


กิจกรรม
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สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานการผลิต

สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานการผลิต 12 รายๆ ละ 5 ไร่ๆ ละ 
5,000 บาท (25,000 บาท/ราย)

04

ถอดบทเรียนแปลงต้นแบบ
ถอดบทเรียนแปลงต้นแบบ ศพก. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
โดย กจฟ. ร่วมกับเขต จังหวัด อ าเภอ เกษตรกร 12 จุด

02

ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 

โดย ส่วนกลาง (กวพ.) จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
ระดับเขต จังหวัด อ าเภอ

01

คัดเลือก ศพก. ต้นแบบ

โดย สสก.ที่ 1 – 6 คัดเลือก ศพก.ต้นแบบ ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อพัฒนา เขตละ 2 ศพก. (รวม 12 ศพก.)



แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
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สสก.ที่ 1–6 คัดเลือก ศพก.ต้นแบบ 
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

เขตละ 2 ศพก. (รวม 12 ศพก.)

คัดเลือก ศพก. ต้นแบบ กองวิจัยฯ ด าเนินการหลัก โดยมีเจ้าหน้าที่
ระดับเขต จังหวัด และอ าเภอ 

ร่วมด าเนินการถอดบทเรียนแปลงตน้แบบ 
ศพก. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

(จ านวน 12 จุด)

ถอดบทเรียนแปลงต้นแบบ
กสก. จัดสรรงบประมาณ

ให้ กษจ. ที่ได้รับคัดเลือกให้ด าเนินการ
พัฒนาแปลงต้นแบบ ศพก. 

ด้านเศรษฐกิจพอเพียง จ านวนเขตละ 2 ราย  
(งบประมาณรายละ 25,000 บาท)

สนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานการผลิต

กองวิจัยฯ ด าเนินการติดตามการ
ด าเนินงานพัฒนาแปลงต้นแบบ 
ศพก. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

(จ านวน 12 จุด)

ติดตามแปลงต้นแบบ
สสก.ที่ 1–6 จัดท าข้อมูลแปลงต้นแบบ 
ส่งให้กรมฯ ทราบ ตามแบบฟอร์ม ดังนี้
 ข้อมูลพื้นฐานแปลงต้นแบบ
 ข้อมูลการพัฒนาแปลงต้นแบบ

ส่งเอกสารข้อมูลแปลงต้นแบบ

ส่วนกลาง (กวพ.) จัดประชุม
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

(ระดับเขต จังหวัด อ าเภอ) 

ประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

ธ.ค.-ม.ค. 
64



ค่าเมล็ดพันธุ์ผัก

จ านวน 500 บาท

เช่น กวางตุ้งเขียว คะน้า 
คะน้ายอด ผักบุ้ง ผักสลัด

ค่าพันธ์ุสัตว์

จ านวน  1,750  บาท

เช่น ลูกไก่บ้าน  ลูกเป็ด

ค่าพันธ์ุพืช/กิ่งพันธ์ุ

จ านวน 17,500 บาท

เช่น มังคุด ทุเรียน ขนุน 
ส้มโอ ฝรั่ง มะม่วง ชมพู่ 

สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานการผลิต

ค่าปุ๋ยเคม/ีปุ๋ยอินทรีย์

จ านวน 4,000 บาท

เช่น วัสดุปรับปรุงดิน
และพืช

ค่าอาหารสัตว์

จ านวน  1,250  บาท

เช่น อาหารไก่ อาหารเป็ด

สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานการผลิต 12 รายๆ ละ 5 ไร่ๆ ละ 5,000 บาท (25,000 บาท/ราย)



แบบฟอร์มรายงาน
กิจกรรม ส่งเสริมการพัฒนาแปลงต้นแบบ ศพก. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง



แบบฟอร์ม >> คัดเลือกแปลงต้นแบบ ศพก.1



แบบฟอร์ม >> ข้อมูลพื้นฐานแปลงต้นแบบ ศพก.2



3 แบบฟอร์ม >> การพัฒนาแปลงต้นแบบ ศพก.



4 การถอดบทเรียนแปลงต้นแบบ ศพก.
แบบฟอร์ม >> รูปแบบการเขียน



เศรษฐกิจพอเพียง





แนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงส ำหรับเกษตรกร 
ตำมแนวพระรำชด ำริตั้งอยู่บนพื้นฐำนของหลักกำร 
“ทฤษฎีใหม่” 3 ขั้น คือ

ขั้นที่หนึ่ง
มีความพอเพียงเลี้ยงตัวเองได้บนพ้ืนฐาน
ของความประหยัด ขจัดการใช้จ่าย

ขั้นที่สำม
สร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้หลากหลาย 
โดยประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และภาคราชการ 
ในด้านเงินทุน การตลาด การผลิต การจัดการ และข่าวสารข้อมูล

ขั้นที่สอง
รวมพลังในรูปกลุ่ม เพื่อท าการผลิต การตลาด การจัดการ 
รวมทั้งด้านสวัสดิการ การศึกษา การพัฒนาสังคม



ต้นทุน
มีน้อยท าน้อยไม่ต้องรอใคร
สนับสนุน หมุนเวียนทุน

ทรัพยากรธรรมชาติภายในพื้นที่

สินค้าที่ผลิตต้องศึกษา
แนวทางความน่าจะเป็น

ของตลาด

ของที่ผลิตออกมาจะต้อง
สร้างความแตกต่าง
จากท้องตลาดที่มีอยู่

ตลาด แตกต่าง



Simple Portfolio 
Designed

Get a modern PowerPoint  

Presentation that is beautifully 

designed.  Easy to change colors, 

photos and Text. You can simply 

impress your audience and add a 

unique zing and appeal to your 

Presentations. Get a modern 

PowerPoint  Presentation that is 

beautifully designed. Easy to change 

colors, photos and Text. You can 

simply impress your audience and add 

a unique zing and appeal to your 

Presentations. Easy to change colors, 

photos and Text. 

ถาม – ตอบ 
ประเด็นปัญหา 

และ
ข้อเสนอแนะ

ถาม – ตอบ 
ประเด็นปัญหา 

และ
ข้อเสนอแนะ



กลุ่มจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

Thank you


