สถานี (เท่ากันทุกสถานี) 

 3) เกษตรกรที่มาเรียนรู้ 
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 4) นิทรรศการที่เกี่ยวข้อง 
 5) ประสานการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ / เอกชน / ชุมขน 
 6) ประชาสัมพันธ์การจัดงาน 

    7.3 กำรจัดงำน Field Day  
1) ชี้แจงความเป็นมาของการก าหนดประเด็นการเรียนรู้  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  สถานี 

การเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้แก่ทุกคนพร้อมกันก่อนการเรียนรู้ 
2) แบ่งกลุ่มคนท่ีจะเรียนรู้ ประมาณกลุ่มละ 30-40 คน และจัดเจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่ม 
3) แต่ละกลุ่มเข้าเรียนรู้ในสถานีเรียนรู้ และเมื่อครบก าหนดเวลา ก็จะเวียนไปยังสถานีถัดไป ครบทุกสถานี 
4) ทุกกลุ่มกลับมารวมกันเพ่ือสรุปผลการเรียนรู้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเพ่ือก าหนด  

แนวทางการสนับสนุนเกษตรกรของหน่วยงานต่างๆ ภายหลังการจัดงาน Field Day 
7.4 สรุปผลกำรจัดงำน Field Day 
  สรุปเป็นเอกสารพร้อมภาพถ่าย และวีดีทัศน์ เพ่ือรับทราบถึงผลของการเรียนรู้ของเกษตรกร รวมทั้งปัญหา 

อุปสรรค ข้อจ ากัด ที่เกิดขึ้นจากการจัด Field Day 
 

8. กำรสนับสนุนของหน่วยงำน 
8.1 กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดงาน Field Day  

- การจัดเตรียมสถานที่ เช่น เต็นท์ สถานี/ฐานเรียนรู้ ฯลฯ 
- อาหาร เครื่องดื่ม  
- ค่าพาหนะส าหรับผู้มาเรียนรู้ 

8.2 หน่วยงานต่างๆ สนับสนุน งบประมาณเสริมในการจัดสถานี/นิทรรศการ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ฯลฯ  
 

9. หน่วยงำนรับผิดชอบกำรจัด Field Day ในพื้นที่ 
    9.1 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
   - คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด  
(Chief of Operation) CoO เป็นแกนหลักในการด าเนินการ  
   - เกษตรจังหวัด เป็นประธานในการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
     9.2 หน่วยงานสนับสนุน 
   - หน่วยงานต่างๆ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพ้ืนที่  
   - หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
 

10. กำรดูแลเกษตรกรหลังกำรจัด Field Day 
 10.1 เกษตรกรเสนอแนวทางที่ได้จากการสรุปผลการเรียนรู้ภายหลังการจัด Field Day เพ่ือขอรับการสนับสนุน 
 10.2 หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันก าหนดแผนการดูแลเกษตรกร (ตามข้อเสนอของเกษตรกร) โดยดูแลตามภารกิจ 

ของแต่ละหน่วยงาน ภายหลังการจัด Field Day 
--------------------------------------------------- 
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ภำคผนวก 8 
แนวทำงปฏิบัติส ำหรับกำรปรับเปลี่ยน 

ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร )ศพก(.  และศูนย์เครือข่ำย 
 

1. กำรปรับเปลี่ยนศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร )ศพก(.  กรณีปรับเปลี่ยนเกษตรกร
ต้นแบบ หรือสินค้าหลัก ด าเนินการดังนี้ 

 
ระดับอ ำเภอ 

1. เสนอขอความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) ระดับอ าเภอ เพ่ือพิจารณาการปรับเปลี่ยนข้อมูลศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) 

2. จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
ระดับอ าเภอ เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและ
การแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (CoO)  

3. กรณีปรับเปลี่ยนเกษตรกรต้นแบบ แนบเอกสารหนังสือขอลาออกของเกษตรกรต้นแบบคนเดิม (ถ้ามี)  
 

ระดับจังหวัด 
1. เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหา

ภาคเกษตรระดับจังหวัด (CoO) เพ่ือพิจารณาการปรับเปลี่ยนศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) 

2. ท าหนังสือเสนอกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ เพื่อปรับฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย 
2.1 หนังสือแจ้งกรมส่งเสริมการเกษตร (เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร) 
2.2 ส าเนารายงานการประชุมมติเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญ

และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (CoO) 
2.3 ส าเนาท าเนียบศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (รายละเอียดศูนย์  

ของเกษตรกรต้นแบบคนใหม่ จ านวน 2 แผ่น)  
2.4 ไฟล์ท าเนียบศนูย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) รูปแบบไฟล์ Word 

เท่านั้น ใส่แผ่น CD  
2.5 กรณีปรับเปลี่ยนเกษตรกรต้นแบบ แนบเอกสารหนังสือขอลาออกของเกษตรกรต้นแบบคนเดิม  

(ถ้ามี)  
 

*** รำยละเอียดตำม Flow Chart ขั้นตอนกำรปรับเปลี่ยน ศพก. 
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2. กำรปรับเปลี่ยนศูนย์เครือข่ำย ด าเนินการดังนี้ 
 
ระดับอ ำเภอ 

1) เสนอขอความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) ระดับอ าเภอ เพ่ือพิจารณาการปรับเปลี่ยนศูนย์เครือข่าย 

2) จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
ระดับอ าเภอ เสนอคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร
ระดับจังหวัด (CoO) ทราบ 

3) แนบเอกสารเพ่ิมเติม หนังสือขอลาออกของศูนย์เครือข่าย (ถ้ามี)  
4) บันทึกข้อมูลในระบบรายงาน ศพก. (http://learningpoints.doae.go.th/login) หัวข้อ “บันทึกข้อมูล 

ศพก.”   เลือก “บันทึกข้อมูลพ้ืนฐานของ ศพก.”    เลือก “รายละเอียดศูนย์เครือข่าย” 
5) แจ้ง CoO ทราบแนบหลักฐานดังนี้ 

5.1 หนังสือแจ้ง CoO 
5.2 ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

(ศพก.) ระดับอ าเภอ 
5.3 หน้าสรุปข้อมูลศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ในระบบฯ 
 

ระดับจังหวัด 
1) ท าหนังสือเสนอกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ หลักฐานประกอบด้วย 

1.1 หนังสือแจ้งกรมส่งเสริมการเกษตร (เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร) 
1.2 ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

(ศพก.) ระดับอ าเภอ 
1.3 หน้าสรุปข้อมูลศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ในระบบฯ  

 

*** รำยละเอียดตำม Flow Chart ขั้นตอนกำรปรับเปลี่ยนศูนย์เครือข่ำยของ ศพก. 
 

************************* 
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ภำคผนวก 9 จ านวนแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ปี 62  กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช การพัฒนาศักยภาพการด าเนินงาน ศจช. 

 



71 

 71 

 



72 

 72 

 
 ที่มา : กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย โทร.0 2955 1514 และ 0 2955 1626 



แผนบูรณาการการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562

 อ าเภอ……………………..จังหวัด……………………...

งาน หน่วย งบประมาณ ต.ค.-ธ.ค. 61 ม.ค.-มี.ค.62 เม.ย.-มิ.ย.62 ก.ค.-ก.ย.62

189,070     

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย -           

1. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 1 ศูนย์ 4,000        กสก., กปศ.

2. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก.อ่ืนๆ (ยกเว้น ศจช. ศดปช.) 3 ศูนย์ 15,000      กสก.

3. พัฒนาศักยภาพ ครูบัญชี 1 ราย 4,800        กตส.

4. สนับสนุนส่ือวารสาร วัสดุอุปกรณ์ การจัดท าฐานเรียนรู้เร่ืองข้าว -           กข.

   * ศพก. สินค้าหลักข้าว 1 ศูนย์ 2,000        กข.

    *ศพก. สินค้าหลัก ไร่นาสวนผสม 1 ศูนย์ 1,500        กข.

    *ศพก. สินค้า อ่ืนๆ 1 ศูนย์ 1,000        กข.

5. พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านประมง 1 ศูนย์ 2,000        กป.

6. พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาท่ีดิน ใน ศพก. 1 ศูนย์ 7,000        พด.

7. ปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาท่ีดินใน ศพก. 1 ศูนย์ 1,000        พด.

8. พัฒนาแปลงต้นแบบ สนับสนุนเอกสารวิชาการ/โปสเตอร์ (กรมวิชาการ

เกษตร) -           
กวก.

2. กิจกรรมการบริหารจัดการเพ่ือขับเคล่ือนการด าเนินงาน 882 -           

1. การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด 2    ราย 2,100        กสก.

2. ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอ าเภอ 10 ราย 6,000        กสก.

3. สนับสนุนงานตามนโยบายรัฐบาล CoO /Ot 1 ศูนย์ 2,000        กป.

3. กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย 882 -           

1.การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) 1 ศูนย์ 20,000      กสก.

2. พัฒนาความพร้อมและปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ของศูนย์เครือข่าย

(ด้านปศุสัตว์)

10 ศูนย์
2,000        

กปศ.

3. ด้านบัญชี 1 ศูนย์ 1,000        กตส.

4. ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้น าสู่สมาชิกในกลุ่ม ด้านข้าว (เฉพาะ ศพก.ข้าว) 4,000        กข.

5. สนับสนุนส่ือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมด้านสหกรณ์ 1 ศูนย์ 800           กสส.

6. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร (200 ราย ต่อ ศพก.) 200 ราย 3,000        กป.

7. จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field day) (กรมประมง) 1 ศูนย์ 3,000        กป.

8.การให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติการฝนหลวง (โดยสนับสนุน

วิทยากรร่วมบรรยาย) -           
ฝล.

9. สนับสนุนการให้บริการด้านการพัฒนาท่ีดินใน ศพก. 1,900        พด.

10 จัดท าข้อมูลประจ า ศพก.บริการข้อมูล ข่าวสารและวิชาการ ด้านชลประทาน
9,950        

ชป.

   - ข้อมูลข่าวสารในการช้ีแจง แจ้งเตือนให้แก่เกษตรกรในพ้ืนท่ี -           

   - องค์ความรู้ และนวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร เช่น ปฏิทินเพาะปลูกพืช

ตามปริมาณน้ าต้นทุน, การออกแบบระบบน้ าหยด สปริงเกอร์ เป็นต้น -           

11. เอกสารแจ้งเตือนภัยเกษตร -           กวก.

4. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้น า -           

1.จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น า 30 ราย 18,000      กสก.

2.พัฒนาเกษตรกรผู้น า ศพก. เครือข่าย 10 ราย 4,000        กสก.

3. ฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพเจ้าของศูนย์เครือข่าย ศพก.ด้านปศุสัตว์ 1 ราย 400           กปศ.

ต.ค.61-ก.ค. 62

ต.ค.61-ก.ค. 62

ธ.ค.61- ก.ค. 62

กิจกรรม
เป้าหมาย ช่วงเวลา

หน่วยงาน

พ.ย.61-ก.ค. 62

ต.ค. 61- มี.ค. 62

ข้อมูลงบประมาณที่ลง ศพก. 
เพื่อใช้ประกอบการท าแผนราย ศพก. 
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แผนบูรณาการการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562

 อ าเภอ……………………..จังหวัด……………………...

งาน หน่วย งบประมาณ ต.ค.-ธ.ค. 61 ม.ค.-มี.ค.62 เม.ย.-มิ.ย.62 ก.ค.-ก.ย.62
กิจกรรม

เป้าหมาย ช่วงเวลา
หน่วยงาน

ข้อมูลงบประมาณที่ลง ศพก. 
เพื่อใช้ประกอบการท าแผนราย ศพก. 

4. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ 10 ราย 4,000        กปศ.

5. สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เร่ืองการสหกรณ์ และการรวมกลุ่มสหกรณ์ 1 ราย
520           

กสส.

5. พัฒนาศูนย์เครือข่าย -           

5.1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) -            

1) จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เร่ือง การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร (ศจช. 2 ศูนย์ ศูนย์ละ 30 ราย) 60 ราย
12,000      

กสก.

2)จัดเวทีเสวนาพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่าย ศจช. ระดับจังหวัด 

(ศจช. 2 ศูนย์ ศูนย์ละ 2 ราย) 4 ราย
1,600        

กสก.

5.2 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) -            

1) สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของ ศดปช. 1 ราย 7,000        กสก.

2) จัดท าแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย 1 แปลง 4,000        กสก.

3) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย ศูนย์ละ 20 ราย 20 ราย 200           กสก.

5.3 ศูนย์เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์) 1 ศูนย์ 12,000      กปศ.

5.4 พัฒนาศูนย์เครือข่าย ด้านบัญชี 1 ศูนย์ 800           กตส.

5.5 พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ายด้านประมง -รายเก่า (4 เครือข่าย

ต่อ ศพก.) 4 ศูนย์
8,000        

กป.

5.6 พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ายด้านประมง-รายใหม่ 

(1 เครือข่าย ต่อ ศพก.) 1 ศูนย์
5,000        

กป.

5.7พัฒนาศูนย์เครือข่ายในเขตปฏิรูปท่ีดิน จ านวน 140 แห่ง (แปลง/ฐาน

เรียนรู้ ฯลฯ)
20,000      

สปก.

หน่วยงานท่ีไม่ได้ให้ทุก ศพก. กรมหม่อนไหม สปก. ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2561 

กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

พ.ย.61- ก.ค. 62

ต.ค.61-มี.ค62

พ.ย.61- เม.ย. 62
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