
กรมส่งเสริมการเกษตร

       โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ  

การผลิตสินค้าเกษตร   ศพก.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นางสาวอรวรรณ คงอภิรักษ์

ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร



กรมส่งเสริมการเกษตร

   วิสัยทัศน์

   Motto

ศพก. เป็นของชุมชน ที่เป็นแหล่งสร้างสรรค์นวัตกรรม 
บ่มเพาะเกษตรกร และให้บริการด้านการเกษตร เพื่อยกระดับเกษตรกร

สู่ผู้ประกอบการ และชุมชนเกษตรสู่ความยั่งยืน

   “เครือข่ายเข้มแข็ง”



กรมส่งเสริมการเกษตร

พัฒนา ศพก. และเครือข่ายให้เข้มแข็ง 
สามารถทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตร

ของชุมชนได้อย่างแท้จริง



กรมส่งเสริมการเกษตร

        กิจกรรมตาม คง. ที่ กพส. ดําเนินการ
          (4.1 , 4.2 , 4.3 , 4.4 , 4.5)ส่วนที่ 1
        กิจกรรมตาม คง. ที่ กภค. ดําเนินการ
          4.2.3 ประเด็นเวทีเชื่อมโยงเครือขา่ย ศพก. 
                 (ประชุม ศพก. ระดับอําเภอ จังหวัด เขต ประเทศ
          4.2.4 การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล

ส่วนที่ 2

        กิจกรรมตาม คง. ที่ กวส. ดําเนินการ
          4.2.7 จัดระบบและประสานเชื่อมโยงงานวิจัยสู่พื้นทีผ่่าน ศพก.ส่วนที่ 3

        กิจกรรมตาม คง. ที่ กภป. ดําเนินการ
          4.2.8 ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ่ยกระดับศักยภาพ  
                 ศพก. (กรมดําเนินการ)

ส่วนที่ 4



กรมส่งเสริมการเกษตร

   การพัฒนาศักยภาพ ศพก.และศูนย์เครือข่าย (4.1)2.2.

   การจัดทําแผน1.1.

   การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน (4.2)3.3.

   การติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน (4.5)6.6.

   การปรับเปลี่ยน ศพก. และสินค้าหลัก / ศูนย์เครือข่าย ศพก.7.7.

   การเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงาน ศพก.8.8.

   การติดต่อประสานงาน9.9.

    การสนับสนุนการให้บริการ ของ ศพก. (4.3)4.4.

     การพัฒนาเกษตรกรผู้นํา (4.4)5.5.



กรมส่งเสริมการเกษตร

   แผน CoO

   แผน ศพก.
   แผนอบรมเกษตรกร

   แผน Field day

หมายเหตุ : จัดส่งกรมภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561



กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูล วันที่ 18 ตุลาคม 2561

ประสานหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการจัดสรรงบประมาณใหแ้ต่ละ ศพก.



กรมส่งเสริมการเกษตร

 ฐานเรียนรู้
 แปลงเรียนรู้
 หลักสูตร
      - หลักสูตรหลัก ได้แก่ การลดต้นทุน มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร Zoning บัญชีครัวเรือน  
        การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก. ทางเลือกในการผลิตตามความต้องการของชุมชน 
        และการผลิตตามกิจกรรมแปลงใหญ่
      - หลักสูตรบังคับ ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรผสมผสาน 
      - หลักสูตรเสริม เช่น การใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน แผนธุรกิจ หรือหลักสูตรอื่นๆ 
        ที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน
 อื่นๆ
 แผนที่แสดงที่ตั้ง ศพก.และศูนย์เครือข่าย และเทคโนโลยีเด่น

2.1 การพัฒนาศักยภาพ ศพก.2.1 การพัฒนาศักยภาพ ศพก.



กรมส่งเสริมการเกษตร

 อย่างน้อย 3 ศูนย์  (ยกเว้น  ศจช. , ศดปช.)
      - เป็นศูนย์ที่มีการทํางานเชื่อมโยงกับ ศพก.
      - ไม่ได้รับงบสนับสนุน
      - เป็นมติคณะกรรมการ ศพก.

 จัดทําบัญชีและทําเนียบศูนย์เครือข่าย

2.2 การพัฒนาศักยภาพศนูย์เครือข่าย2.2 การพัฒนาศักยภาพศนูย์เครือข่าย

 จัดส่งกรมภายในวันที ่30 พฤศจิกายน 2561



กรมส่งเสริมการเกษตร

o สัมมนาเพื่อกําหนดกรอบและสรุปบทเรียน 
     - บุคคลเป้าหมาย จนท.เขต + จังหวัด 
      - จัดวันที่ 16-18 มกราคม 2562 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ กทม.
o การถอดบทเรียน ศพก. 77 จังหวัด (จังหวัดละ 1 จุด)
o ส่งเล่มการถอดบทเรียน ศพก. 15 สิงหาคม 2562

การถอด
บทเรียน ศพก.

การถอด
บทเรียน ศพก.



กรมส่งเสริมการเกษตร

o จัดตามฤดูกาลของชนิดสินค้า

o เกษตรกรเป้าหมายอย่างน้อย 100 คน

o จัดที่ ศพก. หรือศูนย์เครือข่าย

o เน้นจัดกระบวนการเรียนรู้

o วิเคราะห์ วางแผน แบบมีส่วนร่วม



กรมส่งเสริมการเกษตร

   แนวทางในการจัดงาน 
Field day



4. การสนบัสนุนการใหบ้ริการ ของ ศพก. (ต่อ)

แผนภาพหลกัการ Field day



กรมส่งเสริมการเกษตร

  สําหรับผู้บริหาร 18 จุด
   * เขตละ 2 จุด
  * แจ้งกรมภายในวันที่ 30 พ.ย. 61



การเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) 
  ของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2562

ที่ เขต จังหวัด อําเภอ กําหนดจัด สินค้าหลัก
ของ ศพก.

สินค้าที่จะจัด
Field day 

สถานที่จัด ประธานเปิดงานศพก.หลัก ศพก.เครือข่าย
1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(นายกฤษฎา บุญราช)
2 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(นายลกัษณ์ วจนานวัช)
3 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(นายวิวัฒน์ ศัลยกําธร)
4 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
6 อธิบดีกรมการข้าว
7 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
8 อธิบดีกรมชลประทาน
9 อธิบดีกรมประมง 
10 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
11 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
12 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
13 อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
14 อธิบดีกรมปศุสัตว์
15 อธิบดีกรมหม่อนไหม
16 เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
17 เลขาธิการสํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร
18 เลขาธิการสํานกังานการปฎิรูปทีด่ินเพื่อเกษตรกรรม



ตัวอย่าง การจัดงานงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (FIELD DAY) และบริการการเกษตร
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

 อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



กรมส่งเสริมการเกษตร

* อบรม 3 ครั้ง ตลอดฤดูกาลผลิต (ต.ค. 61, ม.ค. 62, เม.ย. 62)
* สถานที่อบรม ศพก. หรือศูนย์เครือข่าย
* เกษตรกรรายใหม่
* เกษตรกรที่เตรียมเข้าสู่แปลงใหญ่
* เกษตรกรทั่วไป

 5.1 อบรมเกษตรกร 30 ราย/ศูนย์ 

* อบรม 2 ครั้ง   (ธ.ค. 61, เม.ย. 62)
* หลักสูตร (เทคนิคการนําเสนอ การเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง ความร่วมมือของ 
   เครือข่าย ศพก. กับภาคราชการ ฯลฯ) 

5.2 อบรมประธานศูนย์เครือข่าย 10 ราย/ศพก.



กรมส่งเสริมการเกษตร

* ส่วนกลาง เขต จังหวัด (การดําเนินงาน ศพก.)
* อําเภอ (เกษตรกรที่มาอบรมและการนําไปปรับใช้ในพื้นที่)

 6.1 การติดตาม

* บันทึกแผนและผลในระบบรายงาน online(http://learningpoint.doae.go.th/login)
* อบรมเกษตรกร 30 ราย
* Field day 
* ศูนย์เครือข่าย
* การให้บริการของ ศพก.

6.2 การรายงาน



1. ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 2. จัดประชุม CoO ระดับจังหวัด จัดส่งเอกสารให้กรมฯ 
เพื่อปรับฐานข้อมูล

7. ขั้นตอนการปรับเปลี่ยน ศพก. และสินค้าหลัก

รายงานการประชุม
คณะกรรมการ ศพก. 

หนังสือขอลาออก
ของเกษตรกรต้นแบบ 

(ถ้ามี) 

รายงานการประชุม
มติเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ CoO

เกษตรกรต้นแบบ

หนังสือแจ้งกรมฯ 
(เรียน อธส.)

สําเนารายงานการประชุม
มติเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ CoO

สําเนาทําเนียบ ศพก. 
(รายละเอียดศูนย์ 2 แผ่น)

ไฟล์ทําเนียบใส่แผ่น CD 
(ไฟล์ Word เท่านั้น)

หนังสือขอลาออกของ
เกษตรกรต้นแบบ (ถ้ามี)

สินค้าหลัก

หนังสือแจ้งกรมฯ 
(เรียน อธส.)

สําเนารายงานการประชุม
มติเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ CoO

สําเนาทําเนียบ ศพก. 
(รายละเอียดศูนย์ 2 แผ่น)

ไฟล์ทําเนียบใส่แผ่น CD 
(ไฟล์ Word เท่านั้น)

กรณี เปลี่ยน

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร 
โทร 02-579-9524

หนังสือยินยอม
การใช้ศาลาเรียนรู้

ตามกําหนด
ระยะเวลา 5 ปี



1. ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 2. บันทึกข้อมูล
ในระบบรายงาน ศพก.

3. แจ้ง CoO และ กสก. 
ทราบ

ขั้นตอนการปรับเปลี่ยน ศูนย์เครือข่ายของ ศพก.

รายงานการประชุม
คณะกรรมการ ศพก. 

หนังสือขอลาออก
ของศูนย์เครือข่าย

(ถ้ามี) 

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

แนบ หน้าสรุปข้อมูล
ศูนย์เครือข่าย

ของ ศพก. ในระบบ

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร 
โทร 02-579-9524

หัวข้อ 
“บันทึกข้อมูล ศพก.” เลือก 
“บันทึกข้อมูลพื้นฐานของ 
ศพก.” เลือก “รายละเอียด

ศูนย์เครือข่าย”

แนบ สําเนารายงาน
การประชุมมติเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ ศพก. 

หนังสือแจ้ง CoO และ 
กสก. (เรียน อธส.)



กรมส่งเสริมการเกษตร

แจ้งกรมส่งเสริม
การเกษตร 

เพื่อปรับฐานข้อมูล
http://alc.doae.go.th/?p=3503



กรมส่งเสริมการเกษตร

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

   โทร 02-579-9524 E-mail : Doaeresearch20@gmail.com

     กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
     กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
     กรมส่งเสริมการเกษตร



กรมส่งเสริมการเกษตร

ขอบคุณ
สามารถ Download เอกสารการประชุม ได้ที่ >>>


