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กรมส่งเสริมการเกษตร

ความเป็นมาของ ศพก.1



งบประมาณรวม 
(บาท)

กิจกรรม

ปี 2557        
เร่ิมตั้ง ศพก.

ปี 2558   
พัฒนา ศพก.          

(Show Room)

ปี 2559 
ขับเคลื่อน ศพก.

ปี 2560 
ด าเนินการ
ต่อเนื่อง

ปี 2561 
สร้าง

เครือข่าย

ปี 2562 
เครือข่าย
เข้มแข็ง

ปีงบประมาณ

- ปรับปรุงศูนย์ฯ 
882 ศูนย์ (ศูนย์
ละ 5,000 บาท 
เป็นเงิน 4,410,000
บาท)
- ทัศนศึกษาของ
เกษตรกร 882 คน 
เป็นเงิน 705,600
บาท                          
- เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของ
เกษตรกรศูนย์ละ 
200 คน เป็นเงิน 
8,820,000 บาท

34,191,000 
(ศูนย์ละ 38,000)

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

17,640,000
(ศูนย์ละ 20,000)

- พัฒนาแปลง
เรียนรู้ และฐาน
เรียนรู้ 882 ศูนย์ 
(ศูนย์ละ 5,000 
บาท เป็นเงิน 
4,410,000 บาท)
- อบรมเกษตรกร 
ศูนย์ละ 50 คน เป็น
เงิน 4,410,000
บาท
- จัดงาน Field 
day 882 อ าเภอ 
อ าเภอละ 100 ราย เป็น
เงิน 8,850,000 
บาท

233,870,800

- พัฒนาศักยภาพ 
การให้บริการ และ
บริหารงานเพ่ือ
ขับเคลื่อน ศพก. 
เป็นเงิน 
131,808,800บาท
- พัฒนาเกษตรกร
ผู้น า ศูนย์ละ 50 
คนเป็นเงิน 
17,640,000บาท                          
- พัฒนาศูนย์
เครือข่าย เป็นเงิน 
82,214,800 บาท
- ติดตาม 
ประเมินผล 
รายงาน เป็นเงิน 
2,207,200 บาท

250,709,500

- พัฒนาศักยภาพ 
ศพก. (4,410,000
บาท)
- บริหารจัดการเพ่ือ
ขับเคลื่อนงาน 
(13,936,800 บาท)
- สนับสนุนการ
ให้บริการ ศพก. 
(20,991,600 บาท)
- การพัฒนาเกษตรกร
ผู้น า (15,876,000บาท)
- ติดตามและ
รายงานผล 
(306,400 บาท)
- พัฒนาศูนย์
เครือข่าย 
(61,999,800 บาท)

282,265,700

- พัฒนาศักยภาพ 
ศพก. และศูนย์
เครือข่าย 
(15,876,000 บาท)
- บริหารจัดการเพ่ือ
ขับเคลื่อนงาน 
(18,575,550 บาท)
-สนับสนุนการให้บริการ 
ศพก. และเครือข่าย
(17,640,600 บาท)
- การพัฒนาเกษตรกร
ผู้น า (19,404,000 บาท)
- ติดตามและรายงาน
ผล (1,172,470 
บาท)
- พัฒนาศูนย์
เครือข่าย 
(65,000,000 บาท)

13,935,600
(ศูนย์ละ 15,800)

ปี 2563 
เครือข่ายเข้มแข็ง

และยั่งยืน

239,562,400

- พัฒนาศักยภาพ 
ศพก. และศูนย์
เครือข่าย 
(15,876,000 บาท)
- บริหารจัดการเพ่ือ
ขับเคลื่อนงาน 
(43,223,160 บาท)
-สนับสนุนการให้บริการ 
ศพก. และเครือข่าย 
(27,342,000  บาท)
- การพัฒนาเกษตรกร
ผู้น า (20,499,600 บาท)
- ติดตามและรายงาน
ผล (4,734,455 บาท)
- พัฒนาศูนย์เครือข่าย 
(120,215,785 บาท)  
- ผลิตสื่อทางการ
เกษตร (7,671,400 
บาท) 

ปี 2564
เครือข่าย
เข้มแข็ง

และย่ังยืน

193,547,900

- พัฒนาศักยภาพ 
ศพก. และศูนย์
เครือข่าย 
(17,640,000 บาท)
- บริหารจัดการเพ่ือ
ขับเคลื่อนงาน 
(14,296,624บาท)
- สนับสนุนการ
ให้บริการ ศพก. และ
เครือข่าย 
(23,914,000 บาท)
- การพัฒนาเกษตรกร
ผู้น า (19,404,000
บาท)
- ติดตามและรายงาน
ผล (2,025,286 บาท)
- พัฒนาศูนย์เครือข่าย 
(53,332,490บาท)



วิสัยทัศน์

Motto

ศพก. เป็นของชุมชน ที่เป็นแหล่งสร้างสรรค์นวัตกรรม 
บ่มเพาะเกษตรกร และให้บริการด้านการเกษตร 

เพื่อยกระดับเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ 
และชุมชนเกษตรสู่ความยั่งยืน

“เครือข่าย เข้มแข็ง และย่ังยืน”



ขอ้มลู ศพก. จ ำแนกตำมประเภทสินคำ้หลกั จ ำนวน 882 ศนูย์

สินค้าหลัก จ านวน สินค้าหลัก จ านวน
1. ข้าว 429 (48.6%) 10. ล าไย 20 (2.2%)
2. มันส าปะหลัง 54  (6.1%) 11. เงาะ 3   (0.3%)
3. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 8   (0.9%) 12. มะม่วง 10  (1.1%)
4. พืชไร่อื่นๆ เช่น สับปะรด ถั่วเขียว 15  (1.7%) 13. มังคุด 25  (2.8%)
5. ยางพารา 41  (4.6%) 14. ไม้ดอก ไม้ประดับ 3 (0.3%)
6. ปาล์มน้ ามัน 45 (5.1%) 15. พืชผัก 32  (3.6%)
7. อ้อยโรงงาน 11 (1.2%) 16. ไร่นาสวนผสม/ทฤษฎีใหม/่เกษตรผสมผสาน 109 (12.3%)
8. ไม้ผล/ไม้ยืนต้นอื่นๆ เช่น ส้มโอ 

ฝรั่ง มะพร้าว ชา และกาแฟ
48 (5.4%) 17. กิจกรรมเกษตรอื่นๆ เช่น

เลี้ยงปลานิล และเลี้ยงไก่พื้นเมือง
7   (0.7%)

9. ทุเรียน 22 (2.4%) รวม 882

ข้อมูล ณ 3 พฤศจิกายน 2563



ขอ้มลูศนูยเ์ครอืขำ่ย จ ำแนกตำมกิจกรรมสินคำ้หลกั จ ำนวน 12,733 ศนูย ์

กิจกรรมหลัก จ านวน กิจกรรมหลัก จ านวน
1. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 1,275 (10.0%) 13. ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร 117  (0.9%)

2. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) 741 (5.8%) 14. ด้านเศรษฐกิจเกษตร 69  (0.6%)

3. ด้านการจัดการดิน 285 (2.3%) 15. ด้านสหกรณ์ 133  (1.1%)

4. ด้านประมง 565 (4.4%) 16. ด้านบัญชี 41  (0.3%)

5. ด้านปศุสัตว์ 608 (4.8%) 17. ด้านชลประทาน/การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 28  (0.2%)

6. ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน 1,335 (10.5%) 18. ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 131  (1.0%)

7. ด้านพืชไร่ 386 (3.0%) 19. ด้านพืชผัก 629  (4.9%)

8. ด้านไม้ผล 771 (6.1%) 20. ด้านหม่อนไหม 61  (0.5%)

9. ด้านไม้ยืนต้น 372 (2.9%) 21. ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร 647  (5.1%)

10. ด้านแมลงเศรษฐกิจ 86 (0.7%) 22. ด้านไม้ดอกไม้ประดับ 16  (0.1%)

11. ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน 180 (1.4%) 23. อื่นๆ 77  (0.6%)

12. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน 4,180 (32.8%) รวม 12,733 

ข้อมูล ณ 14 พฤษภาคม 2563



กรมส่งเสริมการเกษตร

เป้าหมายของการด าเนินงาน ศพก.2



พัฒนา ศพก. 882 ศูนย์ 
- ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
- ได้รับใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างน้อย 1 ชนิดสินค้า

สนับสนุน และพัฒนา ศพก. ที่มีศักยภาพ และความพร้อม 
1) น านวัตกรรม และเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมไปใช้
2) ต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร



กรมส่งเสริมการเกษตร

แนวทางการด าเนินงาน ศพก.                
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25643



การพัฒนาศักยภาพ ศพก.และศูนย์เครือขา่ย1.

การบริหารจัดการเพื่อขบัเคลื่อนการด าเนินงาน2.

การติดตามและรายงานผลการด าเนนิงาน5.

การสนับสนุนการให้บรกิาร ของ ศพก. และเครือข่าย 3.

การพัฒนาเกษตรกรผู้น า4.

กรมส่งเสริมการเกษตร



 ข้อมูลพื้นฐานของ ศพก.
 หลักสูตร

- หลักสูตรหลัก  ได้แก่  การลดต้นทุน, มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร, Zoning, บัญชีครัวเรือน,
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก., ทางเลือกในการผลิตตามความต้องการของชุมชน 
และการผลิตตามกิจกรรมแปลงใหญ่, การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย, การรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 

- หลักสูตรบังคับ ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียง, เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรผสมผสาน 
- หลักสูตรเสริม  เช่น   การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า, องค์กรเกษตรกร, วิสาหกิจชุมชน,

แผนธุรกิจหรือหลักสูตรอื่นๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน
 ฐานเรียนรู้
 แปลงเรียนรู้
 แผนที่แสดงที่ตั้ง ศพก. และศูนย์เครือข่าย

1.1 การพัฒนาศักยภาพ ศพก. จ านวน 882 ศูนย์   (งบประมาณ 5,000 บาท/ศูนย์)

การพัฒนาศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่าย1.



 อย่างน้อย 3 ศูนย์  (ยกเว้น  ศจช. , ศดปช.)
- เป็นศูนย์ที่มีการท างานเชื่อมโยงกับ ศพก. มาอย่างต่อเนื่อง และบันทึกในระบบศูนย์เครือข่าย
- มีศักยภาพสนับสนุนการด าเนินงาน ศพก. แต่ไม่ได้รับงบสนับสนุนจากภาครัฐ
- ไม่ได้รับงบสนับสนุน ในปี 2563
- การคัดเลือกศูนย์เป็นมติคณะกรรมการ ศพก. และปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ศพก.

1.2 การพัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย จ านวน 2,646 ศูนย์   (งบประมาณ 5,000 บาท/ศูนย์)

 ขยายเวลาส่งบัญชีและท าเนียบศนูย์เครอืข่าย ถึงกรมฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ทาง E-mail : Doaeresearch20@gmail.com

การพัฒนาศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่าย (ต่อ)1.



แผน CoO

แผน ศพก.

แผนอบรมเกษตรกร

แผน Field day บันทึกในระบบรายงาน ศพก. (https://learningpoint.doae.go.th/login)

หมายเหตุ : บันทึกและจัดส่งกรมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทาง E-mail : Doaeresearch20@gmail.com

การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน2.



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

2.2 ขั้นตอนการปรับเปลี่ยน ศพก. และสินค้าหลัก

รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
ศพก. 

หนังสือขอลาออกของ
เกษตรกรต้นแบบ (ถ้ามี) 

รายงานการประชุม
มติเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

CoO

เกษตรกรต้นแบบ

หนังสือแจ้งกรมฯ 
(เรียน อธส.)

ส าเนารายงานการประชุม
มติเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ CoO

ส าเนาท าเนียบ ศพก. 
(รายละเอียดศูนย์ 2 แผ่น)

ไฟล์ท าเนียบใส่แผ่น CD 
(ไฟล์ Word เท่านั้น)

หนังสือขอลาออกของ
เกษตรกรต้นแบบ (ถ้ามี)

สินค้าหลัก

หนังสือแจ้งกรมฯ 
(เรียน อธส.)

ส าเนารายงานการประชุม
มติเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ CoO

ส าเนาท าเนียบ ศพก. 
(รายละเอียดศูนย์ 2 แผ่น)

ไฟล์ท าเนียบใส่แผ่น CD 
(ไฟล์ Word เท่านั้น)

กรณี เปลี่ยน

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร 
โทร 02-579-9524

หนังสือยินยอม
การใช้ศาลาเรียนรู้

ตามก าหนดระยะเวลา 5 ปี (ถ้ามี) 

การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน (ต่อ)2.

จัดส่งข้อมูลให้จังหวัดเพื่อเข้าที่
ประชุม CoO เห็นชอบ

กรณีเปลี่ยน



1. ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 2. บันทึกข้อมูลในระบบรายงาน ศพก. 3. แจ้ง CoO และ กสก. ทราบ

2.3 ขั้นตอนการปรับเปลี่ยน ศูนย์เครือข่ายของ ศพก.

รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
ศพก. 

หนังสือขอลาออกของศูนย์เครือข่าย
(ถ้ามี) 

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

แนบ หน้าสรุปข้อมูล
ศูนย์เครือข่ายของ ศพก. 

ในระบบ
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร 
โทร 02-579-9524

หัวข้อ “บันทึกข้อมูล ศพก.” 
เลือก “บันทึกข้อมูลพ้ืนฐานของ ศพก.”

เลือก “รายละเอียดศูนย์เครือข่าย”

แนบ ส าเนารายงาน
การประชุมมติเห็นชอบ

จากคณะกรรมการ ศพก.

หนังสือแจ้ง CoO
และ กสก. (เรียน อธส.)

การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน (ต่อ)2.

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


กรมส่งเสริมการเกษตร

2.4 การเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงาน ศพก.

แจ้งกรมส่งเสริมการเกษตร 
เพื่อปรับฐานข้อมูล

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

การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน (ต่อ)2.



o การสร้างความรู้ ความเข้าใจการประเมินผล ศพก.
o การด าเนินการประเมินผล

*   6 เขต    
* 77 จังหวัด 
* งบประมาณ 10,000 บาท/จังหวัด เขต

o จังหวัดส่งสรุปผลฯ ให้เขต และกรมฯ ภายใน 1 สิงหาคม 2564
o เขตส่งสรุปผลฯ ให้กรมฯ ภายใน 1 กันยายน 2564

และส่ง File ทาง E-mail Doaeresearch20@gmail.com

การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน (ต่อ)2.



o การถอดบทเรียน (ด าเนินงานตามภารกิจ)
* 6 เขต    (เขตละ 1 จุด)
* 77 จังหวัด (จังหวัดละ 1 จุด)          

o ส่งเล่มการถอดบทเรียน ศพก. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2564
และส่ง File ทาง E-mail Doaeresearch20@gmail.com

o ส่งแผนการถอดบทเรียน ศพก. ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน (ต่อ)2.



2.7 เวทีเชื่อมโยง ศพก. และแปลงใหญ่ 
(กภค.)

การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน (ต่อ)2.



o จัดประชุมร่วมกันระหว่างเครือขา่ย ศพก. และแปลงใหญ่ทุกระดับ (อ าเภอ จังหวัด เขต ประเทศ)
o จ านวน 4 ครั้ง/ปี  (ธ.ค.  มี.ค. มิ.ย. ก.ย.)
o งบประมาณ (บูรณาการร่วมกับแปลงใหญ่)

2.7 เวทีเชื่อมโยง ศพก. และแปลงใหญ่ (กภค.)

ระดับ รายละเอียด งบประมาณ

อ าเภอ 882 ศูนย์ x 1 วัน x 10 ราย x 3 ครั้ง x 200 บาท 5,292,000 บาท

จังหวัด 882 ศูนย์ x 1 วัน x 3 ราย x 3 ครั้ง x 350 บาท 2,778,300 บาท

เขต 77 จังหวัด x 2 วัน x 2 ราย x 2 ครั้ง x 2,010 บาท 928,620 บาท

ประเทศ 67 คน (3 ครั้ง) 623,100 บาท



กรมส่งเสริมการเกษตร

2.8 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรม      
เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการขับเคล่ือน ศพก. 

(กภป.)

การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน (ต่อ)2.

ชี้แจง (กภป) ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญา และนวัตกรรม.pdf


การส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการขับเคลื่อน ศพก.

กรม/เขต/จังหวัด

แนวทางการส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน ศพก.

กวพ.

ระดมความคิด/พิจารณา

การส่งเสริมTech/Inno
ชลบุรี,นครปฐม,กาญจนบุรี

ผลส ารวจศพก 2563
ข้อมูล Inno+TK

ความต้องการ Inno

แนวทางกระบวนการ
ส่งเสริมtech/inno

หน่วยงานภายในกรม หน่วยงานภายในกษ. หน่วยงานภายในนอก

ศสท./วสช./กพก ฯลฯ AIC
Nectec/สท/กระทรวงพลงังาน/งบโครงการ
ตา่งๆ/จงัหวดั/ท้องถ่ิน/สถาบนัการศกึษา

เชื่อมโยงความร่วมมือ

ต่อยอดพัฒนาจากเดิม กิจกรรม/โครงการใหม่

Work Shop

ที่มา กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร  กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวตักรรมด้านการเกษตร ศพก. 1/64 

ข้อมูลปัจจุบัน



2.9 ส่งเสริมการพัฒนาแปลงต้นแบบ ศพก.  
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

(กจฟ.)

การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน (ต่อ)2.

ชี้แจง (กจฟ.) แปลงต้นแบบ ศพก. ด้านเศรษฐกิจพอเ.pptx


o จัดตามฤดูกาลของชนิดสินค้า

o เกษตรกรเป้าหมายอย่างน้อย 100 คน
o งบประมาณ 22,000 บาท/ศูนย์

o สถานที่จัด ศพก. หรือศูนย์เครือข่าย

o เน้นจัดกระบวนการเรียนรู้

o วิเคราะห์ วางแผน แบบมีส่วนร่วม

3.1 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

o ถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง

การสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. 3.



กรมส่งเสริมการเกษตร

3.2 แนวทางการจัดงาน 
Field day

การสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. (ต่อ) 3.





การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564

วัตถุประสงค์  กระตุ้นการใช้เทคโนโลยี ภูมิปัญญาที่เหมาะสม
 รู้จักและใช้ประโยชน์ ศพก.    การให้บริการของหน่วยงาน

การเตรียมการก่อนจัด Field Day
• สถานที/่วัสดุอุปกรณ์
• สถานีเรียนรู้ : ฐานเรียนรู,้ องค์ความรู้,     

วิทยากร, ระยะเวลาเรียนรู้
• เกษตรกรที่มาเรียนรู้
• นิทรรศการที่เก่ียวข้อง
• ประสานการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีต่าง ๆ

ขั้นตอนการถ่ายทอดความรู้
• ก าหนดจ านวน/ตั้งชื่อสถานีเรียนรู้
• ก าหนดขั้นตอนการถา่ยทอดความรู้ในแต่ละสถานี
• ชี้แจงเกษตรกรก่อนเข้าสถานี
• แบ่งกลุ่มเกษตรกร กลุ่มละ ๒๐-๓๐ คน 

จัดเจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่ม
• แต่ละกลุ่มเข้าเรียนรู้ในทุกสถานี
• สรุปผลการเรียนรู้ร่วมกัน

กิจกรรมในการจัด Field Day

กิจกรรมหลัก 
- สถานีเรียนรู้ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกัน

กิจกรรมรอง
- ให้บริการและนิทรรศการท่ีเกี่ยวข้อง

กิจกรรมเสริม
- การแสดงและจ าหน่ายสินค้า ฯลฯ

การสนับสนุน
• กรมส่งเสริมการเกษตร : งบประมาณ/การเตรียม

สถานที่ อาหาร ค่าพาหนะ ฯลฯ 
• หน่วยงานต่าง ๆ : งบประมาณ/วัสดุ/ความรู้เสริม     

ในการจัดสถานี หรือจัดนิทรรศการ ฯลฯ

การดูแลเกษตรกร
• เกษตรกรเสนอแนวทางที่ไดจ้ากการสรุปผลการเรียนรู้
• หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันก าหนดแผนการดูแลเกษตรกร

หลักคิดของการจัด Field Day
เพื่อถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง 

สรุปผลการจัดงาน

สิ่งที่ต้องคิดในการจัด Field Day
ประเด็นถ่ายทอดความรู้    สถานีเรียนรู้ วิทยากรถ่ายทอดความรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้



ส าหรับผู้บริหาร 19 จุด

ประธานเปิดงาน จ านวนเกษตรกรร่วมงาน งบประมาณ

รมว. รมช. (4 ท่าน) 700 คน 150,000 บาท

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ
อธส.กสก.

400 คน 100,000 บาท

อธิบดีกรมต่างๆ (13 กรม) 200 คน 50,000 บาท

งบประมาณเพิ่มเติม**

หมายเหตุ : **อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม



(ยกร่าง) แผนการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2564 
ส าหรับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ย. 2563 เวลา 12.00 น.)

ที่ เขต จังหวัด อ าเภอ ก าหนดการจัดงาน 
สินค้าหลัก
ของ ศพก.

สินค้าหลักที่จัด
Field day

สถานที่จัด 
ประธานเปิดงาน

ศพก.หลัก ศพก.เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
1 4 นครพนม ท่าอุเทน 6 ม.ค. 64 แตงโมไร้เมล็ด แตงโมไร้เมล็ด - แตงโมไร้เมล็ดจังหวัดนครพนม เลขาธิการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ

อาหารแห่งชาติ
2 4 หนองคาย เมืองหนองคาย 22 ม.ค. 64 ข้าว ข้าว - แปลงใหญ่ข้าว ต าบลหินโงม 

อ าเภอเมืองหนองคาย
อธิบดีกรมประมง

3 5 ระนอง เมืองระนอง 11 ก.พ. 64 ปาล์มน้ ามัน ปาล์มน้ ามัน  - ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4 2 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 18 ก.พ. 64 ข้าว เกษตร 

ผสมผสาน
- ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ 

บ้านหนองสามพราน ต าบลวังด้ง 
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

5 1 สระบุรี มวกเหล็ก 18 มี.ค. 64 มันส าปะหลัง มันส าปะหลัง  - เลขาธิการส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
6 4 ยโสธร ค าเขื่อนแก้ว 18 มี.ค. 64 ข้าว ถั่วลิสง - แปลงใหญ่ถั่วลิสง หมู่ 6 และหมู่ 11

ต าบลกู่จาน 
อธิบดีกรมหม่อนไหม

7 5 ชุมพร พะโต๊ะ 22 เม.ย. 64 ผลิตภัณฑ์    จากผ้ึง
โพรง

การเลี้ยงผึ้งโพรง - ศพก.เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
เลี้ยงผึ้งโพรงบ้านปังหวาน 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

8 4 บึงกาฬ ศรีวิไล 27 เม.ย. 64 ข้าว ข้าว/ผัก/ปลา - ศูนย์เครือข่ายด้านเศรษฐกิจพอเพียง     
นางสมจิตร บุตรธิจักษ์ หมู่ 8 นาสะแบง

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

9 2 นครปฐม ก าแพงแสน 7 พ.ค. 64 ข้าว ข้าว  - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)

10 3 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 7 พ.ค. 64 มันส าปะหลัง มันส าปะหลัง  - เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
11 3 สระแก้ว ตาพระยา 12 พ.ค. 64 ข้าว ข้าว  - อธิบดีกรมชลประทาน
12 1 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13 พ.ค. 64 พืชผัก พืชผัก - ศพก.เครือข่ายต าบลสวนพริก 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

13 4 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 13 พ.ค. 64 ข้าว ข้าว  - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ)์

14 6 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 27 พ.ค. 64 ข้าว ข้าว  - อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

15
6 พิษณุโลก นครไทย 9 ม.ิย. 64 ข้าว ข้าว  - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(นายประภัตร โพธสุธน)
16 5 นราธิวาส ระแงะ 15 มิ.ย. 64 ลองกอง ลองกอง  - อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
17 6 แพร่ ห้วยหม้าย 17 มิ.ย. 64 ข้าว ข้าว - ศพก.เครือข่ายศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว อธิบดีกรมปศุสัตว์
18 6 เชียงใหม่ สารภี 15 ก.ค. 64 ล าไย ล าไย - ศพก.เครือข่ายต าบลท่ากว้าง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า)
19 5 พังงา ท้ายเหมือง 25 ส.ค. 64 ปาล์มน้ ามัน ข้าวไร่ดอกข่า - ศพก.เครือข่ายข้าวไร่ดอกข่า

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางทอง
อธิบดีกรมการข้าว



* อบรมไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/ปี ตลอดฤดูกาลผลิต 
* สถานที่อบรม ศพก. หรือศูนย์เครือข่าย
* เกษตรกร รายใหม่ เกษตรกรเตรียมเข้าสู่แปลงใหญ่
* เชื่อมโยงการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรม จากศูนย์ AIC

4.1 อบรมเกษตรกร 30 ราย/ศูนย์ 
จ านวน 26,460 ราย

งบประมาณ 26,460 ราย x 200 บาท x 3 ครั้ง

การพัฒนาเกษตรกรผู้น า4.



* อบรม 2 ครั้ง/ปี   
* หลักสูตร - การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 

- การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่   
- การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีออนไลน์ 
- การเชื่อมโยงเครือข่าย 
- เชื่อมโยงการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรม จากศูนย์ AIC
- ฯลฯ

4.2 อบรมประธานศูนย์เครือข่าย
จ านวน 8,820 ราย

งบประมาณ 8,820 ราย x 200 บาท x 2 ครั้ง

การพัฒนาเกษตรกรผู้น า (ต่อ)4.



* ส่วนกลาง เขต จังหวัด (การด าเนินงาน ศพก.)
- งบประมาณเขต     20,000 บาท
- งบประมาณจังหวัด 18,000 บาท

* อ าเภอ (เกษตรกรที่มาอบรม และการน าไปปรับใช้ในพื้นที่)

5.1 การติดตาม

การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน5.



* บันทึกแผนและผลในระบบรายงาน online (http://learningpoint.doae.go.th/login)

- อบรมเกษตรกร 30 ราย
- Field day 
- ศูนย์เครือข่าย
- การให้บริการของ ศพก.

5.2 การรายงาน

การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน (ต่อ)5.



Line จนท.รับผิดชอบ ศพก. ระดับจังหวัด

กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

Line จนท.รับผิดชอบ ศพก. ระดับเขต

โทร 02-579-9524 โทรสาร 02-579-9524

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

E-mail : Doaeresearch20@gmail.com

กล ุม่พฒันำระบบสง่เสรมิกำรเกษตร



E-mail : agritech80@hotmail.com

โทร 02-579-3835 โทรสาร 02-579-3835

กิจกรรมที่ 2.7 เวทีเช่ือมโยง ศพก. และแปลงใหญ่ 

ติดต่อ : กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย (กภค.) 

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร

กล ุม่พฒันำกำรมีสว่นรว่มของภำคีและเครือขำ่ย



E-mail : doaepoompunya@gmail.com

โทร 02-940-6038 โทรสาร 02-940-6038

กิจกรรมที่ 2.8 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรม      
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน ศพก.  

ติดต่อ : กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร (กภป.)

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร

กล ุม่ภมิูปัญญำทอ้งถ่ินและนวตักรรมดำ้นกำรเกษตร 



E-mail : onefarm_362@hotmail.com 

โทร 02-940-6055 โทรสาร 02-940-6055

กิจกรรมที่ 2.9 ส่งเสริมการพัฒนาแปลงต้นแบบ ศพก.        
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

ติดต่อ : กลุ่มจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน (กจฟ.)

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร

กล ุม่วิจยัดำ้นสง่เสรมิกำรเกษตร



กรมส่งเสริมการเกษตร

ตอบข้อซัก – ถาม4



ขอบคุณ
http://alc.doae.go.th

กรมส่งเสริมการเกษตร

สามารถ Download เอกสารการประชุม ได้ที่ >>>
http://alc.doae.go.th/?p=6112


