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คำนำ 
 
 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นงานนโยบายสำคัญ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องมีการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานจากทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ ศพก. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ 
และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นท่ี  และที่สำคัญคือ 
เป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นท่ี 

คู่มือโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และให้เจ้าหน้าที่มีความชัดเจนในการดำเนินงาน และเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย
ของโครงการ และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครนา 2019 (COVID-19) จึงได้มีการ
ทบทวนกระบวนการทำงาน และยกเลิกบางกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคดังกล่าว เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เกษตรกร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความปลอดภัย และภารกิจโครงการสำเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี 
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คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 จากนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และร ัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยเน้นให้มีศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรในชุมชน เพื่อให้เป็นจุดถ่ายทอดความรู้
ด้านการเกษตรของชุมชน และเป็นที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการด้านการเกษตร ประกอบกับในสภาวะ
ปัจจุบัน สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรมีปัญหาในเรื่องต้นทุนการผลิตท่ีค่อนข้างสูง ปัญหาโรค 
แมลง และพื้นดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ทำให้ผลผลิตท่ีได้มีปริมาณน้อย และมีคุณภาพต่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่จึง
ประสบกับปัญหาการขาดทุน เกิดหนี้สิน และไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดต้ังศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนสำหรับแก้ไขจากปัญหาของ
ชุมชนและสามารถตอบสนองความต้องการด้านการเกษตรของชุมชนได้ และเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม
การเกษตร โดยเน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบท่ีประสบความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ในประเด็นการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
การผลิต ตลอดจนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
ตลอดฤดูกาลผลิต เกษตรกรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบ ในลักษณะของเกษตรกรสอนเกษตรกร 
เพื่อให้เกษตรกรที่มาเรียนรู้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ที่มีการใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างเหมาะสม และนำองค์ความรู้ที่ได้รับจาก ศพก. ไปประยุกต์ใช้เพื่อลด
ต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ผลิตสินค้าท่ีคำนึงถึงสภาพแวดล้อม และมีระบบการผลิตท่ี
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งยังเป็นจุดที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการด้านการเกษตรต่าง  ๆ กับ
เกษตรกร อีกทั้งยังใช้เป็นจุดนัดพบในการพบปะพูดคุยของเจ้าหน้าที่กับเกษตรกร และเกษตรกรกับเกษตรกร
ด้วยกันเอง 
 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร 

รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นท่ี 
2.2 เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการ

เกษตรในพื้นท่ี 
 

3. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ 
 ดำเนินการใน 77 จังหวัด 882 อำเภอ ประกอบด้วย  

3.1 ศูนย์หลัก ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอละ 1 ศูนย์  
รวม 882 ศูนย์ 
 3.2 ศูนย์เครือข่าย ได้แก่ 

3.2.1 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) อำเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์ 
3.2.2 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) อำเภอละ 2 ศูนย์ รวม 1,764 ศูนย์ 
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 3.3 ศูนย์เครือข่ายอื่น ๆ เช่น ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง      
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ  
 

4. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน 
 การดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นงานนโยบายสำคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีต้องมีการบูรณาการขับเคล่ือนดำเนินงาน จึงขอให้จังหวัดบูรณาการงานและ
งบประมาณจากทุกหน่วยงานในพื้นท่ีท่ีสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการจัดทำแผนตามแบบฟอร์มแผน
และตัวอย่าง ในภาคผนวก 3 ประกอบด้วย 

1) แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคล่ือนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไข
ปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (แผน CoO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

2) แผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคล่ือนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (แผน ราย ศพก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

3) แผนการอบรมเกษตรกรของ ศพก./ ศูนย์เครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
4) แผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื ่อเริ ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 (โดย Log in เข้าสู่ระบบรายงาน ศพก. (https://learningpoint.doae.go.th/login)  
และบันทึกข้อมูลแผนการจัดงาน Field Day (https://learningpoint.doae.go.th/field_day/plan) ทั้งนี้ 
ขอให้จังหวัดดำเนินการจัดส่งแผน จำนวน 4 แผน ดังกล่าวข้างต้นให้กรมส่งเสริมการเกษตร (ยกเว้นแผน
ข้อ 4 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ท่ีบันทึกผ่านระบบรายงาน ศพก. 
ให้บันทึกภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2562) และแผน ข้อ 1 -3  ส่งกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563 ทาง E-mail : Doaeresearch20@gmail.com  
 
 กิจกรรมการดำเนินงานของ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี 2 ส่วน ประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลัก คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://learningpoint.doae.go.th/login)%20%20และบันทึก
https://learningpoint.doae.go.th/login)%20%20และบันทึก
https://learningpoint.doae.go.th/field_day/plan
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ส่วนที่ 1 การดำเนินงานในส่วนศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และ  
ศูนย์เครือข่าย 

 4.1 การพัฒนาศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่าย 
 4.2 การบริหารจัดการเพื่อขับเคล่ือนการดำเนินงาน 
 4.3 การสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย 
 4.4 การพัฒนาเกษตรกรผู้นำ 
 4.5 การติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน 
 
ส่วนที่ 2 การดำเนินงานของ ศจช., ศดปช. และการอารักขาพืช 
 4.6 การพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศจช., ศดปช.) 
 ซึ่งมีวิธีการดำเนินงาน ดังนี้ 
 
 

ส่วนที่ 1 การดำเนินงานในส่วนศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และ  
ศูนย์เครือข่าย 

 
4.1 การพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย 

เป้าหมาย เป็นการพัฒนาศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่ายให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน และเป็นสถานท่ีให้บริการข่าวสารและบริการด้านการเกษตร ประกอบด้วย 

 
4.1.1 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

เป้าหมายหลัก ปี 2563 มุ่งเน้นพัฒนา ศพก. ทุกแห่ง (882 ศูนย์) สามารถผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยและได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย 

เป้าหมายรอง สนับสนุน และพัฒนา ศพก. ท่ีมีศักยภาพและความพร้อม ดังนี้ 
1) การนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสมไปใช้ในการดำเนินงาน  
2) การต่อยอดเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
การพัฒนา ศพก. ดำเนินการโดยเกษตรกรต้นแบบ คณะกรรมการ ศพก. และสำนักงาน

เกษตรอำเภอ ร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพของ ศพก. จัดทำแผนและแนวทางการพัฒนา ศพก. ประกอบด้วย 
1) กำหนดหลักสูตรการเรียนรู้ การกำหนดหลักสูตรการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียน

เกษตรกร และจัดทำแผนการเรียนรู้ของเกษตรกรที่จะเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรหรือศูนย์เครือข่ายให้สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาและความต้องการของชุมชน โดยเน้นประเด็น
หลักในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิต) 
ประกอบไปด้วย หลักสูตรหลัก หลักสูตรบังคับ และหลักสูตรเสริม ดังนี้ 

1.1) หลักสูตรหลัก ได้แก่ การลดต้นทุน มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร Zoning 
บัญชีครัวเรือน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก. ทางเลือกในการผลิตตามความ
ต้องการของชุมชน และการผลิตตามกิจกรรมแปลงใหญ่  การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 

1.2) หลักสูตรบังคับ ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตร
ผสมผสาน  



4 
 

1.3) หลักสูตรเสริม เช่น การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน  
แผนธุรกิจ หรือหลักสูตรอื่น ๆ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน 

2) การพัฒนาฐานเรียนรู้ พัฒนาฐานเรียนรู้เพื่อท่ีจะเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยี จุดสาธิต
ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่สอดคล้องและสนับสนุนหลักสูตรการเรียนรู้ โดยให้มีองค์ความรู้ของฐานการเรียนรู้นั้น ๆ 
ประจำไว้ที่ฐานการเรียนรู้ด้วย )ด้เพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองไ(  ท้ังนี้ สามารถประสานงานและ
บูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนการพัฒนาฐานเรียนรู้ตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน 

3) การพัฒนาแปลงเรียนรู้ การปรับปรุงและพัฒนาแปลงเรียนรู้ของเกษตรกรให้มีความ
พร้อมในการถ่ายทอดความรู้ในเรื ่องของการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งจัดทำป้ายแปลงเรียนรู้ให้เห็นได้ชัดเจน 

4) การพัฒนาพื้นที่บริเวณศูนย์ฯ สิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งจัดทำ/ปรับปรุงข้อมูล
ประจำศูนย์ ให้มีความพร้อมในการให้บริการ โดยสำนักงานเกษตรอำเภอ เกษตรกรต้นแบบ และเจ้าของศูนย์
เครือข่าย ประสานงานและบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนการพัฒนา 

5) แผนที่แสดงที่ต้ัง ศพก. และศูนย์เครือข่าย เพื่อให้มีการเสริมหนุน ศพก. กับศูนย์
เครือข่าย ซึ่งกันและกันในการถ่ายทอดความรู้และการให้บริการด้านการเกษตรของชุมชน ท้ังนี้ ต้องมี “แผนที่
แสดงที่ต้ัง ศพก. และศูนย์เครือข่าย พร้อมเทคโนโลยีเด่นแต่ละศูนย์” ติดต้ังใน ศพก.หลัก ตัวอย่างตาม
ภาคผนวก 4 
ท้ังนี้ สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของพื้นท่ี  
 

4.1.2 การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. (ยกเว้น ศจช.และ ศดปช.) 
 เกษตรกรต้นแบบ คณะกรรมการ ศพก. และสำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกันวิเคราะห์

ศักยภาพของศูนย์เครือข่าย (ยกเว้น ศจช.และ ศดปช.) เพื่อพัฒนาให้มีความพร้อมในการเป็นจุดเรียนรู้/แหล่ง
เรียนรู้ทางการเกษตรด้านต่าง ๆ โดยการจัดทำแผนและแนวทางการพัฒนาศูนย์เครือข่ายพร้อมท้ังเสนอให้ CoO 
ทราบด้วย และดำเนินการพัฒนาศูนย์เครือข่ายตามแผนอย่างน้อย 3 ศูนย์ โดยมีกรอบการพิจารณาคัดเลือก 
ดังนี้ 

1) เป็นศูนย์เครือข่ายท่ีมีการทำงานเช่ือมโยงกับ ศพก. มาอย่างต่อเนื่อง และมีการบันทึก
ข้อมูลในระบบรายงาน ศพก. (https://learningpoint.doae.go.th/login) หัวข้อ “รายงานการดำเนินงาน 
ศูนย์เครือข่ายของ ศพก.” 

2) เป็นศูนย์เครือข่ายที่มีศักยภาพในการสนับสนุนการดำเนินงานของ ศพก. แต่ยังไมไ่ด้
รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ  

3) เป็นศูนย์เครือข่ายที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาศูนย์เครือข่าย 
ศพก. จากกรมส่งเสริมการเกษตรในปี 2562  

4) ในการพิจารณาคัดเลือกศูนย์เครือข่าย ขอให้เป็นมติคณะกรรมการ ศพก. และปรากฏ
ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ศพก. ด้วย 

5) กรณีนอกเหนือจากเกณฑ์การพิจารณา 4 ข้อดังกล่าว ขอให้ใช้ มติคณะกรรมการ 
ศพก. และปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ศพก. ด้วย 

 
ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดจัดทำบัญชีและทำเนียบศูนย์เครือข่ายตามแบบฟอร์มภาคผนวก 5 และ 6 ส่งกองวิจัยและ
พัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ทาง E-mail : Doaeresearch20@gmail.com ดังนี้ 

1. บัญชีศูนย์เครือข่าย ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 

https://learningpoint.doae.go.th/login)%20หัวข้อ
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2. ทำเนียบศูนย์เครือข่ายทุกศูนย์ท่ีได้รับการพัฒนาในปี 2563 ส่งกรมส่งเสริมการเกษตร
ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 

4.2 การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

4.2.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการช้ีแจงแนวทางการดำเนินงาน ศพก. ปี 2563 
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจง และสร้าง

ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน ศพก. ปี 2563 ในทุกกิจกรรม แก่เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงาน ศพก. ส่วนกลาง 
ระดับเขต และจังหวัด 

4.2.2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศพก. ตาม
ระบบส่งเสริมการเกษตร

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียนการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศพก. ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ศพก. โดยใช้ระบบ
ส่งเสริมการเกษตรเป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือนแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องระดับส่วนกลาง เขต และจังหวัด ต่อไป 

4.2.3 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตสินค้าเกษตร 

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื ่อนการ
ดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อการบริหารโครงการ 

4.2.4 เวทีเชื่อมโยง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และ แปลงใหญ่ 
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายระหว่าง ศพก. และแปลงใหญ่ ให้เกิดผลเป็น

รูปธรรม จึงจัดให้มีเวทีเช่ือมโยง ศพก. และแปลงใหญ่ในทุกระดับ โดยจัดประชุมคณะกรรมการร่วมกันระหว่าง 
2  เครือข่าย คือ คณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับอำเภอ จำนวน 
882 อำเภอ ระดับจังหวัด จำนวน 77 จังหวัด (รวมสำนักงานเกษตรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร) ระดับเขต จำนวน 6 
เขต และระดับประเทศ รายละเอียด ดังนี้ 

1) ระดับอำเภอ จำนวน 882 อำเภอ ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละอำเภอประกอบด้วย ผู้แทน
แปลงใหญ่ระดับอำเภอ ผู้แทน ศพก. เจ้าหน้าท่ีสำนักงานเกษตรอำเภอ (ผู้ดำเนินการจัดประชุม) 

2) ระดับจังหวัด 77 จังหวัด ผู ้เข้าร่วมประชุมแต่ละจังหวัดประกอบด้วย ประธาน
รรมการคณะก เครือข่ายแปลงใหญ่ระดับอำเภอ ประธานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับอำเภอ ตาม

จำนวนอำเภอในแต่ละจังหวัด เจ้าหน้าท่ีสำนักงานเกษตรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าท่ีสำนักงานเกษตร
จังหวัด (ผู้ดำเนินการจัดประชุม) 

3) ระดับเขต จำนวน 6 เขต ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ
เครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ประธานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด ตามจำนวนจังหวัดในแต่
ละเขต เจ้าหน้าท่ีสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ผู้ดำเนินการจัดประชุม) 

4) ระดับประเทศ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการเครือข่ายแปลง
ใหญ่ ระดับเขต ประธานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และ
แปลงใหญ่ ระดับประเทศ เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้รับผิดชอบงาน เจ้าหน้าท่ี

(ยกเลิกกิจกรรม และตัดงบประมาณคืนกรมสงเสริมการเกษตร)
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ส่วนกลางกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคีส่วนกลาง โดย 

ผู้ดำเนินการจัดประชุม คือ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริม 

การเกษตร 
หมายเหตุ :  1. ใหปรับแผนการจัดประชุม 2 เครือขาาย (ศพก. และแปลงใหญา) รวมกันทุกระดับ (ประเทศ เขต

จังหวัด และอำเภอ) จากเดิม จำนวน 4 ครั้ง/ปี ลดเหลือ ระดับประเทศ 2 ครั้ง/ปี  ระดับเขต จังหวัด และ อำ

 เภอ ลดเหลือ 3 ครั้ง/ปี ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจาก ศพก. 
2. การจัดประชุมรวมระหวาง 2 เครือขาย สามารถจัด 4 ครั้ง/ป ตามเดิมได ขอใหเขต จังหวัด อําเภอ

บูรณาการงบประมาณรวมกับโครงการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการบริหารจัดการ 

ของแตละหนวยงาน

4.2.5 การถอดบทเรียน ศพก. 
ในปีงบประมาณ 2563 การถอดบทเรียน ศพก. จะเป็นการพัฒนาทีมถอดบทเรียนระดับ

เขตและจังหวัด และการถอดองค์ความรู้จากเกษตรกรต้นแบบของ ศพก. โดยดำเนินการดังนี้ 
1) การพัฒนาทีมถอดบทเรียนระดับเขตและการถอดองค์ความรู้จากเกษตรกรต้นแบบของ

ศพก. 6 เขต (6 จุด) 
• การพัฒนาทีมถอดบทเรียนระดับเขต (Core Team เขต) สำนักงานส่งเสริมและ

พัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6   พัฒนาทีมถอดบทเรียนระดับเขตและระดับจังหวัด โดยใช้เวทีตามระบบส่งเสริม
การเกษตร เช่น เวที PW/DW เวทีเฉพาะกิจ การประชุมต่าง ๆ  

• การดำเนินการถอดบทเรียน เจ้าหน้าท่ีในระดับเขตเป็นผู้ดำเนินการหลัก โดยมี
เจ้าหน้าท่ีจังหวัด และอำเภอ ร่วมดำเนินการคัดเลือก ศพก. ท่ีมีจุดเด่นในเรื่องเกษตรปลอดภัย เพื่อดำเนินการ
ถอดบทเรียนได้เล่มองค์ความรู้ 6 เรื่อง (เขตละ 1 เรื่อง) 

2) การพัฒนาทีมถอดบทเรียนระดับจังหวัดและการถอดองค์ความรู้จากเกษตรกรต้นแบบ
ของ ศพก. 77 จังหวัด (77 จุด) 

• การพัฒนาทีมถอดบทเรียนระดับจังหวัด (Core Team จังหวัด) สำนักงานเกษตร
จังหวัดพัฒนาทีมถอดบทเรียนระดับจังหวัดและระดับอำเภอ โดยใช้เวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร เช่น เวที 
PW/DW เวทีเฉพาะกิจ การประชุมต่าง ๆ 

• การดำเนินการถอดบทเรียน เจ้าหน้าที ่ในระดับจังหวัด และอำเภอร่วมกัน
ดำเนินการคัดเลือก ศพก. ท่ีมีจุดเด่นในเรื่องเกษตรปลอดภัย เพื่อดำเนินการถอดบทเรียน ได้เล่มองค์ความรู้ 77 
เรื่อง (จังหวัดละ 1 เรื่อง )  

4.2.6 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อน ศพก. ของจังหวัด (District Workshop : DW) 
สำนักงานเกษตรจังหวัด จัดเวทีแลกเปลี ่ยนเรียนรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตร 

รายไตรมาส โดยอาจแบ่งสายรวมอำเภอได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้อำเภอหมุนเวียนในการเป็นเจ้าภาพ 
จังหวัดเป็นผู้อำนวยความสะดวกและเข้าร่วมทุกครั้ง โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ ร่วมกันกำหนด
ประเด็นและแนวทางการจัดเวที โดยเน้นการเป็นเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการส่งเสริมการเกษตร 
ในพื้นที่ การขับเคลื่อนการดำเนินการ ศพก. และเครือข่าย รวมทั้งการสรุปผลการดำเนินงานและการถอด  
องค์ความรู้ที ่ได้จากการดำเนินงานเป็นเวทีเพื ่อการเรียนรู้ การพัฒนาคน และพัฒนางาน การถ่ายทอด



7 

เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการตามสถานการณ์หรือตามความจำเป็นและ
เหมาะสมกับพื้นท่ี หรือประเด็นปัญหาเร่งด่วนในพื้นท่ี (Hot Issue) หรือประเด็นอื่น ๆ โดยอาจขอความร่วมมือ 
จากหน่วยงานวิชาการหรือผู้รู้ในพื้นที่ รวมทั้งการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมการเกษตร และเป็นกลไกในการขับเคล่ือนการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ : เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดดำเนินการ
ตามคู่มือโครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร (ขับเคลื่อนการทำงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้าที่ 2 หัวข้อ 4.1 การจัดเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร (2) เวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) 

4.2.7 จัดทำงานวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
1) การขยายผลงานวิจัยต้นแบบสู่ ศพก. เครือข่าย แปลงใหญ่ และส่วนอื่นๆ

ยกเลิกกิจกรรมในเขตท่ียังไม่ได้ดำเนินการ ได้แก่ เขต 4, 5 และ 6 และตัดงบประมาณ
คืนกรมส่งเสริมการเกษตร 

ส่วนกลาง (กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรท่ี 1 – 6 นำผลงานวิจัยจากหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง เช่น กรมวิชาการเกษตร สำนักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ฯลฯ มาขยายผลสู่ ศพก. 
เครือข่าย แปลงใหญ่ และส่วนอื่นๆ ที่สนใจ โดยดำเนินการจากการวิเคราะห์พื้นที่ การวิเคราะห์สภาพปัญหา
ตามบริบทของแต่ละจุด เพื่อจัดทำแผนและถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยสู่เกษตรกร สรุปผลและคืนข้อมูลให้แก่
พื้นท่ีเป้าหมาย ร่วมกันวางแผนการดำเนินการต่อไป 

2) การประชุมกับหน่วยงานวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง
ยกเลิกกิจกรรมบางส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และตัดงบประมาณคืนกรมส่งเสริม

การเกษตร 
ส่วนกลาง (กองวิจยัและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร) จัดประชุมกับหน่วยงานวิชาการ

ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสรุปผลการส่งเสริมงานวิจัย งานภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม และเทคโนโลยี  

4.2.8 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ยกระดับศักยภาพ ศพก. 
ส่วนกลาง (กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร) จัดการประชุมเพื่อร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เพื่อวางแผนคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย สำรวจความต้องการ ส่งเสริมนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ สนับสนุนการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ท่ี
เหมาะสมกับกับการเกษตรแต่ละพื้นท่ีและพืชเป้าหมาย 

4.2.8 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเพื่อดำเนินงานโครงการ ศพก. 
ส่วนกลาง (กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร) ดำเนินการจัดหาและสนับสนุนวัสดุ 

และอุปกรณ์สำนักงานเพื่อการดำเนินกิจกรรมโครงการ ศพก.  
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4.3 การสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. 

4.3.1 การจดังานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) 
ยกเลิกกิจกรรมในจุดที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และตัดงบประมาณคืนกรมส่งเสริมการเกษตร 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 
การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โดยบูรณาการ

ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย และคณะกรรมการ ศพก. ร่วมกำหนดแผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ให้สอดคล้องกับชนิดสินค้า โดยจัดที่ ศพก. หรือ ศูนย์เครือข่ายตามความ
เหมาะสม  รายละเอ ี ยดตามภาคผนวก 7  และบ ันท ึ กแผนการจ ั ดงานในระบบรายงาน ศพก. 
(http://learningpoints.doae.go.th/login)  ซึ่งงาน Field Day จะประกอบด้วย กิจกรรมหลัก ได้แก่ สถานีเรียนรู้
ต่าง ๆ กิจกรรมรอง ได้แก่ การให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ นิทรรศการประกอบที่เกี่ยวข้อง  
และกิจกรรมเสริม เช่น การแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ โดยให้
เกษตรกรเข้าร่วมงาน อย่างน้อยศูนย์ละ 100 คน ท้ังนี้ เมื่อดำเนินการจัดงาน Field Day เสร็จส้ินแล้วให้บันทึก
ผลการจัดงาน Field Day ในระบบรายงาน ศพก. (http://learningpoints.doae.go.th/login)  

4.3.2 การสนับสนุนการให้บริการวิชาการและข้อมูลข่าวสาร โดยสำนักงานเกษตรอำเภอ 
จัดทำเอกสารวิชาการ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ ศพก. และเครือข่ายในอำเภอ และ
รายงานผลการดำเนินงานของ ศพก. ในระบบรายงาน ศพก. (http://learningpoints.doae.go.th/login) 

4.4 การพัฒนาเกษตรกรผู้นำ 

4.4.1 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ 
ยกเลิกการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ 1 ครั้ง จากเดิม 3 ครั้ง/ปี ลดเหลือ 2 

คร้ัง/ปี 
ในส่วนของการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ เกษตรกรรายใหม่ หรือเกษตรกร

ท่ีเป็นสมาชิกแปลงใหญ่แล้ว หรือเกษตรกรเตรียมเพื่อจะเข้าเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ จำนวน 30 ราย/อำเภอ เป็น
การอบรมเพื่อบ่มเพาะเกษตรกรไปสู่การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยเป็นจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้กับเกษตรกรผู้นำตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ที ่กำหนด เน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ฤดูกาลผลิต ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร และจะต้องจัดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 2 คร้ังต่อฤดูกาลผลิต 
สามารถจัดอบรมที่ ศพก. หรือ ศูนย์เครือข่าย ตามที่คณะกรรมการ ศพก. ได้ร่วมกันพิจารณาถึงความเหมาะสม 
โดยสามารถบูรณาการโครงการจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก กรมส่งเสริมการเกษตร เข้ามา
สนับสนุนการดำเนินการได้ และเมื่อดำเนินการอบรมเกษตรกรในแต่ละครั้งเสร็จสิ้นแล้ว ให้บันทึกข้อมูลการ
อบรมเกษตรกรผู ้นำในระบบรายงาน ศพก. (http://learningpoints.doae.go.th/login) ทั ้งนี้ เนื ่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอให้ปรับแผนการจัดกิจกรรมและ
กระบวนการจัดอบรมให้เหมาะสม และเป็นไปตามประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563 
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 2019 (COVID - 19) ข้อ 3 
การจัดประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา ให้ปฏิบัติตามมาตรการ เช่น สถานท่ีจัดกิจกรรมควรเป็นสถานท่ีท่ีมีมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื ้อไวรัส COVID - 19 จัดให้มีการคัดกรองผู้มีอาการไข้ก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม ให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนให้สวมหน้ากากอนามัย ฯลฯ 

http://learningpoints.doae.go.th/login
http://learningpoints.doae.go.th/login
http://learningpoints.doae.go.th/login
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4.4.2 การพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ซ่ึงเป็นประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. 
ยกเลิกการพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. 1 ครั้ง จากเดิม 2 ครั้ง/ปี 

ลดเหลือ 1 คร้ัง/ปี 
ในส่วนการพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ซึ่งเป็นประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. จำนวน 11,742 ราย 

ท่ัวประเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการจัดอบรมให้กับประธานศูนย์เครือข่าย โดยจัดอบรม 1 คร้ัง 
เพื่อการพัฒนาศักยภาพของประธานศูนย์เครือข่าย ในประเด็น การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย การใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการเกษตรในพื้นท่ี การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีออนไลน์ หรือ ในประเด็นอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสมของพื้นท่ี ท้ังนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอให้
ปรับกระบวนการจัดอบรมให้เหมาะสม และเป็นไปตามประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563 
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19) ข้อ 3 การ
จัดประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา ให้ปฏิบัติตามมาตรการ เช่น สถานที่จัดกิ จกรรมควรเป็นสถานที่ที ่มีมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื ้อไวรัส COVID - 19 จัดให้มีการคัดกรองผู้มีอาการไข้ก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม ให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนให้สวมหน้ากากอนามัย ฯลฯ 
หมายเหตุ รายละเอียดจำนวนศูนย์เครือข่ายรายจังหวัด สามารถตรวจสอบได้ท่ีเว็บไซต์ ศพก. หัวข้อ บัญชีศูนย์
เครือข่าย ศพก. ปี 2563 (http://alc.doae.go.th/?p=4681)  

4.5 การติดตาม และรายงาน 
4.5.1 การติดตามการดำเนินงาน ศพก. 

1) ส่วนกลาง/เขต/จังหวัด ติดตามการดำเนินงานของ ศพก.
2) สำนักงานเกษตรอำเภอติดตาม สนับสนุน ประเมินผล เกษตรกรที่มาเรียนรู้ และผล

การนำไปปรับใช้ในพื้นท่ีของตนเอง 
3) การสรุปผลการดำเนินงาน ศพก. ดังนี้

- สำนักงานเกษตรจังหวัด สรุปผลการดำเนินงาน ศพก. ในระดับจังหวัดส่งถึง
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ภายในวันท่ี 1 กันยายน 2563 

- สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 สรุปผลการดำเนินงาน ศพก. ใน
ระดับเขต ส่งถึงกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2563 

- ส่วนกลาง (กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร) สรุปผลการดำเนินงาน 
ศพก. ในภาพรวมของโครงการเสนอกรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2563 

4.5.2 การรายงานการดำเนินงานให้รายงานตามลำดับชั้น โดยระดับอำเภอ และระดับจังหวัด 
ให้รายงานแผนและผลการดำเนินงาน ในระบบรายงานแบบ Online ท่ี 
(http://learningpoints.doae.go.th/login) ตามประเด็นดังนี้  

- ผลการจัดอบรมเกษตรกรผู้นำจำนวน 30 ราย ต่อศูนย์ 
- แผนและผลการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) 
- ศูนย์เครือข่าย 
- การให้บริการของ ศพก.  

ท้ังนี้ สามารถดูคู่มือการบันทึกระบบรายงาน ศพก. ท่ี https://goo.gl/Wsck2Z 

http://alc.doae.go.th/?p=4681
http://learningpoints.doae.go.th/login
https://goo.gl/Wsck2Z
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ส่วนที่ 2 การดำเนินงานของ ศจช., ศดปช. และการอารักขาพืช 
4.6 การพัฒนาศูนย์เครือข่าย 

4.6.1 พัฒนาเจ้าหนา้ที่อารักขาพืช หลักสูตรการเป็นหมอพืชและการดำเนินงานคลินิกพืช 
1) กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร

ด้านอารักขาพืช คัดเลือกจังหวัดท่ีจะดำเนินกิจกรรมคลินิกพืชปี 2563 และทำการอบรมการเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อใหเ้จ้าหน้าท่ีอารักขาพืชระดับจังหวัด และเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืชระดับอำเภอ สามารถ
ปฏิบัติงานคลินิกพืชในระดับพื้นท่ีได้  

งบประมาณ  เป็นค่าสำหรับการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี 
2) สนับสนุนการดำเนินงานคลินิกพืชรวม 502 คลินิก โดยศูนย์ส่งเสริม

เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอท่ี
ผ่านการอบรมในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 19 จังหวัด และ ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 18 จังหวัด เปิด
ให้บริการคลินิกพืชแก่เกษตรกร ท่ีสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อย่างน้อยเดือนละ 1 
ครั้ง โดยกำหนดแผนการออกให้บริการคลินิกพืชให้สอดคล้องกับระบบส่งเสริมการเกษตร (T & V System) 
หรืออาจกำหนดวันให้บริการใหม่ตามความเหมาะสม และกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยจัดทำ
แบบบันทึกการวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชส่งให้หน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงาน ท้ังนี้กองส่งเสริมการ
อารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยจะกำหนดวิธีการรายงานและแจ้งให้ทราบภายหลัง 

 งบประมาณ  เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการปฏิบัติงานให้บริการคลินิกพืช เช่น จัดทำป้าย
คลินิก จัดหาวัสดุอุปกรณ์ใช้สำหรับการวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืช จัดทำส่ือหรือเอกสารคำแนะนำการจัดการ
อาการผิดปกติของพืช ค่าเบี้ยเล้ียง พาหนะ และอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม  
หมายเหตุ: - จังหวัดท่ีผ่านการอบรม ปี 2562 จำนวน 19 ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ หนองคาย เลย ชัยภูมิ สุรินทร์ 
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี เพชรบุรี นครปฐม จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชุมพร กระบี่ นราธิวาส ตรัง เชียงใหม่ 
ลำปาง พิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี 

        - จังหวัดท่ีผ่านการอบรม ปี 2563 ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง กาญจนบุรี สมุทรสาคร ชลบุรี 
สระแก้ว ขอนแก่น มุกดาหาร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุราษฎร์ธานี พังงา พัทลุง ยะลา พะเยา เชียงราย 
นครสวรรค์ และจังหวัดสุโขทัย 

4.6.2 การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
1) จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรด้านการจัดการศัตรูพืชให้กับสมาชิกศูนย์จัดการ

ศัตรูพืชชุมชน 
 สำนักงานเกษตรจังหวัด (กลุ่มอารักขาพืช) ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดกระบวนการ

เรียนรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน จำนวน 1 ครั้ง ให้แก่สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จำนวน  
30 รายต่อศูนย์ โดยหลักสูตรหัวข้อการเรียนรู้ควรมาจากความต้องการของกลุ่มเกษตรกร และหรือสภาพปัญหา 
ชนิดของศัตรูพืชท่ีพบการระบาดในพื้นท่ี และรายงานผลให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ รายละเอียดตาม
แบบฟอร์ม ศจช. 1 

 งบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องด่ืม ค่าเดินทาง วัสดุการจัดกิจกรรม และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม 

2) สนับสนนุการจัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานที่เหมาะสมกับพื้นที่
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 สำนักงานเกษตรจังหวัด (กลุ่มอารักขาพืช) ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ โดยมีศูนย์
ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชเป็นพี่เล้ียง ให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อร่วมกันจัดทำแปลงเรียนรู้การ
จัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นท่ี ดำเนินการในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน โดยคัดเลือกแปลงเรียนรู้ 
ท่ีเหมาะสมและเกษตรกรเจ้าของแปลงและสมาชิกมีความพร้อมในการดำเนินการ จังหวัดละ 2 แปลง โดยไม่ซ้ำ
กับแปลงเรียนรู้ท่ีเคยดำเนินการในปี 2562 โดย 1 จังหวัด ต้องมีแปลงเปรียบเทียบ (แปลงท่ีเกษตรกรปฏิบัติด้วยวิธี
เดิม) จำนวน 2 แปลง เพื่อใช้เปรียบเทียบผลการปฏิบัติกับแปลงเรียนรู้ จำนวน 2 แปลง (แปลงเรียนรู้ จำนวน 2 
แปลง คือแปลงท่ีได้มีการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการ) ท้ังนี้ การดำเนินกิจกรรมการจัดทำแปลงเรียนรู้ในแต่
ละครั้ง ควรจัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปล่ียนประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการคิด วิเคราะห์ ศึกษา 
ทดลองร่วมกันระหว่างสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และเกษตรกรในชุมชนท่ีสนใจ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 
ครั้ง ตลอดระยะการเพาะปลูกเพื่อให้เกษตรกรได้นำวิธีการปฏิบัติท่ีถูกต้องไปปฏิบัติในแปลงเกษตรของตนเอง 
และรายงานผลใหก้รมส่งเสริมการเกษตรทราบของทุกแปลงท่ีดำเนินการ รายละเอียดตามแบบฟอร์ม ศจช. 2 และ
แบบฟอร์ม ศจช.3 ท้ังนี้ ขอให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลกิจกรรมการจัดทำแปลงเปรียบเทียบ และแปลงเรียนรู้ 
ต้ังแต่เริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูก จนถึงการเก็บเกี่ยว ในรูปแบบของการจดบันทึกข้อมูล รวมถึงภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรม
การติดตามให้คำปรึกษา แนะนำของเจ้าหน้าท่ี 

 งบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำแปลงเรียนรู้ ค่าจัดทำป้ายแปลงเรียนรู้ 
ค่าจัดซื้อ-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพาหนะ และอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม  

3) ประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการคัดเลือกศูนย์จัดการ

ศัตรูพืชชุมชนท่ีมีผลสำเร็จในการดำเนินการดีเด่น ตามหลักเกณฑ์ท่ีกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
กำหนด โดยใช้แบบสัมภาษณ์และการลงพื้นท่ีเพื่อประเมินผลสำเร็จ ถอดองค์ความรู้ปัจจัยท่ีส่งผลให้ประสบ
ความสำเร็จ และพิจารณาคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนท่ีมีผลสำเร็จดีเด่น ปี 2563 จังหวัดละ 1 ศูนย์  
พร้อมท้ังดำเนินการจัดทำส่ือวิดีทัศน์ความยาว 3-5 นาที เพื่อแสดงให้เห็นผลสำเร็จท่ีเป็นรูปธรรมและปัจจัยท่ี
ก่อให้เกิดผลสำเร็จท่ีเข้าใจได้ง่าย ส่งกรมส่งเสริมการเกษตรและเผยแพร่สู่สาธารณชน  เพื่อประชาสัมพันธ์
แนะนำศูนย์ต้นแบบและให้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอื่นๆ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป   
ท้ังนี้ ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการจัดทำส่ือวิดีทัศน์ให้แล้วเสร็จส่งถึงกรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันท่ี 
15 มิถุนายน 2563  

 งบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าจัดประชุม ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและเผยแพร่ส่ือวิดีทัศน์ เอกสาร และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม  

4) การดำเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืชของศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนและพื้นที่เสี่ยง 

 4.1) จัดทำแปลงสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช รวม 3,092 แปลง โดยสำนักงาน
เกษตรจังหวัด (กลุ่มอารักขาพืช) ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการสำรวจแปลงติดตาม ประกอบด้วย 

 4.1.1) แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชของ ศจช.ใน 882 อำเภอๆ ละ 2 ศจช.ๆ
ละ 1 แปลง รวม 1,764 แปลง โดยคัดเลือกแปลงท่ีดำเนินการปลูกพืชหลักหรือพืชรองขึ้นอยู่กับสถานการณ์การ
เพาะปลูกขณะนั้น และสำรวจสถานการณ์ศัตรูพืชทุกสัปดาห์ ตามแบบสำรวจและประเมินสถานการณ์ท่ีกอง
ส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยกำหนด (ดาวน์โหลดท่ีเว็บไซด์กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการ
ดินปุ๋ย) นำข้อมูลท่ีสำรวจได้มาวิเคราะห์สถานการณ์การระบาด เพื่อแจ้งเตือนภัยในพื้นท่ี พร้อมรายงานข้อมูล
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ออนไลน์ผ่านระบบแปลงติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชของกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดิน
ปุ๋ยทุกสัปดาห์ต้ังแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 
     4.1.2) แปลงติดตามสถานการณ์ในกิจกรรมจุดเฝ้าระวังศัตรูพืช 13 ชนิดพืช
เศรษฐกิจท่ีสำคัญ (เป็นแปลงท่ีไม่ซ้ำกับแปลงติดตามฯของ ศจช.) รวม 1,328 แปลง ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร
ได้กำหนดชนิดพืชและจำนวนแปลงท่ีต้องดำเนินการแต่ละจังหวัดตามพื้นท่ีปลูก (ตามเอกสารแนบ) โดยเลือก
แปลงสำรวจท่ีเหมาะสมแต่ให้มีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอในพื้นท่ี ดำเนินการสำรวจทุกสัปดาห์ตามแบบ
สำรวจและประเมินสถานการณ์ท่ีกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยกำหนด (ดาวน์โหลดท่ีเว็บไซด์
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย) นำข้อมูลท่ีสำรวจได้มาวิเคราะห์สถานการณ์การระบาด เพื่อแจ้ง
เตือนภัยในพื้นท่ี พร้อมรายงานข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบแปลงติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชของกอง
ส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยทุกสัปดาห์ต้ังแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว โดยหากจังหวัดมีความ
ประสงค์ในการเปล่ียนแปลงชนิดพืช ให้แจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
ทั ้งนี ้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการจัดทำคู ่มือประจำแปลงเพื ่อประกอบการสำรวจและติดตาม
สถานการณ์มอบให้ทุกแปลง 
     งบประมาณ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ อุปกรณ์การสำรวจ วัสดุทำกับดักล่อแมลง 
หรืออื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม   
    4.2) ประเมินผลการดำเนินงานสำรวจแปลงติดตามสถาการณ์การระบาดศัตรูพืช 
จำนวน3,092 แปลง โดย ส่วนกลางดำเนินการติดตามผลการดำเนินการกิจกรรมการสำรวจแปลงติดตาม
สถานการณ์ระบาดศัตรู ของ ศจช. และแปลงในพื้นท่ีเส่ียงของแต่ละจังหวัด เพื่อตรวจสอบวิธีการดำเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค และจุดเด่น จุดด้อยของการดำเนินงานเพื่อการพฒันางานด้านการสำรวจติดตามสถานการณ์
ระบาดศัตรูพืชท่ีมีประสิทธิภาพ  
     งบประมาณ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการติดตาม และประเมินผล 
ได้แก่ เบ้ียเล้ียง ท่ีพัก และค่าพาหะเจ้าหน้าท่ี ค่าวัสดุอุปกรณ์การดำเนินการและอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
    4.3) การดำเนินงานแปลงพยากรณ์การระบาดศัตรูพืชด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและพื้นท่ีเส่ียง ในพื้นท่ี 30 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยธุยา ลพบุรี 
สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น มหาสารคาม 
กาฬสินธุ์ พัทลุง ปัตตานี เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง น่าน พะเยา นครราชสีมา บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ชัยภูมิ 
กำแพงเพชร ตาก พิจิตร และจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยกิจกรรม 
     4.3.1) การดำเนินงานแปลงพยากรณ์การระบาดศัตรูพืชด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ดำเนินการโดย 
      (1) กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย คัดเลือกพื้นท่ีเป้าหมาย
ดำเนินการและชนิดพืชสำคัญท่ีจะจัดทำแปลงพยากรณ์การระบาดศัตรูพืช จำนวน 30 แปลง 
      (2) จังหวัดเป้าหมายคัดเลือกแปลงท่ีมีศักยภาพและมีประสิทธิภาพในการ
สำรวจข้อมูลและพร้อมรับเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการติดตามการระบาดศัตรูพืชได้ โดยแปลงท่ีคัดเลือกสามารถเป็น
แปลงติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชท่ีดำเนินการโดย ศจช. หรือพื้นท่ีเส่ียงอยู่แล้วและพร้อมพัฒนาต่อ
ยอดได้ หรือเป็นแปลงใหม่ท่ีมีศักยภาพ 
      (3) จังหวัดจัดทำแนวทาง เทคนิควิธีการท่ีจะใช้ในการดำเนินการแปลง
เป้าหมายให้กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยทราบ และหารือร่วมกันในดำเนินการให้เกิดผลลัพธ์ที่
ชัดเจน  
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      (4) จัดทำแปลงเพื่อติดตามการระบาด โดยนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีจะ
สามารถช่วยในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพมาใช้ในแปลง ท้ังนี้เทคโนโลยีและ
วิธีการให้นำใช้จากท่ีได้เรียนรู้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการหรือแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ  
      (5) สำรวจ ตรวจนับ จัดเก็บ ถ่ายภาพศัตรูพืชท่ีพบในแปลงเป็นประจำทุก
สัปดาห์หรือตามความเหมาะสมของชนิดพืช ระยะการเจริญ อย่างน้อยจำนวน 20 ครั้ง รายงานให้กองส่งเสริมการ
อารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยทราบทราบ  
      (6) ส่วนกลางวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพยากรณ์
การระบาดศัตรูพืชและจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบพยากรณ์การระบาดศัตรูพืชให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในลำดับต่อไป (แผนพัฒนาระบบพยากรณ์การระบาดศัตรูพืชด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมระยะ 5 ปี)  
      งบประมาณ เพื่อใช้เป็นค่าจ้างเหมาสำรวจ เก็บข้อมูล และบันทึกผลข้อมูล
เป็นประจำอย่างน้อย 20 ครั้ง และใช้เป็นค่าในการสนับสนุนการดำเนินงานแปลงพยากรณ์การระบาดศัตรูพืช 
ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์การดำเนินการ ค่าเบ้ียเล้ียง พาหนะ และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม 
     4.3.2) จัดทำเอกสารวิชาการเตือนการระบาดศัตรูพืชหรือส่ือ เพื่อแจ้งเตือนการ
ระบาดของศัตรูพืชแก่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง 
      งบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารหรือส่ือสำหรับเตือนการ
ระบาดศัตรูพืช และอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนกิจกรรม 
   5) สนับสนนุปัจจัยควบคุมศัตรูพืชแก่สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและเกษตรกรใน
พื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดศัตรูพืช 
    5.1) ผลิตและสนับสนุนหัวเช้ือจุลินทรีย์บริสุทธิ์และพ่อ-แม่พันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติ โดย
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย์บริสุทธิ์ และพ่อ - แม่พันธุ์ศัตรูธรรมชาติ 
สนับสนุนให้ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช เพื่อนำไปผลิตขยายเพิ่มปริมาณใช้ในพื้นท่ีต่อไป 
     งบประมาณ เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาแรงงาน และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการดำเนินกิจกรรม  
    5.2) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ดำเนินการผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย์
ขยายให้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และปัจจัยสำหรับการควบคุมศัตรูพืชต่างๆ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด และ
สำนักงานเกษตรอำเภอ สำรวจความต้องการของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และประสานไปยัง ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืชในพื้นท่ีรับผิดชอบ เพื่อจะได้ผลิตและจัดส่งได้ตรงตามความต้องการ และ
รายงานผลให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ รายละเอียดตามแบบฟอร์ม ศจช. 4 
     งบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อ-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าจ้าง
เหมาแรงงาน และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม 
    5.3) สนับสนุนวัสดุผลิตปัจจัยการควบคุมศัตรูพืชให้แก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน โดย
สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการ จัดซื้อ/จัดหา วัสดุอุปกรณ์สำหรับผลิตปัจจัย
ควบคุมศัตรูพืช ได้แก่ เช้ือจุลินทรีย์ แมลงศัตรูธรรมชาติ สารสกัดธรรมชาติ และสารสังเคราะห์อื่นๆ ท่ีจำเป็น 
สนับสนุนให้กับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และรายงานผลให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ รายละเอียดตาม
แบบฟอร์ม ศจช. 5 
     งบประมาณ  เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดซื้อ-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ จ้างเหมาแรงงาน 
และอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม 
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    5.4) สนับสนุนปัจจัยควบคุมศัตรูพืชในพื้นท่ีพบการระบาดของศัตรูพืชแก่สมาชิก 
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและเกษตรกร โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ดำเนินการผลิต
หัวเช้ือจุลินทรีย์ขยาย และปัจจัยสำหรับการควบคุมศัตรูพืชต่าง ๆ  ให้แก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เกษตรกร 
และหรือเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีพบการระบาดของศัตรูพืช พร้อมลงพื้นท่ีให้คำปรึกษาแนะนำแก่
เจ้าหน้าท่ี และเกษตรกร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ สำรวจความต้องการของศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชน และประสานไปยัง ศทอ.ในพื้นท่ีรับผิดชอบ เพื่อจะได้ผลิตและจัดส่งได้ตรงตามความ
ต้องการ และรายงานผลให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ รายละเอียดตามแบบฟอร์ม ศจช. 4 
     งบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อ-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าจ้าง
เหมาแรงงาน และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม 
   6) ประชุมราชการพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การจัดระดับชั้นและการคัดเลือกศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนดีเด่น  
    กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ดำเนินการจัดประชุมหารือร่วมกับ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดระดับช้ัน และการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
ประจำปี 2563 ให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน (กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
จะมีหนังสือเชิญบุคคลเป้าหมายให้ทราบภายหลัง) 
    งบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดประชุมราชการ และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินกิจกรรม 
 
   7) ประเมินศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  
    กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนิน
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในพื้นท่ีเป้าหมาย เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ แก่เจ้าหน้าท่ีและ
เกษตรกร 
      งบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก จัดทำเอกสาร 
และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม 
   8) สัมมนาสรุปผลการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  
    กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย จัดสัมมนาเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานด้าน
อารักขาพืช และการขับเคล่ือนงานอารักขาพืช ในระดับจังหวัด อำเภอ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช เจ้าหน้าท่ีในส่วนกลาง และผู้แทนเกษตรกร จำนวน 200 คน  
เพื่อสรุปผลการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน ทบทวนกระบวนการดำเนินงาน แลกเปล่ียนประสบการณ์ 
สะท้อนปัญหา อุปสรรค เสนอแนะการดำเนินงาน พร้อมท้ังวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับการ
ดำเนินงาน ขยายเครือข่าย ให้มีความพร้อมในการขับเคล่ือนงานด้านอารักขาพืชอย่างมีประสิทธิภาพ 
    งบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดสัมมนา เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าท่ี
พัก ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม  
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  4.6.3 การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ประกอบด้วย 
   1) สัมมนาเชิงปฏิบัติเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย ระดับประเทศ 
    เป้าหมาย เจ้าหน้าท่ีจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 6 ด้านวิชาการและ
พัฒนาบุคลากร สำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานเกษตรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สำนักงานเกษตรอำเภอ 9 
อำเภอ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 9 ศูนย์ และเจ้าหน้าท่ีส่วนกลาง 
    วิธีดำเนินงาน กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการจัดการดินและปุ๋ย และการบริหารจัดการความรู้และการ
ขับเคล่ือนงาน ศดปช. ให้ประสบความสำเร็จ แก่เจ้าหน้าท่ี ระดับเขต จังหวัด อำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อ
เป็นทีมเรียนรู้ในการร่วมถ่ายทอดความรู้สู่เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงาน ศดปช.ระดับอำเภอ ให้มีความรู้และทักษะ
ในการเป็นนักส่งเสริมด้านดินและปุ๋ยอย่างมืออาชีพ สามารถขับเคล่ือน ศดปช.ให้มีการขยายผลการจัดการดิน
และการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
      งบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา เช่น ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ 
ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าวิทยากร เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการดำเนินกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การดำเนินกิจกรรม 
   2) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย ระดับพื้นที ่    
    เป้าหมาย เจ้าหน้าท่ีระดับอำเภอท่ีรับผิดชอบงาน ศดปช. 882 ศูนย์ เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6 สำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร และ
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 9 ศูนย์  
    วิธีดำเนินงาน  
    - สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับทีม
เรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการจัดการดินและปุ๋ย และการบริหารจัดการความรู้และ
การขับเคล่ือนงาน ศดปช.ให้ประสบความสำเร็จ แก่เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงาน ศดปช.ระดับอำเภอ ให้มีความรู้
และทักษะในการเป็นนักส่งเสริมด้านดินและการใช้ปุ๋ยอย่างมืออาชีพ สามารถเป็นพี่เล้ียง (coaching) ให้แก่
เกษตรกร และขับเคล่ือนขยายผลการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน ผ่านกลไก ศดปช. 
    - สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6 รายงานผลการดำเนินงานให้กรมส่งเสริม
การเกษตรทราบ 
    งบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดสัมมนาฯ เช่น ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่าอาหาร 
เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินกิจกรรม   
 
  4.6.4 พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ประกอบด้วยกิจกรรม 
   1) สนับสนนุการดำเนินกิจกรรมของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 
    เป้าหมาย ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 882 ศูนย์ 
    วิธีดำเนินงาน สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ สนับสนุนงบประมาณ
หรือจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็น เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศดปช.ตามบทบาทภารกิจของ ศดปช. 
เช่น จัดพิมพ์แผนท่ีชุดดินระดับตำบล แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ศดปช. จัดซื้อจัดหาชุดตรวจสอบ N P K และ pH ใน
ดินแบบรวดเร็ว ชุดน้ำยาเติม ปัจจัยการผลิต เช่น แม่ปุ๋ย วัสดุปรับปรุงดิน เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ย
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ชีวภาพ เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านดินและปุ๋ย การ
ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินและคำแนะนำการจัดการดิน ชุดดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยส่ังตัด 
ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพในพืชท่ีสามารถใช้ได้ แก่สมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และเกษตรกรอื่น
ในชุมชน      
    งบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์แผนท่ีชุดดิน แผ่นพับประชาสัมพันธ์ จัดซื้อ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตท่ีจำเป็น เช่น ชุดตรวจสอบ N P K และ pH ในดินแบบรวดเร็ว ชุดน้ำยาเติม  
แม่ปุ๋ย วัสดุปรับปรุงดิน (เช่น ปูนขาว โดโลไมท์) สารเร่งซูปเปอร์ พด. เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ 
เป็นต้น และรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม 
ท้ังนี้ งบประมาณท่ีรัฐสนับสนุน ในการดำเนินงานของ ศดปช. ต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการ 
อย่างเหมาะสมเพื่อสามารถนำมาหมุนเวียนใช้ในการสนับสนุนกิจกรรม ศดปช. รวมทั้งสำนักงานเกษตรจังหวัด
และสำนักงานเกษตรอำเภอควรสนับสนุนและอำนวยความสะดวก เพื่อผลักดันให้ ศดปช. มีโอกาสได้รับการสนับสนุน
งบประมาณเพิ่มเติมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากแหล่งงบประมาณอื่น เพื่อนำมาใช้ในการดำเนิน
กิจกรรมของ ศดปช. ให้สามารถลดต้นทุนการผลิตอันเนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมี และ ศดปช. ต้องมีการเช่ือมโยง
เป็นเครือข่ายสนับสนุนขับเคล่ือนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และ
ขยายผลการให้บริการความรู้และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมไปสู่ ศพก. ชุมชน และการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบ
แปลงใหญ่ 
 
   2) จัดเวทีสร้างเครือข่ายด้านดินและปุ๋ย ระดับจังหวัด 
    เป้าหมาย ผู้แทนจาก ศดปช.(ประธาน และเกษตรกรสมาชิก ศดปช. รวมศูนย์ละ 2 ราย) 
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ ท่ีดูแล ศดปช. ศูนย์ละ 1 คน และเจ้าหน้าท่ีจากสำนักงานเกษตรจังหวัด 
    วิธีดำเนินงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดเวทีให้ผู้แทน ศดปช.ใน
จังหวัดได้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จในการขับเคล่ือนการดำเนินงาน ศดปช.การขยายผลการ
ใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งปัญหาอุปสรรคท่ีพบในการขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต การ
จัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิต เช่น แม่ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ สารปรับปรุงดิน และการ
จัดการดินและปุ๋ยในพื้นท่ีในแง่มุมต่าง ๆ การร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขยายผลการใช้ปุ๋ย
เพื่อลดต้นทุนการผลิต การรวมกันจัดซื้อจัดหาแม่ปุ๋ย และปัจจัยการผลิตอื่นท่ีมีคุณภาพดี ราคาถูก รวมถึงร่วมหา
แนวทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ ศดปช.ทางส่ือต่าง ๆ การให้ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เห็น
ความสำคัญและสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินกิจกรรมตามบทบาทภารกิจของ ศดปช.และอาจจัดให้มี
การศึกษาดูงาน ศดปช.ท่ีประสบความสำเร็จ หรือเกษตรกรตัวอย่างท่ีมีการจัดการดินและปุ๋ยท่ีประสบ
ความสำเร็จ หรืออื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และควรเชิญชวนหน่วยงานภาคี ท้ังภาครัฐ สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการใน
ท้องถิ่น และเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาร่วมเวทีเพื่อเช่ือมโยงเครือข่าย และรับฟังผลสำเร็จและ
ปัญหาอุปสรรค เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์และให้การสนับสนุนการขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต และ
การศึกษาวิจัยด้านดินปุ๋ยหรือด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาท่ีพบในพื้นท่ี และร่วมทำกิจกรรมเพื่อ
ขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต และต่อยอดไปสู่กิจกรรมอื่นท่ีจะนำไปสู่การลดต้นทุนการผลิตและพัฒนา
คุณภาพสินค้าท้ังระบบ 
    งบประมาณ เพื่อใช้เป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าพาหนะ วัสดุ หรืออื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรม 
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   3) เสริมสร้างศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น (ระดับเขต) 
    เป้าหมาย ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับเขต ปี 2562 จำนวน 9 ศูนย์ ได้แก่  
     - ศดปช.ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
     - ศดปช.ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
     - ศดปช.ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 
     - ศดปช.ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 
     - ศดปช.บ้านบ่อแก ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
     - ศดปช.บ้านป่ากอ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
     - ศดปช.ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี ่
     - ศดปช.ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน 
     - ศดปช.บ้านเนินปอ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
    วิธีดำเนินงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนกังานเกษตรอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้ 
     - จัดให้มีการประชุมหารือสมาชิก ศดปช. และดำเนินการตามแผนและแนวทางท่ี 
ศดปช. ร่วมกันวางไว้ เพื่อยกระดับ ศดปช. ให้มีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น เช่น การดำเนินการไปสู่การทำธุรกิจ
ชุมชนด้านดินและปุ๋ย การจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการด้านดินและปุ๋ยของ
ชุมชนได้อย่างแท้จริง และสร้างรายได้ ความมั่นคงให้ ศดปช. อย่างยั่งยืน รวมทั้งให้มีการชักนำเกษตรกรท่ีเป็น 
Young smart farmer มาเข้าร่วมเป็นสมาชิก และเช่ือมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ี
เกี่ยวข้องในพื้นท่ี และเจ้าหน้าท่ีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมพัฒนาท้ังแนวทางการดำเนินกิจกรรม การ
นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาพัฒนา และแก้ไขปัญหาการจัดการด้านดินและปุ๋ย และการทำการ
เกษตรกรรมของสมาชิก ศดปช. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตท้ังปริมาณและคุณภาพ 
และหาช่องทางประชาสัมพันธ์กิจกรรม ศดปช. ทางส่ือ Social ต่าง ๆ รวมทั้งการแสวงหาแหล่งทุน เพื่อให้
สามารถขยายผลการส่งเสริมการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้า ตาม
บทบาทภารกิจของ ศดปช. ไปสู่ชุมชนได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น เกิดประโยชน์ต่อสมาชิก ศดปช. ทำให้มีความ
กินดีอยู่ดีข้ึน และเป็นแบบอย่างความสำเร็จให้แก่ ศดปช. อื่น ๆ 
     - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ศดปช. ดีเด่น 1 ป้าย 
     - จัดทำส่ือประชาสัมพันธ์ ศดปช. และกิจกรรม ทาง social 
     - จัดวันให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน และให้คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยแก่สมาชิก
และชุมชน 1 ครั้ง 
     - สำนักงานเกษตรจังหวัด รายงานผลการดำเนินงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ
    งบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุอุปกรณ์ 
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ศดปช  .ดีเด่น ส่ือประชาสัมพันธ์ทาง social ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนิน
กิจกรรม 
วันให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน และการจัดทำเอกสารรายงาน 
  4.6.5 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ยอยา่งมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
   1) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย 
    เป้าหมาย เกษตรกรสมาชิก ศดปชราย 17,640 อย่างน้อย . 
    วิธีดำเนินงาน สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ให้แก่เกษตรกรสมาชิก ศดปช. จำนวน ศดปช. ละ อย่างน้อย 20 ราย จำนวน 
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1 ครั้ง เพื่อร่วมกันสรุปบทเรียนจากการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน และปุ๋ยสั่งตัด ในปี ท่ี
ผ่านมา ร่วมวางแผนการบริหารจัดการ ศดปช. ให้เข้มแข็ง ยั่งยืน และสำหรับ ศดปช. ท่ีมีศักยภาพ สนับสนุนให้
สามารถประกอบการธุรกิจชุมชน เพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงให้ ศดปช. รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ด้านการใช้ปุ๋ย
แบบผสมผสานท้ังการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ท่ีมีคุณภาพ และปุ๋ยชีวภาพในพืชท่ีสามารถใช้ได้ เพื่อเพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ปรับปรุงโครงสร้างของดิน ลดต้นทุนการผลิตอันเนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมี และพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิต รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านดินปุ๋ยอื่น ๆ ตามสภาพในพื้นท่ีและความต้องการของสมาชิก 
   งบประมาณ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง 
วัสดุ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม 
   2) จัดทำแปลงต้นแบบการถ่ายทอดความรู้เกษตรแม่นยำ 
    เป้าหมาย จัดทำแปลงต้นแบบการถ่ายทอดความรู้เกษตรแม่นยำ 7 จุด ในพื้นท่ีจังหวัด
สมุทรสงคราม (ส้มโอ 1 จุด) จันทบุรี (ทุเรียน 2 จุด และมังคุด 1 จุด) ระยอง (ทุเรียน 1 จุด) นครราชสีมา  
(มันสำปะหลัง 1 จุด) และจังหวัดนราธิวาส (ปาล์มน้ำมัน 1 จุด) 
 
    วิธีดำเนินงาน  
    - สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการจัดทำแปลงต้นแบบ
การถ่ายทอดความรู้เกษตรแม่นยำ ในพื้นท่ีของเกษตรกรสมาชิก ศดปช. ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจาก ปี 2562 
    - สำนักงานเกษตรจังหวัดสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้กรมส่งเสริม
การเกษตรทราบ 
    งบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแปลง ถ่ายทอดความรู้ ติดตาม จัดเก็บข้อมูล 
สรุปผล การจัดทำแปลง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม 
   3) ศึกษาพัฒนาการจัดการดินและปุ๋ยสู่การผลิตสินค้าคุณภาพ 
        เป้าหมาย งานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านดินและปุ๋ย 1 เรื่อง 
        วิธีดำเนินงาน กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยร่วมกับหน่วยงานวิชาการ
สำนักงานเกษตรจังหวัด ศึกษาวิจัยนำผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนา  
การจัดการดินและปุ๋ยสู่การผลิตสินค้าคุณภาพ 
        งบประมาณ สำหรับการศึกษาวิจัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนิน
กิจกรรม 
   4) จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย 
        เป้าหมาย  แปลงเรียนรู้ จังหวัดละ 2 แปลง 
        วิธีดำเนินงาน สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอคัดเลือก ศดปช. 
เพื่อจัดทำแปลงเรียนรู้ จำนวน 2 แปลง ต่อจังหวัด ข้อเสนอแนะคือ หาก ศดปช. ในจังหวัดปลูกพืชหลักสำคัญ
ทางเศรษฐกิจมากกว่า 1 ชนิด ให้พิจารณาจัดทำแปลงละ 1 ชนิดพืช แต่ท้ังนี้ขึ้นกับการพิจารณาของจังหวัดตาม
ความเหมาะสมเป็นสำคัญ โดยเกษตรกรสมาชิกของ ศดปช. ท่ีคัดเลือกให้จัดทำแปลงเรียนรู้ต้องสามารถเป็น
วิทยากรเกษตรในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกรในชุมชน โดยจัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการดินและการใช้ปุ๋ย
เพื่อลดต้นทุนการผลิต จำนวน 1 แปลง ขนาดพื้นท่ีตามความเหมาะสม ข้าว 1-5 ไร่ พืชไร่/ไม้ผล ประมาณ 1 ไร่ 
พืชผัก ประมาณ 1 งาน เป็นต้น โดยใช้เป็นจุดถ่ายทอดความรู้และขยายผลเทคโนโลยีด้านดินและปุ๋ย โดยต้องมี
เรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยส่ังตัดเป็นพื้นฐาน และสามารถร่วมกับปัจจัยการผลิตอื่น เช่น การ
ใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยส่ังตัดร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพ หรือ การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน
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ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยหมักเติมอากาศ ปุ๋ยพืชสด หรือการไถกลบตอซังพืชหลัก เพื่อ
ปรับปรุงบำรุงดินและปรับปรุงโครงสร้างของดิน หรือร่วมกับการใช้วัสดุปรับปรุงดิน เช่น ปูนเพื่อการเกษตร ใน
พื้นท่ีดินเป็นกรด เป็นต้น โดยต้องมีแปลงเปรียบเทียบ คือแปลงท่ีเกษตรกรใช้ปุ๋ยตามวิธีการของเกษตรกร โดย
ต้องแสดงให้เห็นความแตกต่างของแปลงเรียนรู้ และแปลงเปรียบเทียบในด้านต้นทุนการผลิต ปริมาณผลผลิต 
และคุณภาพของผลผลิต รวมทั้งความแตกต่างในแง่อื่น ๆ เช่น ความแข็งแรง ความทนทานต่อโรคแมลงของต้น
พืช โดยท้ัง 2 แปลง ต้องมีการปฏิบัติทุกอย่างเหมือนกัน ยกเว้นเฉพาะเรื่องการใช้เทคโนโลยีด้านดินและปุ๋ยท่ี
แตกต่างกัน 
    - เจ้าหน้าท่ีอำเภอร่วมกับเกษตรกรเจ้าของแปลงเรียนรู้จัดเก็บข้อมูลตามแบบเก็บข้อมูล
แปลงเรียนรู้ ตามแบบเก็บข้อมูลแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย  
    - สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือสำนักงานเกษตรอำเภอจัดทำป้ายแปลงเรียนรู้เพื่อแสดง
รายละเอียดของการจัดทำแปลงเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้กับเกษตรกรสมาชิก ศดปช. 
และเกษตรกรในชุมชนได้ทราบ ตามแบบตัวอย่างป้ายแปลงเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในการขยายผลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
ท้ังนี้ สามารถดัดแปลงรายละเอียดตามชนิดพืช และเทคโนโลยีท่ีนำมาใช้ 
    งบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแปลงเรียนรู้ ค่าป้ายแปลงเรียนรู้ ค่าน้ำมัน
เช้ือเพลิง ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเล้ียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม 
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(ตัวอย่าง) แบบเก็บข้อมูลแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย 

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน........................................ ตำบล………………….อำเภอ……………………
จังหวัด……………… 

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

1. ข้อมูลพื้นฐาน  
ชื่อเจ้าของแปลง ……………………………………………..………... เลขท่ีบัตรประชาชน.................................................. 
ชนิดพชืหลัก…......……………………………………...................... พันธุ์ ......................................................................... 
วันท่ีปลูก ...................................................................... อายุ (ไม้ผล/ไม้ยืนต้น)......................................................  
ชุดดิน……………………….................  พกิดัแปลง X……………………………………… Y……………………………………………  
ผลการวิเคราะห์ดิน 

ค่า pH …………..……ค่า N-P-K ท่ีวิเคราะห์ได้………………………………............................................…………..….... 
ค่า N-P-K ท่ีแนะนำ (เฉพาะปุ๋ยสั่งตัด)………....................................................................……..…..……………….. 

รายละเอียดข้อมูล 
แปลงเรียนรู้การใช้เทคโนโลย ี

ด้านดินและปุ๋ย 
แปลงเปรียบเทียบ 

การใช้ปุ๋ยตามวิธีของเกษตรกร 
2. ข้อมูลแปลง   
 2.1 ขนาดแปลง ………..ไร่.............งาน............ตารางวา ………..ไร่..............งาน..............

ตารางวา 
   
3. ข้อมูลการใช้ปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดิน   
 3.1 ค่าปุ๋ยเคมี (บาท/ไร่)   
  รายละเอียดการใช้ เช่นจำนวนครั้ง
ทีใ่ช้, วันที่ใช้, สูตรปุ๋ย, ปริมาณ, ค่าใช้จ่าย) 

  

 3.2 ค่าปุ๋ยอินทรีย์   
  (จำนวนครั้ง ชนิด, ปริมาณ, ราคา)  

 
 

 3.3 ค่าปุ๋ยชีวภาพ PGPR  (บาท/ไร่)   
  (จำนวนครั้ง ชนิด, ปริมาณ, ราคา)  

 
 

 3.4 วัสดุปรับปรุงดิน   
  (จำนวนครั้ง ชนิด, ปริมาณ, ราคา)   
 3.5 อื่นๆ.......   
รวมต้นทุนค่าปุ๋ยและปัจจัยการผลิต
ท้ังหมด (บาท/ไร่) 
(เคมี+อินทรีย์+ชีวภาพ+วัสดุปรับปรุงดิน  
+อื่น ๆ) 

  

 
 
 

แบบเก็บข้อมูล 
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รายละเอียดข้อมูล 
แปลงเรียนรู้การใช้เทคโนโลย ี

ด้านดินและปุ๋ย 
แปลงเปรียบเทียบ 

การใช้ปุ๋ยตามวิธีของเกษตรกร 
4. ข้อมูลผลผลิต (กก./ไร่) 
 

  

5. ความแตกต่างในแง่อื่น ๆ 
ที่สามารถสังเกตเห็น 

  

   
   
   
   

 

 
6. รูปภาพการดำเนินกิจกรรม (ต้ังแต่เริ่มจัดทำแปลงจนถึงเก็บเกี่ยว และการถ่ายทอดความรู้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดเก็บบันทึกข้อมูล................................................................. 
ตำแหน่ง................................................................. 

โทรศัพท์มือถือ................................................................. 
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  4.6.6 ติดตาม ประเมินผล และรายงาน การดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ประกอบด้วย
กิจกรรม 
   1) ประเมินผลและขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศดปช. ระดับประเทศ 
    เป้าหมาย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงาน
เกษตรอำเภอ และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 
    วิธีดำเนินงาน กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยดำเนินการติดตามและ
ประเมินผล ให้คำปรึกษาและคำแนะนำการจัดทำแปลงต้นแบบ แปลงเรียนรู้ และถอดองค์ความรู้ ศดปช. ท่ี
ประสบความสำเร็จ รวมทั้งดำเนินกิจกรรมเพื่อการขับเคล่ือนการดำเนินงานของ ศดปช. การสร้างขวัญกำลังใจ
แก่เจ้าหน้าท่ีท่ีมีผลงานดีเด่น การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความสำเร็จการดำเนินงานของ ศดปช. 
เช่น การจัดนิทรรศการแสดงผลความสำเร็จการดำเนินงาน ศดปช. และกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการให้ประสบ
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเผยแพร่ขยายผล ท้ังนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและชุมชน
อย่างยั่งยืน ต่อไป 
    งบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล เช่น ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่า
น้ำมันเช้ือเพลิง ค่าจัดทำโล่รางวัล/ใบประกาศเกียรติคุณ ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการสรุปผลความสำเร็จการ
ดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม 
   2) ประเมินผลและขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศดปช. ระดับเขต  
    เป้าหมาย สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 
    วิธีดำเนินงาน  
    - สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ท่ี 1-6 ดำเนินการประเมิน ศดปช. โดยการจัด
ประกวด ศดปช. ดีเด่น ติดตามและประเมินผล เพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำการขับเคล่ือนการดำเนินงานของ 
ศดปช. และกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ รวมท้ังถอดองค์ความรู้ ศดปช. ท่ีประสบความสำเร็จ เพื่อเผยแพร่
ขยายผล ท้ังนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืน ต่อไป  
    - สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ท่ี 1-6 รายงานสรุปผลการดำเนินงานให้ 
กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
    งบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมิน ศดปช. ดีเด่น ติดตาม ประเมินผล 
เช่น เป็นค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก ค่าพาหนะ การจัดทำรายงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม 
   3) ประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 
    เป้าหมาย ศดปช. ดีเด่น ระดับจังหวัด  
        วิธีดำเนินงาน สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการ
คัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ท่ีมีผลสำเร็จในการดำเนินการดีเด่น ตามหลักเกณฑ์ท่ีกองส่งเสริมการอารักขา
พืชและจัดการดินปุ๋ยกำหนด โดยใช้แบบสัมภาษณ์และการลงพื้นท่ีเพื่อประเมินผลสำเร็จ ถอดองค์ความรู้ปัจจัย
ท่ีส่งผลให้ประสบความสำเร็จ และพิจารณาคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนท่ีมีผลสำเร็จดีเด่น ปี 2563 จังหวัด
ละ 1 ศูนย์ พร้อมท้ังดำเนินการจัดทำส่ือวิดีทัศน์ความยาว 3-5 นาที เพื่อแสดงให้เห็นผลสำเร็จท่ีเป็นรูปธรรม
และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดผลสำเร็จท่ีเข้าใจได้ง่าย ส่งกรมส่งเสริมการเกษตรและเผยแพร่สู่สาธารณชน  เพื่อ
ประชาสัมพันธ์แนะนำศูนย์ต้นแบบและให้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอื่นๆ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง
ต่อไป  
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        งบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการประกวด เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ 
ค่าจัดประชุม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและเผยแพร่ส่ือวิดีทัศน์ เอกสาร และท่ีเกี่ยวข้องกบการ
ดำเนินกิจกรรม  
ท้ังนี้ ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการจัดทำส่ือวิดีทัศน์ให้แล้วเสร็จส่งถึงกรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันท่ี 
15 มิถุนายน 2563  
หมายเหตุ ผลสำเร็จท่ีเป็นรูปธรรม แสดงให้เห็นถึง 

1. การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยไปสู่การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ของเกษตรกรสมาชิก 
ศดปช. 

2. การขยายผลการใช้เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตไปสู่ชุมชน ศพก. และแปลงใหญ่ 
3. การมีเกษตรกรสมาชิกท่ีเช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ ท้ังจำนวน และประเด็นท่ีเช่ียวชาญ เช่น ด้านเก็บ

ตัวอย่างดิน ด้านการตรวจวิเคราะห์ดิน ด้านการให้คำแนะนำการจัดการดินและการใช้ปุ๋ย ด้านการผสมปุ๋ยเคมี 
ด้านการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยลดต้นทุน (วิทยากรเกษตรกร)  

4. อื่น ๆ ท่ีบ่งบอกความสำเร็จของการดำเนินงานขับเคล่ือน ศดปช. ท่ีสามารถแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม 
เช่น การดำเนินการลักษณะธุรกิจชุมชน 
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5. แผนปฏิบัติงาน (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

กิจกรรม / ขั้นตอน 
แผนปฏิบัติงาน 

ปี 2562 ปี 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การพัฒนาศักยภาพ ศพก.             

 1.1 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  882           

 1.2 การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก.  2,646           

2. บริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงาน             

2.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ศพก. ปี 2563  120           

2.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศพก. 
ตามระบบส่งเสริมการเกษตร 

         120   

2.3 ประชุมคณะทำงานส่วนกลาง   100   100       

2.4 ประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการ 2 เครือข่าย             

1) ประชุมคณะกรรมการ 2 เครือข่าย ระดับประเทศ (เหลือ 2 ครั้ง/ปี)   60   60       

2) ประชุมคณะกรรมการ 2 เครือข่าย ระดับเขต (เหลือ 3 ครั้ง/ปี)   154   154    154   

3) ประชุมคณะกรรมการ 2 เครือข่าย ระดับจังหวัด (เหลือ 3 ครั้ง/ปี)   1,764   1,764    1,764   

4) ประชุมคณะกรรมการ 2 เครือข่าย ระดับอำเภอ (เหลือ 3 ครั้ง/ปี)   13,230   13,230    13,230   

2.5 การถอดบทเรียน             

1) ถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้ (เขตดำเนินการ)     6        

2) ถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้ (จังหวัดดำเนินการ)     77        

2.6 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือขับเคลื่อน ศพก. ของจังหวัด   7,059   7,059       

2.7 จัดทำงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร             

1) การขยายผลงานวิจัย (ยกเลิกเขตที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)   180          

2) ประชุมกับหน่วยงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง (ยกเลิกในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)   195          

2.8 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ยกระดับศักยภาพ ศพก.             
1) ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถ่ินนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ  50   50        
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กิจกรรม / ขั้นตอน 
แผนปฏิบัติงาน 

ปี 2562 ปี 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2) จัดเวทีเพ่ือระดมความคิดเห็น วิเคราะห์การประยุกต์ใช้นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ระดับจังหวัด 

      30  30  30  

3) การเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการเพ่ือประชุมสัมนาเชิงปฏบิัติการชี้แจง 
ดำเนินงานและสรุปผลระดับภูมิภาค 

       2 2 2   

4) ถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี การต่อยอดภูมิปัญญา 
ท้องถ่ินใน ศพก. 

      1 1 1 1 2 1 

2.9 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเพ่ือดำเนินงานโครงการ ศพก.   1          
3. กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของ ศพก   .และเครือข่าย              

3.1 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) 
(ยกเลิกจุดที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) 

            

3.2 การสนับสนุนการให้บริการวิชาการและข้อมูลข่าวสาร   882          

4. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ             

4.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ (ยกเลิก 1 ครั้ง คงเหลือ 2 ครัง้/ปี)    26,460   26,460   26,460   

4.2 พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก. เครือข่าย (ยกเลิก 1 ครั้ง คงเหลือ 1 ครั้ง/ปี)     11,742     11,742   

5. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย             
 5.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืชหลักสูตรการเป็นหมอพืชและการ
ดำเนินงานคลินิกพืช  

            

  5.1.1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (คน)  100 140 95         
  5.1.2 สนับสนุนการดำเนินงานคลินิกพืช (คลินิก)       502      
 5.2 การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน ศจช.             
  5.2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้แกเ่กษตรกร ด้านการจัดการศัตรูพืช (ศูนย์)   882 882         
  5.2.2 จัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ (แปลง)   154          
  5.2.3 ประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (จังหวัด)         77    
  5.2.4 การดำเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์และการเตือนการระบาดศัตรูพืชฯ             
   1) สนับสนุนการสำรวจติดตามแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช (แปลง)   3,092          
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กิจกรรม / ขั้นตอน 
แผนปฏิบัติงาน 

ปี 2562 ปี 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   2) ประเมินผลการดำเนินงานแปลงติดตามฯ       520 520 520 520 520 492 
   3) ดำเนินงานแปลงพยากรณ์การระบาดศัตรูพืชด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม             
      3.1) สำรวจ เก็บข้อมูล และบันทึกผล (แปลง)       30      
      3.2) สนับสนุนการดำเนินงานแปลงพยากรณ์ฯ (แปลง)       30      
      3.3) จัดทำเอกสารวิชาการเตือนการระบาดศัตรูพืช (ชิ้นงาน)        1  1   
  5.2.5 สนับสนุนปัจจัยควบคุมศัตรูพืชฯ             
   1) ผลิตและหัวเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธ์ิและพ่อ-แม่พันธ์ุแมลงศัตรูธรรมชาติ (ชนิด)  10 10 10 10 10 14 14 14 14 14 14 
   2) ผลิตและสนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรีย์ขยายให้ ศจช (ขวด)   6,615 6,615 6,615 6,615       
   3) สนับสนุนวัสดุผลิตปัจจัยการควบคุมศัตรูพืชแก่ ศจช. (จงัหวัด)   77          
   4) สนับสนุนปัจจัยควบคุมศัตรูพืชในพ้ืนที่พบการระบาด (ไร่) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3000 3000 3000 3000 3000 1,000 
  5.2.6 ประชุมราชการพิจารณาปรับปรงุหลักเกณฑ์ฯ (ครั้ง)    1         
  5.2.7 ประเมินศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ครั้ง)   1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 
  5.2.8  สัมมนาสรุปผลการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน ศจช. (ราย)           200  
 5.3 ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน             
  5.3.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ยระดับประเทศ (คน)  120           
  5.3.2 ประชุมเชงิปฏิบัติการด้านดินปุ๋ยระดับพ้ืนที่ (คน)   986          
 5.4 พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)             
  5.4.1 สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศดปช. (ศูนย์)   882          
  5.4.2 จัดเวทีสร้างเครือข่าย ศดปช. ระดับจังหวัด (ราย/คน)      2,723       
  5.4.3 เสริมสร้างศักยภาพ ศดปช. ดีเด่น (ระดับเขต)    9         
 5.5 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ             
  5.5.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย ( ศูนย์)      882       
  5.5.2 จัดทำต้นแบบการถ่ายทอดความรู้เกษตรแม่นยำ (จุด)     7        
  5.5.3 ศึกษาพัฒนาการจัดการดินและปุ๋ยสู่การผลิตสินค้าคุณภาพ (เรื่อง)      1       
  5.5.4 จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย (แปลง)        154      
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กิจกรรม / ขั้นตอน 
แผนปฏิบัติงาน 

ปี 2562 ปี 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 5.6 ติดตาม ประเมินผล และรายงานการดำเนินงาน ศดปช.             
  5.6.1 ประเมินการดำเนินงาน ศดปช.ระดับประเทศ (ครั้ง) 3 3 4 5 5 5       
  5.6.2 ประเมินผลและขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศดปช. ระดับเขต (เขต)      6       
  5.6.3 ประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (จังหวัด)          77   
6. กิจกรรมการติดตาม และรายงาน             

6.1 ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ ระดับส่วนกลาง  5 5 5 5 5   3 2 4 3 

6.2 ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ ระดับเขต    6  6       

6.3 ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ ระดับจังหวัด   77 77 77 77   1    
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6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 
6.1 ผลผลิต (output) 

6.1.1 เกษตรกร จำนวน 26,460 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก ศพก. 
6.1.2 จำนวนศูนย์ที ่ได้รับการพัฒนาจำนวนรวม 3 ,528 ศูนย์ (ศูนย์หลัก 882 ศูนย์ และศูนย์

เครือข่าย 2,646 ศูนย์) 
 

6.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
6.2.1 เกษตรกรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก ศพก. สามารถนำความรู้ไป

ปฏิบัติได้ 
6.2.2 เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก ศพก. และเข้าสู ่ระบบการผลิตแบบแปลงใหญ่   

สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ขอยกเลิกผลลัพธ์ข้อนี้ เนื ่องจากยกเลิกกิจกรรมอบรม
เกษตรกรผู้นำ มีผลกระทบต่อตัวช้ีวัดนี้) 

6.2.3 ร้อยละ 100 ของศูนย์ท่ีได้รับการพัฒนาสามารถให้บริการได้ 
 

6.3 ตัวชี้วัด  
6.3.1 ศพก. และเครือข่าย ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่เกษตรกร จำนวน 882 ศูนย์ 
6.3.2 เกษตรกรผู้นำท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก ศพก. และศูนย์เครือข่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้ 
 

7. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
7.1 กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
ส่วนที่ 1 การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และ ศูนย์เครือข่าย 

1) นายวุฒินัย ยุวนานนท์ 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
โทรศัพท์ 02 579 3940 

2) นางสาวอรวรรณ คงอภิรักษ์ 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร 
โทรศัพท์ 02 579 9524 

 E-mail: doaeresearch20@gmail.com  
3) นายถนัด เกิดงาม (รับผิดชอบกิจกรรม 4.2.3 เวทีเชื่อมโยง 2 เครือข่าย (ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และแปลงใหญ่) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย 
โทรศัพท์ 02 955 1656 
E-mail: agritech80@hotmail.com  

4) นางสาวปริญญารัตน์ ภูศิริ (รับผิดชอบกิจกรรม 4.2.6 จัดทำงานวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยด้านการส่งเสริมการเกษตร 
โทรศัพท์ 02 940 6061 

5) นางสาวสุรางค์ศรี วาเพชร (รับผิดชอบกิจกรรม 4.2.7 ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ 
ยกระดับศักยภาพ ศพก.) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร 
โทรศัพท์ 02 940 6038 

mailto:agritech80@hotmail.com
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7.2 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  

(ดำเนินการร่วมในกิจกรรม 4.2.3 เวทีเชื่อมโยง 2 เครือข่าย (ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร และระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่) 

1) นางสาวขนิษฐา พงษ์ปรีชา (รับผิดชอบกิจกรรม 4.2.3 เวทีเชื่อมโยง 2 เครือข่าย (ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และแปลงใหญ่) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 
โทรศัพท์ 02 579 9547 

 

7.3 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย  
 (ส่วนที่ 2 การดำเนินงานของ ศจช., ศดปช. และการอารักขาพืช) 

1) นายทวีพงศ์ สุวรรณโร 
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 

โทร. / โทรสาร : 02 940 6190 
2) นายปราโมทย์ เข็มขาว  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย 

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

3) นางชัญญา ทิพานุกะ  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย 
โทรศัพท์ 0 2955 1515 
E-mail: soil_fer57@hotmail.com 

 
------------------------------------ 
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ภาคผนวกที ่2 : แผนผังการด าเนินการโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ . 2563 

ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการหลัก (Process) ผลผลิตย่อย (Output) ตัวชี้วัด (Kpi) 

ผลผลิต (output) 
- ศูนย์เรยีนรูก้ารเพิ่มประสิทธภิาพ 
การผลิตสินค้าเกษตร และศูนย์
เครือข่าย มีความพร้อมในการ
เป็นแหล่งเรียนรูด้้านการเกษตร
ของชุมชน ท่ีสามารถให้บริการ
เกษตรกรในชุมชน ทั้งการบริการ 
ถ่ายทอดความรู้ บริการข้อมลู
ข่าวสาร และบริการด้าน
การเกษตรต่าง ๆ 

ผลลัพธ์ (outcome) 
-เกษตรกร สามารถเพิม่ประสิทธภิาพ 
การผลิตสินค้าเกษตร ที่สอดคล้อง
กับบริบทของชุมชน โดยสามารถ
ลดต้นทุนการผลิตร้อยละ 20  
และเพิ่มผลผลิตได้ร้อยละ 20  
- เกษตรกร องค์กรเกษตรกร
สามารถปรับเปลี่ยนระบบการผลิต
สินค้าเกษตร ส่งผลให้มีความ
เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ 

- จ านวน ศพก. และศูนย์เครือข่าย
ได้รับการพัฒนาตามแผน 
-เกษตรกรผู้น าจ านวน 26,460 ราย 
สามารถถ่ายทอดความรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร
ให้กับเกษตรกร 
- เกษตรกรมีความรู้ในการเพิม่
ประสิทธภิาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
การลดต้นทุนการผลติ การจัดการ
ศัตรูพืช การจดัการดินปุ๋ย 

- มีแผนการพัฒนา ศพก. 
- ศพก. ไดร้ับการพัฒนาตามแผน 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 = สว่นกลาง  ,ศ = ศนูย์ปฏิบัติการ  ,ข = เขต  ,จ = จงัหวัด 



ระยะเวลา

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63
หน่วย งบประมาณ หน่วยงานที�ร่วมดําเนินการ

ภาคผนวก 3.1 

แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอํานวยการขับเคลื�อนงานนโยบายสําคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด

เพื�อขับเคลื�อนการดําเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

จังหวัด…………..... ประจําปีงบประมาณ 2563

กิจกรรม ปริมาณ

แผน CoO

43



ตัวอย่างแผน CoO หน้าที�  2

ระยะเวลา

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63

XXXXX

1. ประชุมชี�แจง CoO และ จนท.  - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอําเภอ

2. การวิเคราะห์ศักยภาพ

     2.1 วิเคราะห์เพื�อกําหนดแผนการพัฒนา ศพก. 10 ศูนย์ 3,6,1,5,8 4,9 2,7,10  - ศพก.,  สนง.เกษตรอําเภอ ,  CoO

    2.2 วิเคราะห์เพื�อการพัฒนาศูนย์เครือข่าย 30 ศูนย์ ทุกศูนย์  - ศพก.,  สนง.เกษตรอําเภอ ,  CoO

3.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.และศูนย์เครือข่าย

     3.1 จัดทําแผนการพัฒนา ศพก. 10 ศูนย์  - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอําเภอ

     3.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ 10 ศูนย์ xxxxx

          - เตรียมการ 1-6,8-10 7,8

          - ปรับปรุงข้อมูล 1-6,9 7-8,10 4,7,8 7,8 7 7

          - ปรับปรุงฐานเรียนรู้ 2,4,7-10

9-10

4,7,8 4-5,7,8 7

          - จัดทําเอกสารเผยแพร่ 6 6 1,3,7-8 2,4,7,

9-10

4,7 4,7,8 7 8

     3.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ 10 ศูนย์ xxxxx

          - เตรียมการ / วางแผน 1,5 1,5,7 6 6 2-4,

6,9,10

2,8-9

ภาคผนวก 3.1 

แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอํานวยการขับเคลื�อนงานนโยบายสําคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด

เพื�อขับเคลื�อนการดําเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

จังหวัด…ราชบุร.ี.... ประจําปีงบประมาณ 2563

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย งบประมาณ หน่วยงานที�ร่วมดําเนินการ

              ทุก ศพก .  - ศพก., สนง.เกษตรอําเภอ, 

ศูนย์วิจัยข้าว,ศวพ.ราชบุรี,  สถานี

พัฒนาที�ดิน, สนง.ประมง,สนง.

ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ ,

ศคปช.สวนผึ�ง,  โครงการ

ชลประทาน,  สนง.ปฏิรูปที�ดิน

,ศจช.สวนผึ�ง,  ศวพ.ราชบุรี,ศจช.

บ้านสิงห์

1-7,9-10

  - ศพก., สนง.เกษตรอําเภอ, 

ศูนย์วิจัยข้าว,  สถานีพัฒนาที�ดิน,  

สนง.ประมง,  สนง.ปศุสัตว,์  ศวพ. 

(หนองกวาง), โครงการ

แผน CoO

ตัวอยาง
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ตัวอย่างแผน CoO หน้าที�  3
ระยะเวลา

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย งบประมาณ หน่วยงานที�ร่วมดําเนินการ

          - ดําเนินการ 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/จัดทํา/ข้อมูลประจํา 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

          - ข้อมูลพื�นฐานชุมชน ข้อมูลวิชาการ 

ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร

     3.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย 90 ศูนย์

          - คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย 9 1-7,10 8

          - วิเคราะห์ศูนย์เครือข่าย 3-6,9 1-2,7-8

,10

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

     3.6. คณะกรรมการ ศพก.

          - ประชุมเชื�อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย

 ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด

          - ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. 

ระดับจังหวัด

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.เกษตรอําเภอ

          - ประชุมคณะกรรมการ ศพก.

          - ติดตามผลการเปลี�ยนแปลงหลังผ่านการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

10 ศูนย์  - ศพก., สนง.เกษตรอําเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.

     4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 12 ครั�ง  - ศพก.

     4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 12 ครั�ง  - ศพก.

ชลประทาน,  สนง.ปฏิรูปที�ดิน, 

ศจช.สวนผึ�ง,  ศวพ.ราชบุรี

  - สนง.เกษตรอําเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว

,สนง.สหกรณ์, สถานีพัฒนาที�ดิน, 

 สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, 

สนง.ปศุสัตว์ ,ชป.นครชุมน์, 

โครงการชลประทาน,  สนง.

ปฏิรูปที�ดิน,ศวพ.ราชบุรี

ทุก ศพก.

  - ศพก.,สนง.เกษตรอําเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว,

  สถานีพัฒนาที�ดิน,  สนง.ประมง,สนง.

ตรวจบัญชี,  สนง.ปศุสัตว์,สนง.สหกรณ,์

 โครงการชลประทาน,  สนง.ปฏิรูปที�ดิน

,สปก.ราชบุรี, ศวพ.ราชบุรี

ทุก ศพก.

ทุก ศพก.
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ตัวอย่างแผน CoO หน้าที�  4
ระยะเวลา

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย งบประมาณ หน่วยงานที�ร่วมดําเนินการ

     4.3 Field Day 10 ศูนย์ 1,8 2-7,9-10   - สนง.เกษตรอําเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว

,สนง.สหกรณ์,  สถานีพัฒนาที�ดิน,

 ศพก.,  สนง.ประมง,สนง.ตรวจ

บัญชี, สนง.ปศุสัตว,์  ศูนย์เคริอข่าย

 ศพก., โครงการชลประทาน,  

สนง.ปฏิรูปที�ดิน, ศวพ.ราชบุรี

     4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื�องร้องเรียน 10 ศูนย์  - ศพก.

5. การอบรมเกษตรกร 300 ราย 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.เกษตรอําเภอ, ศูนย์วิจัย

ข้าว., ศวพ.ราชบุรี, สถานีพัฒนา

ที�ดิน, สนง.กษ,  สนง.ประมง.,ชป.

นครชุมน์, สนง.ปศุสัตว์ ,  ศพก., 

สนง.ตรวจบัญชี, โครงการ

ชลประทาน,ศวช.,  สนง.ปฏิรูป

ที�ดิน, CoO

6. ประสานงานวิจัย / วิชาการ / นวัตกรรม

          - วิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา

* ประสานงาน 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

* เข้าร่วมวิจัย 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

          - ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ

สถาบันการศึกษา

* ประสานงาน 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

* เข้าร่วมทดสอบ 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

          - ฝึกงานของนักศึกษา

* ประสานงาน 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

* รับฝึกงาน 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., 

 - สํานักงานเกษตรอําเภอ, 

 - CoO

 - มหาวิทยาลัยเกษตรวิทยาเขต

   กําแพงแสน, 

 - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 - มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน

 - ศูนย์วิจัยข้าว,สนง.สหกรณ์ 

 - สถานีพัฒนาที�ดิน, ศพก.,

 - สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี 

 - สนง.ปศุสัตว์,

 - มจธ.วิทยาเขตราชบุรี 

 - สถานีพัฒนาที�ดิน, 

 - สนง.ปฏิรูปที�ดิน, ศวพ.ราชบุรี
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ตัวอย่างแผน CoO หน้าที�  5
ระยะเวลา

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย งบประมาณ หน่วยงานที�ร่วมดําเนินการ

7. การสนับสนุนเพิ�มเติมเพื�อขับเคลื�อน

ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

10 ศูนย์

  7.1 การจัดทําแปลงต้นแบบ

  7.2 ป้ายฐานเรียนรู้

  7.3 เอกสารวิชาการ

  7.4 ถ่ายทอดความรู้

  7.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิต

  7.6 สนับสนุนสื�อเรียนรู้ด้านสหกรณ์

  7.7 สนับสนุนการรวมกลุ่ม

8. ติดตามประเมินผลและรายงาน

 8.1 ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน 12 ครั�ง  - สํานักงานเกษตรอําเภอ, ศพก.

 8.2 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั�ง  - สํานักงานเกษตรอําเภอ

1 คือ 2 คือ ศพก. อ.เมืองราชบุรี 3 คือ ศพก. อ.ดําเนินสะดวก

4 คือ ศพก. อ.จอมบึง 5 คือ ศพก. อ.บ้านโป่ง 6 คือ ศพก. อ.บางแพ

7 คือ 8 คือ ศพก. อ.สวนผึ�ง 9 คือ ศพก. อ.วัดเพลง

10 คือ ศพก. อ.บ้านคา

ศพก. อ.โพธาราม

ทุก ศพก.

  สนง.พัฒนาที�ดิน,

  สนง.เศรษฐกิจการเกษตร,

  ศูนย์วิจัยข้าว,

  สนง.เกษตรและสหกรณ,์

  สนง.ตรวจบัญช,ี

  สนง.ประมง, สนง.สหกรณ,์

  สนง.ปศุสัตว์,

ี

ทุกวันที� 25 ของเดือน     รายงานทุก ศพก.

ทุก ศพก.

ศพก. อ.ปากท่อ
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ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63
หมายเหตุ

ภาคผนวก 3.2

แผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื�อนการดําเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

 อําเภอ......................  จังหวัด..............................  ประจําปีงบประมาณ 2563

ชื�อเกษตรกรต้นแบบ  ................................       สินค้าหลัก ...............................

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย งบประมาณ
ระยะเวลา

แผน ราย ศพก.
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ตัวอย่างแผนราย ศพก. หน้าที� 7

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63

XXXXX

1. การเตรียมการ

 -ประชุมหารือคณะกรรมการ ศพก.และ

เครือข่าย

xxxxx

 -ร่วมกันวิเคราะห์เพื�อการพัฒนา ศพก.

 - กําหนดแนวทางพัฒนาและแผนการ

ดําเนินงาน

 - พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก. xxxxx

 2.1 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เรื�อง การเตรียมดิน 1 ฐาน

* การปั�นดินนา การลูบเทือก การชักร่องนํ�า

    - ฐานเรียนรู้ เรื�อง การเพาะกล้านาโยน 1 ฐาน

* แบบแห้ง (เพาะบนบก) การใช้เมล็ดพันธุ์

     - ฐานเรียนรู้ เรื�อง การโยนกล้า 1 ฐาน

* การแกะต้นกล้า การขนย้ายกล้า วิธีการ

โยนกล้า

หมายเหตุ

1 ม.ค. - 28 ก.พ.

1 ม.ค. - 28 ก.พ.

1 ม.ค. - 28 ก.พ.

ภาคผนวก 3.2

แผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื�อนการดําเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

 อําเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  ประจําปีงบประมาณ 2563

ชื�อเกษตรกรต้นแบบ  นายเอื�อ  สวัสดิ�จุ้น         สินค้าหลัก  ข้าว

จุดเด่น     1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว     2.การเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตข้าว

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย งบประมาณ
ระยะเวลา

แผน ราย ศพก.

ตัวอยาง
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ตัวอย่างแผนราย ศพก. หน้าที� 8

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63
หมายเหตุกิจกรรม ปริมาณ หน่วย งบประมาณ

ระยะเวลา

     - ฐานเรียนรู้ เรื�อง  การลดต้นทุนการผลิตข้าว 1 ฐาน

* ปุ๋ยสั�งตัด การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การใช้สาร

ชีวภัณฑ์

     - ฐานเรียนรู้ เรื�อง  การเพิ�มมูลค่าสินค้า 1 ฐาน

* การสีข้าวขาว , ข้าวกล้อง การบรรจุภัณฑ์

    - ฐานเรียนรู้ เรื�อง การทําบัญชี

    - ฐานเรียนรู้ เรื�อง การทําเกษตรผสมผสาน

 2.2 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื�อง การลด 1 เรื�อง

ต้นทุนการผลิตข้าว

          - คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ วิเคราะห์ปริมาณธาตุ

 NPK ในดิน เตรียมดิน รูปแบบการปลูกข้าว 

ใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน (ปุ๋ยสั�งตัด) 

สํารวจติดตามแมลงศัตรูพืช การใช้ปุ๋ยพืชสด 

(ปอเทือง)

  2.3 การปรับปรุง/จัดทํา/ข้อมูลประจํา ศพก. 1 เรื�อง

          - ข้อมูลพื�นฐานชุมชน

          - ข้อมูลวิชาการ

          - ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร

     2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย xxxxx

          - คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย 18

          - วิเคราะห์ศุนย์เครือข่าย 18

          - ปรับปรุง/พัฒนา ฯลฯ

1 ม.ี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.-31ม.ีค. 50



ตัวอย่างแผนราย ศพก. หน้าที� 9

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63
หมายเหตุกิจกรรม ปริมาณ หน่วย งบประมาณ

ระยะเวลา

     2.6. คณะกรรมการ ศพก. xxxxx

          - ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 12 ครั�ง 10,17,18 29 18 16 16 20 18 15 6 10 7

          - ติดตามผลการเปลี�ยนแปลงหลังผ่าน

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

3. การให้บริการของ ศพก. xxxxx

     3.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 12 ครั�ง

     3.2 การให้บริการด้านการเกษตร

     3.3 Field Day 1/200 ครั�ง/ราย 22 จัดงานวันField Day หลังวัน

          - เตรียมการก่อนจัดงาน แรกนา

* ประชาสัมพันธ์ 1-21

* เตรียมสถานที�/วัสดุอุปกรณ์ 1-21

* เตรียมเกษตรกร 1-21

* นิทรรศการ 1-21

* ประสานการสนับสนุนหน่วยงานภาคี 1-21

          - ดําเนินงานจัดงาน 22

          - สรุปผล 26

     3.4 การแก้ปัญหาและรับเรื�องร้องเรียน  - ครั�ง

4. การอบรมเกษตรกร xxxxx

     - การอบรมเกษตรกรผู้นําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร

3/30 ครั�ง/ราย 19 17 8

      - สรุปผลการอบรม
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ตัวอย่างแผนราย ศพก. หน้าที� 10

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63
หมายเหตุกิจกรรม ปริมาณ หน่วย งบประมาณ

ระยะเวลา

5. พัฒนาทีมงาน

 - การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ เพื�อการพัฒนาตนเอง

และสมาชิก

6. ติดตามประเมินผลและรายงาน

6.1 การรายงานความก้าวหน้า

6.2 สรุปผลการดําเนินงาน

ทุกวันที� 27 ของเดือน
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จํานวน งบประมาณ สถานที่

เปาหมาย (ราย) (บาท) จัดอบรม ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63

หมายเหตุ : -โปรดระบุวัน ในแผนการจัดอบรม

                 - เจาภาพหลัก ใหระบุชื่อหนวยงานในพื้นที่ 

ภาคผนวกที่ 3.3

แผนการอบรมเกษตรกรของ ศพก. อําเภอวัดเพลง และ ศูนยเครือขาย  

อําเภอ.......................  จังหวัด......................   ชนิดสินคา .....................

หลักสูตรการเรียนรู
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

เจาภาพหลัก

แผน อบรมเกษตรกร
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ตัวอย่างแผนอบรมเกษตรกร หน้าที� 12

จํานวน งบประมาณ สถานที่

เปาหมาย (ราย) (บาท) จัดอบรม ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63

หลักสูตรบังคับ

 - ทฤษฎีใหม

 - เศรษฐกิจพอเพียง

 - เกษตรผสมผสาน

หลักสูตรหลัก

 -  อบรมเกษตรกรเขาสูระบบมาตรฐาน GAP 

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

 - จัดกระบวนการเรียนรูการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

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

 - จัดกระบวนการเรียนรูการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

 (ครั้งที่ 2)
25 5,000  

 ศจช.ม.5

 ต.จอมประทัด
18 สนง.กษอ.วัดเพลง

 - ถายทอดความรูเรื่องวิเคราะหจัดทําแผนรายแปลงและ

       จัดทําแผนธุรกิจ (แปลงใหญ)
85 17,000   ศพก.อ.วัดเพลง 19 สนง.กษอ.วัดเพลง

 - ถายทอดความรูเรื่องการพัฒนาคุณภาพ ตลาด การบริหาร

       จัดการกลุม (แปลงใหญ)
85 17,000   ศพก.อ.วัดเพลง 20 สนง.กษอ.วัดเพลง

 - สรางการรับรูและเขาใจ สงเสริมการรวมกลุมและพัฒนา

       ความรู (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคาเกษตร)
50 35,000   ศพก.อ.วัดเพลง 22 สนง.กษอ.วัดเพลง

 - การจัดการดินปุยชุมชน (การใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต)
20 4,000  

 ศดปช.ม.7

ต.จอมประทัด
7

สนง.กษอ.วัดเพลง,

พัฒนาที่ดิน

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

หลักสูตรเสริม

 - การจัดทําแผนการผลิตรายบุคคุล IFPP และแผนธุรกิจกลุม 20 8,000  ศพก.อ.วัดเพลง 11 19 สนง.กษอ.วัดเพลง

 - พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและเสริมสรางความเขมแข็งของ

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

 - ประเมินศักยภาพและจัดทําแผนพัฒนากิจการ

   วิสาหกิจชุมชน
20 7,000   ที่ทําการกลุมฯ 13

ภาคผนวกที่ 3.3

อําเภอวัดเพลง   จังหวัดราชบุรี   ชนิดสินคา มะพราวน้ําหอม

หลักสูตรการเรียนรู เจาภาพหลัก

แบบฟอรมแผนการอบรมเกษตรกรของ ศพก. อําเภอวัดเพลง และ ศูนยเครือขาย  

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

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

21

แผน อบรมเกษตรกร

ตัวอยาง
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ตัวอย่างแผนอบรมเกษตรกร หน้าที� 13

จํานวน งบประมาณ สถานที่

เปาหมาย (ราย) (บาท) จัดอบรม ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63
หลักสูตรการเรียนรู เจาภาพหลัก

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 - พัฒนาเกษตรกรผูนํา (จัดกระบวนการเรียนรูใหเกษตรกรผูนํา) 30 18,000  ศพก.อ.วัดเพลง 9 5 18 สนง.กษอ.วัดเพลง

 - จัดการบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนา

   กลุมแมบานเกษตรกร (Smart Group)
13 2,600  

 กลุมกลวยอบ

ต.จอมประทัด
15 สนง.กษอ.วัดเพลง

หมายเหตุ : -โปรดระบุวัน ในแผนการจัดอบรม

 - เจาภาพหลัก ใหระบุชื่อหนวยงานในพื้นที่ 

55
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ภาคผนวก 4

ตัวอยา่ง : แผนที่แสดงที่ตั้ง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตรอ าเภอบ่อพลอย และศูนย์เครือข่าย 
 พื้นที่อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุร ี
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ท าเนียบศูนย์เครือข่าย ศพก. อ าเภอ .................  จังหวัด ................... 
ชื่อศูนย:์  ..........................................................  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 ี
ชื่อศูนย:์ 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 

2. การลดต้นทุนการผลิตโดยใช้ปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ
3. การจัดท าบัญชีฟาร์ม
4. การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 3

ฐานการเรียนรู้ ที่ 1  การน ามูลสัตว์มาท าก๊าซชีวภาพ    3 

ฐานการเรียนรู้ที ่ 2  การจัดการพ้ืนที่ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่   

ฐานการเรียนรู้ที่ 3  การผลิตปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ  

แปลงเรียนรู้ 

ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร :   นางบุณยรักษ์  ก าเลิศทอง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญ 
เบอร์โทรศัพท์ :    086 028 1934

ตัวอย่าง 
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ภาคผนวก 6 
บัญชีศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ทุกอ าเภอ จังหวัด..XXXXXX............................ 

กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนงบประมาณ ปี 2563 ในกิจกรรมพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. อย่างน้อย ศพก.ละ 3 ศูนย์ 

ที ่ อ าเภอ ชื่อศูนย์เครือข่าย ประเภทศูนย ์ ที่อยู่ 
พิกัด 

ชื่อเกษตรกร 
เทคโนโลยีเด่น 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 

แบบฟอร์มบัญชีศูนย์เครือข่าย ศพก. 
59
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บัญชีศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ทุกอ าเภอ จังหวัด ....กาญจนบุรี.............................. 

กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนนุงบประมาณ ปี 2563 ในกิจกรรมพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. อย่างน้อย ศพก.ละ 3 ศูนย์ 

ที่ อ าเภอ ชื่อศูนย์เครือข่าย ประเภทศูนย์ ที่อยู่ 
พิกัด ชื่อเกษตรกร เบอร์โทรศัพท์ เทคโนโลยีเด่น 

โซน x y 

1 บ่อพลอย 1.1 ศูนย์เรียนรู้ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านท่าแจง 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง/เกษตรทฤษฎี
ใหม่/เกษตรผสมผสาน 

หมู่ที่6 ต าบลหนองกุ่ม 
อ าเภอบ่อพลอย 
จังหวัดกาญจนบุรี 

47 548158 1569775 นายรัก หรีหร่อง 0871657002 เศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ศูนย์เรียนรู้เกษตร
ทฤษฎีใหม่บ้านหนอง
แดง 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง/เกษตรทฤษฎี
ใหม่/เกษตรผสมผสาน 

หมู่ที่5 ต าบลหนองกุ่ม 
อ าเภอบ่อพลอย 
จังหวัดกาญจนบุรี 

47 554086 1575325 นายเผื่อ รู้ระวัง 082481469 การบริหารจัดการพ้ืนที่
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 ศูนย์เรียนรู้เกษตร
พอเพียงบ้านหนองรี 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง/เกษตรทฤษฎี
ใหม่/เกษตรผสมผสาน 

หมู่ที่5 ต าบลหนองรี 
อ าเภอบ่อพลอย 
จังหวัดกาญจนบุรี 

47 549013 1605643 นายสมเกียรติ บ ารุงเขต 0852916935 เศรษฐกิจพอเพียง 

2 เมือง 2.1 การผลิตข้าวโพด
หวาน 

ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ที่1 ต าบลวังเย็น 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี 

47 549508 1538320 นายศิริชัย ยงอยู่ XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 

2.2 วิสาหกิจชุมชน
ชายแดนไทย-ทวาย 

ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมู่ที่10 ต าบลบ้านเก่า 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี 

47 530277 1545621 นายจรัญ เดชประทุม XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 

2.3 การผลิตหน่อไม้ฝร่ัง ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐาน
การผลิตทางการเกษตร 

หมู่ที่6 ต าบลวังด้ง 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี 

47 535218 1571941 นายพัฒนา เหมือนมิ่ง XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 

แบบฟอร์มบัญชีศูนย์เครือข่าย ศพก. ตัวอย่าง
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แนวทางการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) 

ปี 2563 
-------------------------------------- 

1. วัตถุประสงค์
1.1 กระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสม

กับพ้ืนที ่
1.2 หน่วยงานต่าง ๆ มีการให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปี

การเพาะปลูกใหม่ 
1.3 เผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และ

ศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นท่ี 

2. หลักคิดของการจัด Field Day
“เพ่ือถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง” 

3. เป้าหมายการจัดงาน Field Day
ให้ ศพก. หลัก หรือ ศพก. เครือข่าย จ านวน 882 ศูนย์ ด าเนินการ โดยให้พิจารณาเลือกชนิดสิ นค้าให้

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

4. ระยะเวลาการจัดงาน 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. ประเด็นการน าเสนอ
น าเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตของแต่ละชนิดสินค้า เพื่อให้เกษตรกรสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติ

ในฤดูกาลผลิตใหม่ 

6. กิจกรรมในการจัด Field Day
1) กิจกรรมหลัก

- สถานีเรียนรู้ต่างๆ ควรมีการบูรณาการองค์ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ โดยมีเนื้อหาและ
เทคโนโลยีที่จ าเป็นในกระบวนการผลิตของสินค้าที่เลือกด าเนินการ และสอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดงาน 
Field Day  

ภาคผนวก 7
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- ในแต่ละสถานีอาจมีหลายหน่วยงานร่วมกันถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร 

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. ขั้นตอนการจัดงาน Field Day
7.1 การวางแผนจัด 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 าหนดสถานีเรียนรู้ให้สอดคล้องกับประเด็นที่จะถ่ายทอดความรู้
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 ประสานงานและเตรียมการก่อนจัด Field Day ดังนี้ 

1) สถานที่ / วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ / พิธีการ (ถ้ามี)
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2) สถานีเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้ที่มีประเด็นและองค์ความรู้สอดคล้องกันในแต่ละสถานี
องค์ความรู้ / อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้  วิทยากรประจ าฐานเรียนรู้ และก าหนดระยะเวลาในการเรียนรู้แต่ละ
สถานี (เท่ากันทุกสถานี) 

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

    7.3 การจัดงาน Field Day 
1) ชี้แจงความเป็นมาของการก าหนดประเด็นการเรียนรู้  วัตถุประส งค์การเรียนรู้  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 สรุปผลการจัดงาน Field Day 
  สรุปเป็นเอกสารพร้อมภาพถ่าย และวีดีทัศน์ เพ่ือรับทราบถึงผลของการเรียนรู้ของเกษตรกร รวมทั้งปัญหา 

อุปสรรค ข้อจ ากัด ที่เกิดขึ้นจากการจัด Field Day 

8. การสนับสนุนของหน่วยงาน
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. หน่วยงานรับผิดชอบการจัด 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. การดูแลเกษตรกรหลังการจัด Field Day
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 10.1 เกษตรกรเสนอแนวทางที่ได้จากการสรุปผลการเรียนรู้ภายหลังการจัด Field Day เพ่ือขอรับการสนับสนุน 
 10.2 หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันก าหนดแผนการดูแลเกษตรกร (ตามข้อเสนอของเกษตรกร) โดยดูแลตามภารกิจ 

ของแต่ละหน่วยงาน ภายหลังการจัด Field Day 
--------------------------------------------------- 
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ภาคผนวก 8 
แนวทางปฏิบัติส าหรับการปรับเปลี่ยน 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร )ศพก(.  และศูนย์เครือข่าย 

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

ระดับอ าเภอ 
1. เสนอขอความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

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

2. จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ระดับอ าเภอ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ 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 าเนียบศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) รูปแบบไฟล์ Word 

เท่านั้น ใส่แผ่น CD  
2.5 กรณีปรับเปลี่ยนเกษตรกรต้นแบบ แนบเอกสารหนังสือขอลาออกของเกษตรกรต้นแบบคนเดิม 

(ถ้ามี) 

*** รายละเอียดตาม Flow Chart ขั้นตอนการปรับเปลี่ยน ศพก. 
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2. การปรับเปลี่ยนศูนย์เครือข่าย ด าเนินการดังนี้

ระดับอ าเภอ 
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  

*** รายละเอียดตาม Flow Chart ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนศูนย์เครือข่ายของ ศพก. 

************************* 
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พบปญหา 
การปลูกขาวโพด

หลังนา 

วางแผน 
จัดอบรม 

เตรียมขอมูล 
คัดเลือกเกษตรกร 
ติดตอวิทยากร 

อบรมครั้งท่ี 1 

 อบรมครั้งท่ี 2 (ดูงาน) 

อบรมครั้งที่ 3 

อบรมครั้งที่ 4 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตขาวโพด 

หลังนา 

กระบวนการทํางานและหลักสตูร ศนูยเรียนรูการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสนิคาเกษตร อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

อบรมคร้ังท่ี 1 
1.แนวทางและแผนปฏิบัติงานพัฒนา

คุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน 

2.ระบบจัดการคณุภาพ หลักปฏิบัติทางการ

เกษตรที่ดี GAP 

3.หลักเกณฑและแนวทางการตรวจประเมิน

แปลงเบื้องตนและการตรวจรับรอง

หนวยงานตรวจสอบตามระบบมาตรฐาน 

GAP และแบงกลุมฝกปฏิบัติ 

4.การกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานโดย

การใชสารชีวภัณฑ สาธิตการทําธาตุอาหาร

แคลเซียมโบรอนและสารสกัดสะเดา 

..... 

 

อบรมคร้ังท่ี 2 (ศึกษาดูงาน)
ณ บริษัทแปซิฟคเมล็ดพันธุ จํากัด 

1. ดานการผลิต

2.การตลาดสินคาเกษตร

3. GAP

4.การจัดการพันธุและศัตรูพืช

อบรมคร้ังท่ี 3 
1.การเชื่อมโยงตลาดขาวโพดเลี้ยงสัตว

2.กระบวนการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว

3.การตรวจวิเคราะหดินและการเตรียมดิน

ใหเหมาะกับพืชทีป่ลูก 

4 .การใชระบบนํ้าที่มีประสิทธิภาพ 

5.การจัดการโรคแมลงศัตรูขาวโพดเลี้ยงสัตว

6.วางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความ

ตองการของตลาดและการจัดการหลังเก็บเก่ียว 

อบรมคร้ังท่ี 4 
1.บทบาทหนาที่ของสมาชิก

และคณะกรรมการกลุม 

2.แนวทางการบริหารจัดการกลุมแบบมีสวนรวม

3.การจัดทําแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)

4.ฝกปฏิบัติการจัดทําแผนการผลิต

    รายบุคคล (IFPP) 

5.การจัดทําแผนธุรกิจของกลุม

 

หนวยงานรวมดําเนินการ 
1.สํานักงานเกษตรอําเภอสรรคบุรี

2.สํานักงานวิจัยและพัฒนาการเขตที่ 5

3.บริษัทแปซิฟคเมล็ดพันธุ จํากัด/ซีพี/มอนซานโต

4.ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานวิศกรรม

5.ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช

6.สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท

กระบวนการคัดเลือกเกษตรกร 
1.กําหนดเปาหมาย

2.ประชาสัมพันธ/ชี้แจงวัตถุประสงค

3.รับสมัครเกษตรกร

4.ยืนยันผูเขารับการอบรม

5.แจงกําหนดการอบรม

ม.ค. 62 ก.พ. 62พ.ย. 62 พ.ย.-ธ.ค. 62

กลุมเปาหมาย : เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญขาวโพดหลังนา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

วัตถุประสงค: เกษตรกรนําความรูท่ีไดรับใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร และเช่ือมโยงกันเปนเครือขายแปลงใหญผูปลูกขาวโพดหลังนา 

ชองทางประชาสัมพันธ  
การประชุมกลุมเกษตรกร เชน แปลงใหญ

ขาวโพด/วสช. หรือตามเวทีตางๆ  

 

ปญหาการปลูกขาวโพดหลงันา 
1.โรค/แมลง (หนอนกระทู) ระบาด

2.ตนทุนคาปุยสูง

3.ปริมาณนํ้าไมเพียงพอใชเพาะปลูก

4.ผลผลิตราคาตกตํ่า

5. ผลผลิตไมไดมีการรับรองมาตรฐาน

6.ไมมีการรวมกลุม ผลิต/จําหนาย

ปงบประมาณ 61

69



70



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรการเรียนรู้ ขัน้ตอนการปฏิบัติและดแูลรักษาเพื่อเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตมังคุด ของ ศพก.อ.แกลง จ.ระยอง

การเริ่มต้นและสิ่งที่ตอ้งปฏิบัติ

การเตรียมการ การปลูก 

1. เตรียมดินที่ลุ่ม
ขุดร่องยกแปลง
ขึ้นมาเพื่อเป็นการ
ระบายน้้า 
  ที่ดอน ไถพรวน 
และปรับพื้นท่ีให้
สม่้าเสมอ 
2. เตรียมพันธุ์
- เลือกต้นพันธุ์ท่ี
แข็งแรง มีอายุไม่
น้อยกว่า 2 ปี สูง
ไม่ต่้ากว่า 30 ซม. 
ระบบรากดี ไม่ขด
งอในถุง 

2. เตรียมดินที่ลุ่ม
ขุดร่องยกแปลง
ขึ้นมาเพื่อเป็นการ
ระบายน้้า 
  ที่ดอน ไถพรวน 
และปรับพื้นท่ีให้
สม่้าเสมอ 
2. เตรียมพันธุ์
- เลือกต้นพันธุ์ท่ี
แข็งแรง มีอายุไม่
น้อยกว่า 2 ปี สูงไม่
ต่้ากว่า 30 ซม. 
ระบบรากดี ไม่ขดงอ
ในถุง 

พัฒนาการและการปฏบิัติที่ถูกต้องของมังคดุ

ส.ค.-พ.ย. 
(แตกใบอ่อน-ออกดอก) 

120 วัน 

พ.ย.-ธ.ค. 
(ออกดอก) 

60 วัน 

ม.ค.-มี.ค.  
(ติดผลและผลพัฒนา) 

90 วัน 

เม.ย.-พ.ค. 
(เก็บเกี่ยว) 

60 วัน 

ก.ค.  
(ตัดแต่งกิ่ง) 

เริ่มต้นรอบใหม่ 

1. ชักน้าให้แตกใบอ่อนโดย
การพ่นสารไทรโอยูเรีย 
อัตรา 400-500 กรัม/น้้า 20 
ลิตร พ่นให้ทั่วทั้งต้น 
2. ป้องกันแมลงท้าลายใบ
อ่อน  ไซเปอร์เมทริน 35 %  
อัตรา 100 มล.+น้้าหมัก
ชีวภาพสูตรผกัผลไมอ้ัตรา 
300 มล. + น้้าหมักชีวภาพ
สูตรปลาหมักอัตรา 300  ซี
ซี/น้้า 20 ลิตร ฉีดพ่น 2 คร้ัง
ห่างกัน 10-15 วัน 
3.เตรียมความพร้อมในการ
ออกดอก เปิดโคนต้นเพิ่ม
ความเครียดให้กับต้นมังคุด
เพื่อกระตุ้นการออกดอก 
4. ใส่ปุ๋ยหมักเติมอากาศโดย
หว่านใต้ทรงพุ่มในอัตรา 
กก./ต้น เท่ากับ 4 เทา่ของ
เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 

1. จัดการน้้าเพื่อควบคุม
ปริมาณดอก สัปดาห์ที่ 1 
หลังออกดอก โดยให้น้้า
อย่างสม่้าเสมอทุกวัน 
2. ป้องกันก้าจัดแมลงศัตรู
ท้าลายดอก เช่น เพลีย้ไฟ 
พ่นด้วย อิมิดาโคล พริด  
อัตรา 20 มล.+อาหารเสริม 
80 มล./น้้า 200 ลิตร ลิตร 
ฉีดพ่น 2 ครั้งห่างกัน 7-10 
วัน ฉีดสลับกับอะบาเม
คติน+อาหารเสริม 80 มล./
น้้า 200 ลิตร  ฉีดสลบัอีก
ครั้งด้วยน้้าสะเดาผง 2 
ลิตร+บิวเวอร์เรียน้้า 
+อาหารเสริม 80 มล./น้้า 
200 ลิตร (ฉีด 2 รอบรวม 
8 ครั้ง) 

1. จัดการปุ๋ยเพื่อชักน้าการ
แตกใบอ่อน 
2. ใส่หมักเติมอากาศโดย
หว่านใต้ทรงพุ่มในอัตรา 
กก./ต้น เท่ากับ 4 เท่าของ
เส้นผา่ศูนย์กลางทรงพุ่ม 
3. ใส่ปุ๋ยเคมี 15-15-15
หรือ 16-16-16  อัตรา 
กก./ต้น เท่ากับ 1/6 เท่า
ของเส้นผ่าศูนย์กลางทรง
พุ่มหรือใส่ตามค่าวิเคราะห์
ดิน 
4. ก้าจัดวัชพืชโดยคลุมโคน
ด้วยเศษวัชพืช 
5. ตัดแต่งก่ิงด้านข้างตัด
ยอดส่วนท่ีสูงเกิน ตดักิ่ง
ประธาน หรือก่ิงรองออก
ด้านละ 1-5 ก่ิง 

1. เก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องมือ
ที่ป้องกันไม่ให้ผลมังคุดร่วง
หล่นหรือกระแทกรุนแรง 
เลือกเก็บเฉพาะผลสุกแก่ใน
ระยะสายเลือด 
2. หลังเก็บเกี่ยวแล้วเก็บไว้
ในมี่ร่ม ท้าความสะอาดผล 
ขูดยางท่ีเปลือกออก และ
คัดแยกคณุภาพก่อน
จ้าหน่าย 

1. จัดการเพื่อส่งเสรมิการ
พัฒนาของผลใส่น้้าหมัก
ชีวภาพไปทางระบบน้้าสูตร
ผักผลไม้ 40 ลติร+น้้าหมัก
ชีวภาพสูตรปลาหมัก 40 
ลิตรใส่ 7-10 วัน/ครั้ง 
2. ใส่ปุ๋ยเคมี 15-5-35 ต้น
ละ 1 กิโลกรัม 1 ครั้ง 
4. ใส่ปุ๋ยหมักเตมิอากาศ
โดยหว่านใต้ทรงพุ่มใน
อัตรา กก./ต้น เท่ากับ 4 
เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง
ทรงพุ่ม 

ปกติมังคุดจะเริม่ให้ผลผลิตประมาณปีที่ 7 
หลังปลูก 

มังคุดใช้เวลาประมาณ 120 วัน หลังดอกบานจึงเก็บเกี่ยวได้



อบรมครั้งที่ 1 
 การใชปุยอยางมีประสิทธิภาพ

อบรมครั้งที่ 2 
 การผลิตขยายสารชีวภัณฑ 

- ไตรโครเดอรมา

- เมตาไรเซยีม

- บิวเวอรเรีย

อบรมครั้งที่ 3 
 การใชสารเคมีอยางถูกตองและ

ปลอดภัย

- การปองกัน

- วิธีใช

- วิธีผสมผสาน

- GAP

อบรมครั้งที่ 4 
 ปรับระบบการปลูกขาว

 ทําน้ําหมักชีวภาพ

กระบวนการทํางานและหลกัสูตร ศพก.บึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร (แปลงใหญขาว) 

กลุมเปาหมาย : เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญขาว อ.บึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร 

วัตถุประสงค : เกษตรกรมีสวนรวม ในการรวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติ และนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปปรับใชในพ้ืนที่ของตนเอง 

หลักสูตรการเรียนรู 
หลักสูตรรวม 

วางแผนปฏิบัติ แปลงเรียนรู เวทีชุมชน 
วิเคราะหปญหา
ความตองการ 

SWOT 

กางปลา 

ตนไมปญหา 
Smart A4 

 

แนวทาง
แกปญหา 

ปญหา 
 การปลูกพืชเชิงเดี่ยว

 โรคและแมลง

 การใชปุยเคมีมาก

 ดินเสื่อมโทรม

 ตนทุนการผลิตสูง

ความตองการ 
 เรียนรูเรื่องดิน ปุย

 การลดตนทุนการผลิต

 ความรู และเทคโนโลยีใหมๆ

 รถปนนา

 เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว

 การเก็บตัวอยางดิน

 การตรวจวิเคราะหดิน

 การใชปุยสั่งตัด

 เกษตรกรกําหนดประเด็น

เรียนรู

 ยอมรับมติรวมกันในการ.

จัดการแปลง

 เก็บขอมูล
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หลักสูตรเรียนรู    ศพก. อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก  (มะมวง) 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

พักตน ตัดแตงก่ิง ดูแลยอด/ใบ 

ใสปุยบํารุงตน/ปรับปรุงดิน 
ราดสารแพค

โคบิวทรา

โซน 10% 

ใหนํ้า 

(ถาฝนไมตก) 

สะสม

อาหาร/ให

ปุยทางดิน ดึงดอก บํารุงดอก 

บํารุงลูก/ 

ใหนํ้า/ 

กันเช้ือรา

(ผล) 

หอผล/ปลิดผลดอยคุณภาพ 

จําหนายผลผลิต 

แปรรูป 

ปองกันโรคและแมลง 

ไตรมาสท่ี 1 ชวงตัดแตงก่ิง 
• การผสมปุยใชเอง (กวก.)

• การผลิตน้ําหมักสมุนไพร/จุลินทรีย  

(มูลนิธิ9เกษตร)

• ปรับปรุงบํารุงดิน (พด.)

• การจัดทําบัญชีฟารม (กตส.)

• IFPP / แผนธุรกิจกลุม (กสก.)

• การสรางความเขมแข็งของกลุม (กสส.)

ไตรมาสท่ี 2 ชวงออกดอก 
• การปองกันโรคและแมลง (มูลนิธิ 9 เกษตร)

• การปองกนักําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน

(IPM) (กสก.)

ไตรมาสท่ี 3 ชวงบํารุงผล 
• การเพิ่มผลผลิต (กสก.)

• การผลิตสูมาตรฐาน GAP (กสก.)

• พัฒนาคุณภาพผลผลิต (YSF เพชรบูรณ)

• วางแผนการตลาด (พณ.)

ไตรมาสท่ี 4 ชวงเก็บเก่ียว 
• การเก็บเกี่ยวผลผลิต (กวก. + กสก.)

• งานวันถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มตนฤดูกาล

ผลิตใหม (กสก.)
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แบบฟอร์มรายงานการด าเนินงานการพัฒนาศูนย์เครือข่าย 
(ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน) 
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แนวทางการรายงานผล

กิจกรรม การจัดกระบวนการเรียนรูแ้ก่เกษตรกรด้านการจัดการศตัรูพืชให้กับสมาชิกศูนย์จดัการศตัรูพืชชุมชน

ส านักงานเกษตรจังหวัด..................................

รูปแบบการรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้

1. ปก
2. ค าน า
3. สารบัญ

3.1 สารบัญเรื่อง
3.2 สารบัญรูปภาพ
3.3 สารบัญตาราง

4. การจัดกระบวนการเรียนรู้
4.1 หัวข้อเรื่อง (เรื่องอะไร)
4.2 สถานที่จัดกระบวนการเรียนรู้ (จัดที่ไหน)
4.3 วธิีการเรียนรู้ (จัดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบใด)
4.4 ประเด็นการเรียนรู้/เนื้อหา (เรียนรู้วิชา/หัวข้ออะไร)

5. ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้
5.1 เชิงปริมาณ (ได้อะไร เท่าไร)
5.2 เชิงคุณภาพ (เกิดประโยชน์อะไรกับใครบ้าง)

6. ภาคผนวก
6.1 ภาพกิจกรรม

    6.1 ภาพกิจกรรม 

หมายเหตุ :   ส่งรายงานในรูปแบบไฟล์ Word และ Pdf. พร้อมไฟล์ภาพกิจกรรม 
ภายในเดือน มีนาคม 2563 ทาง E-mail : smartfar59@gmail.com  

แบบฟอร์ม ศจช.1 
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ข้อมูลการจัดท าแปลงเรียนรู้ 
กิจกรรม : การสนับสนุนการจัดท าแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานที่เหมาะสมกับพืน้ที่ 

)แต่ละจังหวัดจะมีแปลงเรียนรู้ จ านวน 2 แปลง(  

ที ่ ชื่อศจช. ชื่อเจ้าของ
แปลง 

ที่ตั้งแปลง รายละเอียดแปลง 
หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ชนิดพืช พันธุ์พืช ขนาดแปลง 

)งาน/ไร่(  
เริ่มปลูก เก็บเกี่ยว 

หมายเหตุ :   ส่งรายงานในรูปแบบไฟล์ Word และ Pdf. ภายในเดือน มีนาคม 2563  
 ทาง E-mail : smartfar59@gmail.com 

แบบฟอร์ม ศจช.2 
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 แนวทางการจัดท าแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานที่เหมาะสมกับพื้นที่ 
********************** 

 การคัดเลือกแปลงเรียนรู้
 .1คัดเลือกจากแปลงของเกษตรกรที่มีอยู่แล้ว และ เป็นแปลงที่เกษตรกรมีความพร้อม 

ที่จะด าเนินการเป็นแปลงเรียนรู้ พร้อมติดป้ายแปลงเรียนรู้ )ขนาดป้ายตามความเหมาะสม(  

2 . ขนาดของแปลงตามความเหมาะสม เช่น 
    - ข้าว ขนาด 1 ไร่  

    - พืชไร่ /ไม้ผล  ขนาด 1 ไร่  
    - พืชผัก ขนาด 1 งาน  

3 . ที่ตั้งแปลงอยู่ใกล้ที่ตั้ง ศจช  .หรือ ชุมชน  

 เป้าหมาย    คัดเลือกแปลงในพ้ืนที่ของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จังหวัดละ 4 แปลง  ดังนี้
1 . แปลงเปรียบเทียบ )แปลงที่เกษตรกรปฏิบัติด้วยวิธีเดิม (จ านวน 2 แปลง  
2 . แปลงเรียนรู้ จังหวัดละ 2 แปลง  )ด าเนินการจากงบประมาณท่ีกรมฯได้โอนจัดสรรให้(  

 การปฏิบัติของแปลงเรียนรู้และแปลงเปรียบเทียบ
1. แปลงเรียนรู้เป็นแปลงที่มีการจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสม ตามหลัก IPM
2. แปลงเปรียบเทียบเป็นแปลงเกษตรกรที่มีการปฏิบัติตามปกติ )วิธีเดิม(
3. มีการจัดเก็บข้อมูลของแปลงเปรียบเทียบ และแปลงเรียนรู้ ตามแบบรายงาน  )แบบฟอร  ์ม ศจช .3(
4 . ขนาดของแปลงเปรียบเทียบ และแปลงเรียนรู้ควรมีพื้นที่เท่ากัน 
5 . เป็นชนิดพืช และชนิดพันธุ์เดียวกัน    

 การเก็บข้อมูล
จัดเก็บข้อมูลตามแบบบันทึกข้อมูล )แบบฟอร์ม ศจช.3 (  

 ส่งข้อมูล
    ส่งข้อมูลตามแบบบันทึกข้อมูลดังกล่าวให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ภายหลังจาก

ด าเนินการจัดท าแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นที่เสร็จสิ้น 
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 แบบบันทึกข้อมูล
การจัดท าแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานที่เหมาะสมกับพืน้ที่

1.  ข้อมูลทั่วไป
ชื่อเจ้าของแปลง ..................................................... ......เบอร์ติดต่อ ..........................................  
ที่ตั้งแปลง หมู่ที่ .....................ต าบล.......................อ าเภอ........................ จังหวัด........................
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน .............................................................................................................

ต าบล.................................... อ าเภอ...................................จังหวัด................................ 

2. ข้อมูลการผลิต

รายการ 
ข้อมูล 

แปลงเปรียบเทียบ(วิธีเดิม) 
ข้อมูล 

แปลงเรียนรู้
1 . พันธุ์พืช 

     1.1 ชนิดพืช
     1.2 พันธุ์พืช

     1.3 ขนาดแปลง )ไร่/งาน(
     1.4 ปริมาณเมล็ดพันธุ์/ท่อนพันธุ์ ฯลฯ

ที่ใช้ ไร่ /งาน )ระบุหน่วย กก .หรือ ต้น (  
     1.5 ราคาพันธุ์พืช )ไร่/งาน) (บาท(

     1.6 ลูก ถึง เก็บเกี่ยวระยะเวลาการป เดือน ..............ถึงเดือน...............  เดือน ..............ถึงเดือน...............  
2 . การดูแลรักษา 

     2.1  ค่าใช้จ่ายในการเตรียมดิน  )บาท( 
     2.2   ปุ๋ย 

• ชนิด /ประเภทปุ๋ยที่ใช้
    )าพปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภ ปุ๋ยอินทรีย์( 

• ปริมาณที่ใช้ )ไร่/งาน(

• ค่าใช้จ่าย )ไร่/งาน( )บาท(
     2.3  ฮอร์โมน /อาหารเสริม  

• ชนิด /ประเภทฮอร์โมนที่ใช้

• ปริมาณที่ใช้ )ไร่/งาน(

• ค่าใช้จ่าย )ไร่/นงา( )บาท(
     2.4  สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

• ชนิด /สารเคมีที่ใช้

• ปริมาณที่ใช้ )ไร่/งาน(

• ค่าใช้จ่าย )ไร่/งาน( )บาท(
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รายการ 
ข้อมูล 

แปลงเปรียบเทียบ(วิธีเดิม) 
ข้อมูล 

แปลงเรียนรู้

      2.5  สารชีวภัณฑ์ 
• ชนิด /ประเภท ชีวภณัฑ์ที่ใช้

• ปริมาณที่ใช้ )ไร่/งาน(

• ค่าใช้จ่าย )ไร่/งาน) (บาท(
      2.6  อ่ืนๆ 

• ชนิด /ประเภท ที่ใช้

• ปริมาณที่ใช้ )ไร่/งาน(

• ค่าใช้จ่าย )ไร่/งาน( )บาท(

3.  ค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยว )บาท(  
4 .ได้ผลผลิตที่  

• เฉลี่ยรวมต่อไร่ )ก.ก/.ไร่(
5 .สรุปต้นทุนการผลิต  

• ต้นทุนการผลิต )บาท/ไร่/งาน(

3. เทคโนโลยี /วิธีการปฏิบัติในแปลงเรียนรู้ และผลลัพธ์ที่ได้  (ตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูก ถึง ระยะเก็บเกี่ยว(
เทคโนโลยี /การปฏิบัติ  
ที่ใช้ในแปลงเรียนรู้ 

วิธีการปฏิบัติ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

1 . เริ่มต้นการเพาะปลูก 
ปฏิบัติโดยใช้เทคโนโลยี /วิธกีารใด  
เช่น วิธีเขตกรรม วิธกีล วิธีฟิสกิส์ ชีววิธี การใช้
สารเคมี สารสกัดจากพืช เป็นตน้ 

อธิบายรายละเอียดวิธกีารปฏิบัต ิ
)เช่น การเตรียมพันธุ์พืช  การเตรียมดิน 

ท าอย่างไร ( 
ส ารวจแปลง  )โรค แมลง( อธิบายรายละเอียดวิธกีารปฏิบัติ

อื่น ๆ เพิม่เติม )ตามที่ปฏิบัติจริง(  อธิบายรายละเอียดวิธกีารปฏิบัติ

2 . ระหว่างการเพาะปลูก 
ถึงก่อนการเก็บเกี่ยว 
ปฏิบัติโดยใช้เทคโนโลยี /วิธกีารใด  
เช่น วิธีเขตกรรม วิธกีล วิธีฟิสกิส์ ชีววิธี การใช้
สารเคมี สารสกัดจากพืช เป็นตน้ 

อธิบายรายละเอียดวิธกีารปฏิบัต ิ
)เช่น การป้องกันก าจดัศัตรูพืช ท าอย่างไร(  

ส ารวจแปลง )โรค แมลง(  อธิบายรายละเอียดวิธกีารปฏิบัต ิ

อื่น ๆ เพิม่เติม )ตามที่ปฏิบัติจริง(  อธิบายรายละเอียดวิธกีารปฏิบัติ
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เทคโนโลยี /การปฏิบัติ  
ที่ใช้ในแปลงเรียนรู้ 

วิธีการปฏิบัติ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

3. ระยะเก็บเกี่ยว
ปฏิบัติโดยใช้เทคโนโลยี /วิธกีารใด  
เช่น วิธีเขตกรรม วิธกีล วิธีฟิสกิส์ ชีววิธี การใช้
สารเคมี สารสกัดจากพืช เป็นตน้ 

อธิบายรายละเอียดวิธกีารปฏิบัต ิ
)เช่น การป้องกันศตัรูพืชในระยะก่อนเก็บเกีย่ว 

เป็นต้น( 
ส ารวจแปลง  )โรค แมลง( อธิบายรายละเอียดวิธกีารปฏิบัติ

อื่น ๆ เพิม่เติม )ตามที่ปฏิบัติจริง(  อธิบายรายละเอียดวิธกีารปฏิบัติ

4. รูปภาพการด าเนินกิจกรรม )ตั้งแต่เริ่มจัดท าแปลง (

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ชื่อ .....................................................  

  ต าแหน่ง................................................... 

    เบอร์โทรศัพท์มือถือ ................ ................  
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รายงานข้อมูลการผลิต และสนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรีย์ขยายและเชื้อพร้อมใช้ให้แก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัด.....................................

ประจ าเดือน.................................

1 . กรณีผลิตให้แก่ส านักงานเกษตรจังหวัด เพื่อน าไปสนับสนุนให้แก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
     มีการสนับสนุนรายละเอียดตามตารางด้านล่าง     ไม่มีการสนับสนุน 

ที ่ ส านักงานเกษตรจังหวัด รวมปริมาณสนับสนุน แยกเป็นประเภทของจุลินทรีย์ท่ีสนับสนุน ในเดือนนี้ )ขวด(  
จ านวนสะสม )ขวด(  สนับสนุนในเดือนนี้ )ขวด(  ไตรโคเดอร์มา บิวเวอเรีย เมตาไรเซียม 

รวม 

2  .กรณีผลิต เพื่อสนับสนุนให้แก่พื้นที่เสียงต่อการระบาดของศัตรูพืช /จัดงานในพื้นที่ต่าง ๆ /กลุ่มเกษตรกร และหรือสนับสนุนในกรณีอ่ืน ๆ  
     มีการสนับสนุนรายละเอียดตามตารางด้านล่าง     ไม่มีการสนับสนุน 

ที ่ สนบัสนุนใหแ้ก่ 
)พ.ท.เสี่ยง ต่อการระบาด   /การจัดงาน /.....เกษตรกร/ 

กลุ่มเกษตรกร / ศจช/ .  
บุคคลทั่วไป เป็นต้น( 

รวมปริมาณการสนบัสนุน 
“หัวเชื้อขยาย”  

รวมปริมาณการสนบัสนุน 
“เช้ือพร้อมใช้”  

รวมปริมาณการ
สนับสนุน 

ในเดือนน้ี )ขวด(  

ไตรโคเดอร์มา 
)ขวด(  

บิวเวอเรีย 
)ขวด(  

เมตาไรเซียม 
)ขวด(  

รวมปริมาณการ
สนับสนุน 

ในเดือนน้ี )ถุง(  

ไตรโคเดอร์มา 
)ถุง(  

บิวเวอเรีย 
)ถุง(  

เมตาไรเซียม 
)ถุง(  

รวม 

แบบฟอร์ม ศจช.4 

หมายเหตุ : 1 . ส่งภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน ทาง E-mail : smartfar59@gmail.com 
2. หากเดือนไหน ศทอ ไมม่ีการสนับสนุน .ขอให้แจ้งให้ทราบด้วย***

ผู้รายงาน : ชื่อ ............................................................  
  ต าแหน่ง................................................... 

    เบอร์โทรศัพท ์......................................... 80
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รายงานผลการผลิตจุลินทรีย์พร้อมใช้และแมลงศัตรูธรรมชาติของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ปี ๒๕ 36
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2563 

ส านักงานเกษตรจังหวัด.....................................
ประจ าเดือน.................................

  
ผู้รายงาน : ชื่อ ............................................................  

  ต าแหน่ง................................................... 
    เบอร์โทรศัพท์มือถือ ....................... .........  

หมายเหตุ : 1 . ส่งภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน ทาง E-mail : smartfar59@gmail.com 
2. หากเดือนไหน ศจช ไม่มีการผลิตขยาย .ขอให้แจ้งให้ทราบด้วย***

พ้ืนท่ี พ้ืนท่ี
(งานหรือไร่) (งานหรือไร่)

ชนิด ปริมาณ หน่วย พืช

การผลิตจลิุนทรีย์พร้อมใช้ การนาไปใช้ประโยชน์ การผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติ การนาไปใช้ประโยชน์

ชนิด

หัวเช้ือจลิุนทรีย์
ท่ี ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน

ตาบล อาเภอ
แหล่งท่ีมา

ท่ีต้ังศูนย์

พืชหน่วยปริมาณหน่วยปริมาณ
ประเภท
หัวเช้ือ
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รายงานผลการผลิตจุลินทรีย์พร้อมใช้และแมลงศัตรูธรรมชาติของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ปี ๒๕ 36

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2563 
ส านักงานเกษตรจังหวัด     ปทุมธานี 

ประจ าเดือน    2563 

ตัวอย่าง 

พ้ืนท่ี พ้ืนท่ี
(งานหรือไร่) (งานหรือไร่)

1 ศจช.สวนพริกไทย สวนพริกไทย เมอืง ศทอ.ชัยนาท บิวเวอเรีย น้า 5 ขวด 38 กิโลกรัม ข้าว 152 ไร่
ศทอ.ชัยนาท บิวเวอเรีย ข้าวโพด 2 ขวด 15 กิโลกรัม ข้าว 60 ไร่
ศทอ.ชัยนาท ไตรโคเดอร์มา ข้าวฟ่าง 10 ขวด 75 กิโลกรัม ข้าว 300 ไร่

2 ศจช.หน้าไม้ บางพูด เมอืง ศทอ.ชัยนาท เมตาไรเซียม น้า 1 ขวด 8 กิโลกรัม ผัก 3 งาน

พืช ชนิด ปริมาณ หน่วย พืช

การผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติ การนาไปใช้ประโยชน์

ตาบล อาเภอ ชนิด
ประเภท
หัวเช้ือ

ปริมาณ หน่วย ปริมาณ หน่วย
ท่ี ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน

ท่ีต้ังศูนย์
แหล่งท่ีมา

หัวเช้ือจลิุนทรีย์ การผลิตจลิุนทรีย์พร้อมใช้ การนาไปใช้ประโยชน์

ผู้รายงาน : ชื่อ ............................................................  
  ต าแหน่ง................................................... 

    เบอร์โทรศัพท์มือถือ ................................ 
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