
นายวุฒินัย ยุวนานนท์
ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร



กรมส่งเสริมการเกษตร

   1. ความเป็นมา ศพก. ปี 2557-2562   1. ความเป็นมา ศพก. ปี 2557-2562

   2. วิสัยทัศน์ และ Motto ศพก.   2. วิสัยทัศน์ และ Motto ศพก.

   3. สรุปผลการสํารวจ ศพก. ปี 2561   3. สรุปผลการสํารวจ ศพก. ปี 2561



กรมส่งเสริมการเกษตร

งบประมาณ
รวม (บาท)

กิจกรรม

ปี 2557    
เริ่มตั้ง ศพก.

ปี 2558        
พัฒนา ศพก.          

(Show Room)

ปี 2559 
ขับเคลื่อน 

ศพก.

ปี 2560 
ดําเนินการ
ต่อเนื่อง

ปี 2561 
สร้างเครือข่าย

ปี 2562 
เครือข่าย
เข้มแข็ง

ปี 
งบประมาณ

- ปรับปรุงศูนย์ฯ 882 
ศูนย์ (ศูนย์ละ 5,000
บาท เป็นเงิน 
4,410,000 บาท)
- ทัศนศึกษาของ
เกษตรกร 882 คน 
เป็นเงิน 705,600 
บาท                          
- เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของเกษตรกร
ศูนย์ละ 200 คน เป็น
เงิน 8,820,000 บาท

ศพก. ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2562 (882 ศูนย์)

34,191,000 
(ศูนย์ละ 38,000)

- พัฒนาศูนย์ฯ 882 ศูนย์ 
(ศูนย์ละ 5,000บาท เป็น
เงิน 4,410,000 บาท)
- เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของเกษตรกร
ศูนย์ละ 50 คน เป็น
เงิน 13,230,000
บาท
- จัดงาน Field day 882
อําเภอ อําเภอละ 300 ราย 
เป็นเงิน 15,876,000 บาท
- ติดตามงาน (ส่วนกลาง 
เขต จังหวัด) เป็นเงิน 
675,000 บาท

17,640,000 
(ศูนย์ละ 20,000)

- พัฒนาแปลงเรียนรู้ 
และฐานเรียนรู้ 882 
ศูนย์ (ศูนย์ละ 5,000
บาท เป็นเงิน 
4,410,000 บาท)
- อบรมเกษตรกร 
ศูนย์ละ 50 คน เป็น
เงิน 4,410,000 บาท
- จัดงาน Field day 
882 อําเภอ อําเภอละ 
100 ราย เป็นเงิน 
8,850,000 บาท

233,870,800 

- พัฒนาศักยภาพ การ
ให้บริการ และ
บริหารงานเพื่อ
ขับเคลื่อน ศพก. เป็นเงิน 
131,808,800 บาท
- พัฒนาเกษตรกรผู้นํา 
ศูนย์ละ 50 คนเป็นเงิน 
17,640,000 บาท                          
- พัฒนาศูนย์เครือขา่ย 
เป็นเงิน 82,214,800 
บาท
- ติดตาม ประเมินผล 
รายงาน เป็นเงิน 
2,207,200 บาท

117,520,600

- พัฒนาศักยภาพ ศพก. 
(4,410,000 บาท)
- บริหารจัดการเพื่อ
ขับเคลื่อนงาน 
(13,936,800 บาท)
- สนับสนุนการ
ให้บริการ ศพก. 
(20,991,600 บาท)
- การพัฒนาเกษตรกร
ผู้นํา (15,876,000 บาท)
- ติดตามและรายงานผล 
(306,400 บาท)
- พัฒนาศูนย์เครือข่าย 
(61,999,800 บาท)

137,668,020

- พัฒนาศักยภาพ ศพก. 
และศูนยเ์ครือข่าย 
(15,876,000 บาท)
- บริหารจัดการเพื่อ
ขับเคลื่อนงาน 
(18,575,550 บาท)
- สนับสนุนการให้บริการ 
ศพก. และเครือข่าย
(17,640,600 บาท)
- การพัฒนาเกษตรกร
ผู้นํา (19,404,000 บาท)
- ติดตามและรายงานผล 
(1,172,470 บาท)
- พัฒนาศูนย์เครือข่าย 
(65,000,000 บาท)

13,935,600 
(ศูนย์ละ 15,800)



กรมส่งเสริมการเกษตร

   วิสัยทัศน์   วิสัยทัศน์

   Motto   Motto

ศพก. เป็นของชุมชน ที่เป็นแหล่งสร้างสรรค์นวัตกรรม 
บ่มเพาะเกษตรกร และให้บริการด้านการเกษตร เพื่อยกระดับเกษตรกร

สู่ผู้ประกอบการ และชุมชนเกษตรสู่ความยั่งยืน

“เครือข่ายเข้มแข็ง”



กรมส่งเสริมการเกษตร



กรมส่งเสริมการเกษตร

1. เพื่อสํารวจ รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
   ศูนย์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ให้เป็นปัจจุบัน

2. เพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาศูนย์การเพิ่มประสิทธิภาพ
    การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

    วัตถุประสงค์



กรมส่งเสริมการเกษตร

เป้าหมาย : ศูนย์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
จํานวน 882 ศูนย์ โดยมีผลการสํารวจทั้งสิ้น

จํานวน 828 ศูนย์ (75 จังหวัด) 
ไม่มีข้อมูล จ.น่าน และ จ.นครราชสีมา 

    ผลการสํารวจ

ข้อมูล ณ วันที่ 2 พ.ย. 61 



กรมส่งเสริมการเกษตร

    ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ศพก.



กรมส่งเสริมการเกษตร

เกษตรกรต้นแบบ (ศพก.) จํานวน (คน)
เพศชาย 702
เพศหญิง 126

รวม 828

เกษตรกรต้นแบบ (ศพก.) จํานวน (คน)
เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ 595

ไม่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ 233
รวม 828

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ศพก.



กรมส่งเสริมการเกษตร

  กิจกรรมหลักของ ศพก.  จํานวน (ศูนย์)
1. ข้าว 419
2. พืชไร่ 71
3. พืชผัก 30
4. ไร่นาสวนผสม/เกษตรผสมผสาน 71
5. ไม้ผล 134
6. ยางพารา 49
7. ปาล์มน้ํามัน 44
8. อื่นๆ เช่น ปศุสัตว์ ประมง เป็นต้น 10

รวม 828

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ศพก.



กรมส่งเสริมการเกษตร

  
1. ศพก. ที่มีแปลงใหญ่ 734 ศูนย์  89%

     - สินค้าชนิดเดียวกัน 598 ศูนย์ (81%)
     - สินค้าต่างกัน 136 ศูนย์ (19%)
2. ศพก. ที่ไม่มีแปลงใหญ่ 94 ศูนย์ 11%

รวม 828 ศูนย์ 100%

เฉลี่ย ศพก. ดูแลแปลงใหญ่ 5.5 แปลง/ศพก.

แปลงใหญ่ จํานวน (แปลง)

- ปี 2559 594
- ปี 2560 1,721
- ปี 2561 1,692

รวม 4,007

สินค้าชนิดเดียวกัน 
81%

สินค้าต่างกัน
19%

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ศพก.



กรมส่งเสริมการเกษตร

ไฟฟ้า จํานวน (ศูนย์)
มี 782

ไม่มี 46
รวม 828

อินเตอร์เน็ต จํานวน (ศูนย์)
มี 416

ไม่มี 412
รวม 828

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ศพก.



กรมส่งเสริมการเกษตร

ความร่วมมอืด้านงานวิจัย จํานวน (ศูนย์)
มี    ความร่วมมือ 282
ไม่มี ความร่วมมือ 546

รวม 828

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ศพก.



สรุปศูนย์เครือข่าย ศพก.

กรมส่งเสริมการเกษตร

ศพก. 828 อําเภอ มีศูนย์เครือข่าย รวม 10,970 ศูนย์

อยู่ที่ ศพก.หลัก ไม่ใช่ ศพก.หลัก

2,338 ศูนย์
(20.40%)

8,732 ศูนย์ 
(79.60%)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ศพก.



ชนิดศูนย์เครือข่าย ศพก. 10,970 ศูนย์

กรมส่งเสริมการเกษตร

ชนิดศูนย์เครือข่าย จํานวน %
1. ศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตร
ผสมผสาน

2632 23.99

2. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 1358 12.38

3. ศูนย์เรียนรูด้้านขา้ว/ศูนย์ขา้วชุมชน 1108 10.10

4. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชมุชน (ศดปช.) 847 7.72

5. ศูนย์เรียนรูด้้านประมง 636 5.80

6. ศูนย์เรียนรูด้้านปศุสัตว์ 562 5.12

7. ศูนย์เรียนรูด้้านการแปรรูปผลติผลด้านการเกษตร 533 4.86

8. ศูนย์เรียนรูด้้านไม้ผล 506 4.61

9. ศูนย์เรียนรูพ้ืชผกั 422 3.85

10. ศูนย์เรียนรูด้้านการจัดการดิน 395 3.60

11. ศูนย์เรียนรูด้้านพืชไร่ 262 239

ชนิดศูนย์เครือข่าย จํานวน %
12. ศูนย์เรียนรูด้้านไม้ยืนต้น 238 2.17

13. ศูนย์ปราชญช์าวบ้าน 236 2.15

14. ศูนย์เรียนรูด้้านบญัชี 208 1.90

15. ศูนย์เรียนรูด้้านสหกรณ์ 203 1.85
16. อื่นๆ เช่น วิสาหกิจชุมชนต่างๆ 167 1.52
17. ศูนย์เรียนรูด้้านชลประทาน/การใชน้้าํอย่างรู้
คุณค่า

146 1.33

18. ศูนย์เรียนรูด้้านมาตรฐานการผลิตทาง
การเกษตร

133 1.21

19. ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 129 1.18
20. ศูนย์เรยีนรูด้้านแมลงเศรษฐกิจ 85 0.77

21. ศูนย์เรียนรูด้้านเศรษฐกิจเกษตร 85 0.77

22. ศูนย์เรียนรูด้้านหม่อนไหม 79 0.72

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ศพก.



ชนิดศูนย์เครือข่าย ศพก.

กรมส่งเสริมการเกษตร
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1. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน
2. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)
3. ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว/ศูนย์ข้าวชุมชน
4. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)
5. ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง
6. ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์
7. ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร
8. ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล
9. ศูนย์เรียนรู้พืชผัก
10. ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน

ชนิดศูนย์เครือข่าย

จํานวน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ศพก.



กรมส่งเสริมการเกษตร

ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. องค์ประกอบของ ศพก.
2. การบริหารจัดการ ศพก.
3. การขยายผลสู่การปฏิบัติ
4. การเชื่อมโยงเครือข่าย

    ส่วนที่ 2 การดําเนินกิจกรรมของ ศพก.



1. ด้านองค์ประกอบของ ศพก.

กรมส่งเสริมการเกษตร

พิจารณาจากประเด็น ดังนี้
1. ความพร้อมของเกษตรกรต้นแบบ
2. ความสมบูรณ์ เหมาะสมและต่อเนื่อง
   ของแปลงเรียนรู้
3. ความครบถ้วน สมบูรณ์ของฐานเรียนรู้
4. หลักสูตรเรียนรู้

ส่วนที่ 2 การดําเนินกิจกรรมของ ศพก.



2. การบริหารจัดการ ศพก.

กรมส่งเสริมการเกษตร

พิจารณาจากประเด็น ดังนี้
1. การประชุมคณะกรรมการ ศพก. ต่อเนื่อง
2. มีข้อมลูทีเ่หมาะสม มคีุณภาพ
3. มีการกําหนดแนวทางพัฒนาทีม่คีุณภาพ
4. มีแผนขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
5. มีแผนการดําเนินงานของ ศพก.
6. มีการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงาน

ส่วนที่ 2 การดําเนินกิจกรรมของ ศพก.



3. การขยายผลสู่การปฏิบัติ

กรมส่งเสริมการเกษตร

พิจารณาจากประเด็น ดังนี้
1. การเข้ามาเรียนรู้ของเกษตรกร ปี 2561
2. เกษตรกรนําความรู้ไปใช้ปฏิบัติจริง
3. การเชื่อมโยง ศพก.สู่แปลงใหญ่ 
   3.1 สนับสนุนความรู้แก่สมาชิกแปลงใหญ่
   3.2 มีเกษตรกรที่อบรมเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ 
        ปี 2559/2560/2561
   3.3 มีเกษตรกรที่อบรมเพื่อเตรียมความพร้อม
เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ ปี 2562

ส่วนที่ 2 การดําเนินกิจกรรมของ ศพก.



3. การขยายผลสู่การปฏิบัติ (ต่อ)

กรมส่งเสริมการเกษตร

ส่วนที่ 2 การดําเนินกิจกรรมของ ศพก.

รายละเอียดข้อมูลการขยายผลสู่การปฏิบัติของเกษตรกร

ประเด็นการขยายผลของ ศพก. จํานวนน้อยสุด-สูงสุด  
(ราย/ศพก.)

เฉลี่ย      
(ราย/ศพก.)

1. การเข้ามาเรียนรู้ของเกษตรกร ปี 2561 6 - 12,000 809
2. เกษตรกรนําความรู้ไปปฏิบัติจริง 3 - 7,000 300
3. การเชื่อมโยงสู่แปลงใหญ่
   - เกษตรกรที่อบรมเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ ปี59 หรือ 60 5 - 74,181 120
   - เกษตรกรที่อบรมเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ ปี 61 2 - 41,451 83
   - เกษตรกรที่อบรมเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ ปี 62 2 - 23,430 81



4. การเชื่อมโยงเครือข่าย

กรมส่งเสริมการเกษตร

การเชื่อมโยงเครือข่าย มีการประสานงาน ไม่มกีารประสานงาน

 4.1 ศูนย์เครือข่ายภายในอําเภอ 97% 3%

 4.2 หน่วยงานวิชาการต่างๆ 98% 2%

 4.3 หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

ประเด็นพิจารณา :
การเชื่อมโยง ประสานงานระหว่าง ศพก. กับเครือข่ายต่างๆ ดังนี้

ส่วนที่ 2 การดําเนินกิจกรรมของ ศพก.



4.3 การเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่าง ศพก.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการเกษตร

ส่วนที่ 2 การดําเนินกิจกรรมของ ศพก.

99%

81.88%
91.43%



กรมส่งเสริมการเกษตร

    ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ศพก.



สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

กรมส่งเสริมการเกษตร

• สนับสนุนงบประมาณให้
สอดคล้องกับความต้องการ

• สนับสนุนค่าตอบแทนให้
คณะกรรมการ ศพก.

ประเด็น ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข
1.ความต้องการ
การสนับสนุน

 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้อํานวยความสะดวกใน ศพก. เช่น เก้าอี้ โต๊ะ 
คอมพิวเตอร์  พัดลม  เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จอรับภาพ ทีวี เครื่องขยาย
เสียง โรงเรือน สื่อวิชาการ วัสดุอุปกรณ์ในการสาธิต สื่อความรู้ด้านไอที 
อุปกรณ์สํานักงาน
 เครื่องจักรกลการเกษตร เช่น เครื่องเกี่ยวข้าว เครื่องปักดํา แท้งค์น้ํา 
เครื่องสูบน้ํา
 สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต

 ขอรับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐและหน่วยงานท้องถิ่น

2. งบประมาณ  ขาดงบประมาณ พัฒนาศูนย์เครือข่าย 
 ขาดงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ  ค่าบริหาร ศพก.
 งบประมาณจัดงาน field day ไม่เพียงพอ
 ได้รับงบประมาณแต่นําไปจัดซื้อของตามความต้องการและ             
ความจําเป็นไม่ได้ ซื้อวัสดุที่เป็นครุภัณฑ์ หรือปรับปรุงต่อเติม ศพก. ไม่ได้
 ไม่มีค่าตอบแทน ไม่มีแรงจูงใจ

 สนับสนุนงบประมาณให้
สอดคล้องกับความต้องการ
 สนับสนุนค่าตอบแทนให้
คณะกรรมการ ศพก.

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ศพก.



สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข (ต่อ)

กรมส่งเสริมการเกษตร

ประเด็น ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข
3.การเดินทาง  ศพก. อยู่ห่างไกล  การคมนาคมไม่สะดวกต่อการเดินทาง

 ไม่มีค่าพาหนะให้คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
สนับสนุนการซ่อมแซมถนน 
สร้างศูนย์เครือข่ายในตําบล
หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในฤดูฝน
สนับสนุนค่ายานพาหนะ 

4. สถานที่ สถานที่คับแคบ รองรับคนได้จํานวนจํากัด
 น้ําท่วม ที่จอดรถไม่พอ                          
 ขาดโครงสร้างพื้นฐาน
 ฐานเรียนรู้ยังไม่พัฒนา ชํารุด ผุพัง เนื่องจากการใช้วัสดุไม่ถาวร
 ฐานเรียนรู้ไม่ครบทุกหน่วยงาน

สนับสนุนให้ ศพก. ปรับพื้นที่       
สร้างอาคารที่คงทนถาวรได้ 
สนับสนุนป้ายวิชาการให้เหมาะสม
ให้แต่ละหน่วยงานมาจัดทําฐาน
เรียนรู้และดําเนินการให้ต่อเนื่อง

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ศพก.



สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข (ต่อ)

กรมส่งเสริมการเกษตร

ประเด็น ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข
5. การจัดการ  ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน

 ขาดการบูรณาการแผนงานระหว่าง ศพก.หลักและเครือข่าย
 พัฒนาศพก.หลักเพียงอย่างเดียวไม่พัฒนาศพก.เครือข่าย
 กิจกรรมในศูนย์ไม่หลากหลาย
 ขาดวิชาการความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนาหลักสูตร และฐานเรียนรู้

 ทําแผนการพัฒนา ศพก.ร่วมกัน
 พัฒนาศูนย์เครือข่ายให้เหมือน ศพก. หลัก
 ส่งเสริมให้มีการทํากิจกรรมที่หลากหลาย
 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ถ่ายทอดความรู้

6. การตลาด  ไม่มีตลาดจําหน่ายผลผลิต

 ราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา

 ผลิตสินค้าไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด

 ต้องการจําหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินคา้ สหกรณ์

 ต้นทุนการผลิตสูง 

 จัดหาตลาดใหม่ๆ หรือทําความร่วมมือ
โควต้ารับซื้อจากแหล่งใหญ่
 วางแผนการผลิตให้สอคล้องความต้องการ
ตลาด

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ศพก.



สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข (ต่อ)

กรมส่งเสริมการเกษตร

ประเด็น ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข
7. เวลา  ประธานและคณะกรรมการ ศพก. มีภารกิจมาก มีหลาย

หน้าที่ ทําให้ไม่สามารถมาประชุมได้ทุกครั้ง ไม่มีเวลาให้บริการ

ข้อมูลได้เต็มที่

 มีการจัดประชุมมากเกินไป

 จัดการประชุมให้น้อยลง 

 นัดหมายการประชุม

ล่วงหน้า ให้ส่งตัวแทนเข้า

ประชุมได้

8. อื่นๆ  เกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ  ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ

แปลงใหญ่ ศพก. ได้

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ศพก.



ความต้องการขอรับการสนับสนุน

กรมส่งเสริมการเกษตร

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
o ระบบโซล่าเซลล์ และอุปกรณ์ทางการเกษตรที่ใช้พลังงานโซล่าเซลล์
o ระบบการจัดการน้ําใน ศพก. เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ
o ปรับปรุงศาลาเรียนรู้ ศพก. และภูมิทัศน์รอบ ศพก.
o ปรับปรุงถนนทางเข้า ศพก.
o ต้องการอาคารรวบรวมผลผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร                

ลานอเนกประสงค์  สถานที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆ 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ศพก.



กรมส่งเสริมการเกษตร

ความต้องการขอรับการสนับสนุน (ต่อ)

2. ด้านวิชาการ
o เอกสารวิชาการและสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
o การอบรมนวัตกรรมการเกษตร และเทคโนโลยีเกษตรเฉพาะสินค้า
o วิทยากรผู้ให้การอบรมที่มีความเชี่ยวชาญ
o อุปกรณ์ทางการทดสอบการเกษตร และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
o พัฒนาฐานเรียนรู้เพิ่มเติม และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
o การศึกษาดูงาน

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ศพก.



กรมส่งเสริมการเกษตร

ความต้องการขอรับการสนับสนุน (ต่อ)

3. ด้านอื่นๆ
o อุปกรณ์สํานักงาน ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
o อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ เช่น เครื่อง LCD โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน ลําโพง เป็น

ต้น
o เครื่องจักรกลทางการเกษตร
o ค่าไฟฟ้า ประปา อินเตอร์เน็ต 
o ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ศพก. 
o งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน ศพก. และเครือข่ายที่ตรงกับความต้องการ
o สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ศพก.



“ขอบคุณครับ”


