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ค าน า 
 
 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นงานนโยบายส าคัญ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องมีการบูรณาการขับเคลื่อนการด าเนินงานจากทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือให้ ศพก. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ 
และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพ้ืนที่  และที่ส าคัญคือ 
เป็นกลไกในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่ 

คู่มือโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และให้เจ้าหน้าที่มีความชัดเจนในการด าเนินงาน และเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ของโครงการ 

 
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 

กรมส่งเสริมการเกษตร  
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คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 จากนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยเน้นให้มีศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรในชุมชน เพ่ือให้เป็นจุดถ่ายทอดความรู้
ด้านการเกษตรของชุมชน และเป็นที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการด้านการเกษตร ประกอบกับในสภาวะ
ปัจจุบัน สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรมีปัญหาในเรื่องต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูง ปัญหาโรค 
แมลง และพ้ืนดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ท าให้ผลผลิตที่ได้มีปริมาณน้อย และมีคุณภาพต่ า เกษตรกรส่วนใหญ่
จึงประสบกับปัญหาการขาดทุน เกิดหนี้สิน และไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ขึ้น เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนส าหรับแก้ไขจากปัญหาของ
ชุมชนและสามารถตอบสนองความต้องการด้านการเกษตรของชุมชนได้ และเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม
การเกษตร โดยเน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ในประเด็นการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ผลิต ตลอดจนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องตลอด
ฤดูกาลผลิต เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบ ในลักษณะของเกษตรกรสอนเกษตรกร 
เพ่ือให้เกษตรกรที่มาเรียนรู้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดจิตส านึกในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ที่มีการใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างเหมาะสม และน าองค์ความรู้ที่ได้รับจาก ศพก. ไปประยุกต์ใช้เพ่ือลด
ต้นทุนการผลิต เพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ผลิตสินค้าท่ีค านึงถึงสภาพแวดล้อม และมีระบบการผลิตที่
พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งยังเป็นจุดที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการด้านการเกษตรต่าง  ๆ กับ
เกษตรกร อีกทั้งยังใช้เป็นจุดนัดพบในการพบปะพูดคุยของเจ้าหน้าที่กับเกษตรกร และเกษตรกรกับเกษตรกร
ด้วยกันเอง 
 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร 

รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นท่ี 
2.2 เพ่ือเป็นกลไกในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการ

เกษตรในพื้นที ่
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3. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
 ด าเนินการใน 77 จังหวัด 882 อ าเภอ ประกอบด้วย  

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

3.2.1 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) อ าเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์ 
3.2.2 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) อ าเภอละ 2 ศูนย์ รวม 1,764 ศูนย์ 

 3.3 ศูนย์เครือข่ายอ่ืน ๆ เช่น ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง      
ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เครือข่ายเฉพาะด้านต่างๆ รวม 2,646 ศูนย์ 
 

4. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
 การด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นงานนโยบาย
ส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องมีการบูรณาการขับเคลื่อนด าเนินงาน จึงขอให้จังหวัดบูรณาการ
งานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานในพ้ืนที่ที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการจัดท าแผนตาม
แบบฟอร์มแผนและตัวอย่าง ในภาคผนวก 3 ประกอบด้วย 

1) แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการ
แก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (แผน CoO) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

2) แผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (แผน ราย ศพก.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

3) แผนการอบรมเกษตรกรของ ศพก./ ศูนย์เครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
4) แผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเ พ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 (โดย Log in เข้าสู่ระบบรายงาน ศพก. (https://learningpoint.doae.go.th/login)   
และบันทึกข้อมูลแผนการจัดงาน Field Day (https://learningpoint.doae.go.th/field_day/plan)  

5) แผนการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ของผู้บริหาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 19 จุด ด าเนินการคัดเลือกจุดเปิดงาน
โดยส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 

ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดจัดส่งแผนข้อ 1 – 3 (จ านวน 3 แผน) ถึงกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ทาง E-mail : 
doaeresearch20@gmail.com ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บันทึกแผนข้อ 4 (จ านวน 1 แผน) ผ่านระบบ
รายงาน ศพก. (http://learningpoint.go.th/ field_day/plan) และจัดส่งแผนข้อ 5) ถึงกองวิจัยและพัฒนางาน
ส่งเสริมการเกษตร ทาง E-mail : doaeresearch20@gmail.com ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 
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https://learningpoint.doae.go.th/login)%20%20และบันทึก
https://learningpoint.doae.go.th/field_day/plan
mailto:doaeresearch20@gmail.com%20และ
http://learningpoint.go.th/login
mailto:doaeresearch20@gmail.com
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 กิจกรรมการด าเนินงานของ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี 2 ส่วน ประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลัก คือ 
 
ส่วนที่ 1 การด าเนินงานในส่วนศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่าย 
 4.1 การพัฒนาศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่าย 
 4.2 การบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 4.3 การสนับสนุนการให้บริการของ ศพก.  
 4.4 การพัฒนาเกษตรกร 
 4.5 การติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 
 
ส่วนที่ 2 การด าเนินงานของ ศจช., ศดปช. และการอารักขาพืช 
 4.6 การพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศจช., ศดปช.) 
 ซึ่งมีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 การด าเนินงานในส่วนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่าย 

 
4.1 การพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย 

เป้าหมาย เป็นการพัฒนาศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่ายให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน และเป็นสถานที่ให้บริการข่าวสารและบริการด้านการเกษตร ประกอบด้วย 

4.1.1 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
เป้าหมายหลัก ปี 2564 มุ่งเน้นพัฒนา ศพก. ทุกแห่ง (882 ศูนย์) สามารถผลิตสินค้า

เกษตรปลอดภัยและได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย 
เป้าหมายรอง สนับสนุน และพัฒนา ศพก. ที่มีศักยภาพและความพร้อม ดังนี้ 
1) การน านวัตกรรม เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมไปใช้ในการด าเนินงาน และเรียนรู้

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ รวมถึงการเรียนรู้จากศูนย ์AIC (Agritech and Innovation Center) 
2) การต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 การพัฒนา ศพก. ด าเนินการโดยเกษตรกรต้นแบบ คณะกรรมการ ศพก. และส านักงาน

เกษตรอ าเภอ ร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพของ ศพก. จัดท าแผนและแนวทางการพัฒนา ศพก. ประกอบด้วย 
1) ก าหนดหลักสูตรการเรียนรู้ การก าหนดหลักสูตรการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียน

เกษตรกร จัดท าแผนการเรียนรู้ของเกษตรกรที่จะเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรหรือศูนย์เครือข่ายให้สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาและความต้องการของชุมชน ตลอดจนการ
เชื่อมโยงการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีจากศูนย์ AIC (Agritech and Innovation Center) มาถ่ายทอดสู่
เกษตรกรตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ โดยเน้นประเด็นหลักในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
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(เพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิต) ประกอบไปด้วย หลักสูตรหลัก หลักสูตรบังคับ 
และหลักสูตรเสริม ดังนี้ 

1.1) หลักสูตรหลัก ได้แก่ การลดต้นทุน มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร Zoning บัญชี
ครัวเรือน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก. ทางเลือกในการผลิตตามความต้องการ
ของชุมชน และการผลิตตามกิจกรรมแปลงใหญ่ การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร 

1.2) หลักสูตรบังคับ ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรผสมผสาน  
1.3) หลักสูตรเสริม เช่น การใช้น้ าอย่างรู้ คุณค่า องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน  

แผนธุรกิจ หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน 
2) การพัฒนาฐานเรียนรู้ พัฒนาฐานเรียนรู้เพ่ือที่จะเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยี จุดสาธิต

ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่สอดคล้องและสนับสนุนหลักสูตรการเรียนรู้ โดยให้มีองค์ความรู้ของฐานการเรียนรู้นั้น ๆ 
ประจ าไว้ที่ฐานการเรียนรู้ด้วย )เพ่ือให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้(  ทั้งนี้ สามารถประสานงานและ
บูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนการพัฒนาฐานเรียนรู้ตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน 

3) การพัฒนาแปลงเรียนรู้ การปรับปรุงและพัฒนาแปลงเรียนรู้ของเกษตรกรให้มีความ
พร้อมในการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งจัดท าป้ายแปลงเรียนรู้ให้เห็นได้ชัดเจน 

4) การพัฒนาพื้นที่บริเวณศูนย์ฯ สิ่งอ านวยความสะดวก รวมทั้งจัดท า/ปรับปรุงข้อมูล
ประจ าศูนย์ ให้มีความพร้อมในการให้บริการ โดยส านักงานเกษตรอ าเภอ เกษตรกรต้นแบบ และเจ้าของศูนย์
เครือข่าย ประสานงานและบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนการพัฒนา 

5) แผนที่แสดงที่ตั้ง ศพก. และศูนย์เครือข่าย เพ่ือให้มีการเสริมหนุน ศพก. กับศูนย์
เครือข่าย ซึ่งกันและกันในการถ่ายทอดความรู้และการให้บริการด้านการเกษตรของชุมชน ทั้งนี้ ต้องมี  “แผนที่
แสดงที่ตั้ง ศพก. และศูนย์เครือข่าย พร้อมเทคโนโลยีเด่นแต่ละศูนย์” ติดตั้งใน ศพก.หลัก ตัวอย่างตาม
ภาคผนวก 4 
ทั้งนี้ สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่  

4.1.2 การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. (ยกเว้น ศจช.และ ศดปช.) 
 เกษตรกรต้นแบบ คณะกรรมการ ศพก. และส านักงานเกษตรอ าเภอ ร่วมกันวิเคราะห์

ศักยภาพของศูนย์เครือข่าย (ยกเว้น ศจช.และ ศดปช.) เพ่ือพัฒนาให้มีความพร้อมในการเป็นจุดเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
ทางการเกษตรด้านต่าง ๆ โดยการจัดท าแผนและแนวทางการพัฒนาศูนย์เครือข่ายพร้อมทั้งเสนอให้ CoO 
ทราบด้วย และด าเนินการพัฒนาศูนย์เครือข่ายตามแผนอย่างน้อย 3 ศูนย์ โดยมีกรอบการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 

1) เป็นศูนย์เครือข่ายที่มีการท างานเชื่อมโยงกับ ศพก. มาอย่างต่อเนื่อง และมีการบันทึก
ข้อมูลในระบบรายงาน ศพก. (https://learningpoint.doae.go.th/login) หัวข้อ “รายงานการด าเนินงาน 
ศูนย์เครือข่ายของ ศพก.” 

https://learningpoint.doae.go.th/login)%20หัวข้อ
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2) เป็นศูนย์เครือข่ายที่มีศักยภาพในการสนับสนุนการด าเนินงานของ ศพก. แต่ยังไม่ได้
รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ 

3) เป็นศูนย์เครือข่ายที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาศูนย์เครือข่าย
ศพก. จากกรมส่งเสริมการเกษตรในปี 2563 

4) ในการพิจารณาคัดเลือกศูนย์เครือข่าย ขอให้เป็นมติคณะกรรมการ ศพก. และ
ปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ศพก. ด้วย 

5) กรณีนอกเหนือจากเกณฑ์การพิจารณา 4 ข้อดังกล่าว ขอให้ ใช้ มติคณะกรรมการ
ศพก. และปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ศพก. ด้วย 
ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดจัดท าบัญชีและท าเนียบศูนย์เครือข่ายตามแบบฟอร์มภาคผนวก 5 และ 6 ส่งกองวิจัยและ
พัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ทาง E-mail : Doaeresearch20@gmail.com ดังนี้  

1. ท าเนียบศูนย์เครือข่าย ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2. ท าเนียบ และบัญชีศูนย์เครือข่ายทุกศูนย์ที่ได้รับการพัฒนาในปี 2563 ส่งกรมส่งเสริม

การเกษตร ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 

4.2 การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
4.2.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ศพก. ปี 2564 

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน ศพก. เพ่ือ ชี้แจง สร้างความเข้าใจแนวทางการด าเนินงาน ปี 2564 และเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานโครงการ แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ศพก. ระดับส่วนกลาง เขต และจังหวัด 

4.2.2 การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตสินค้าเกษตร 

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพ่ือการบริหารโครงการให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย 

4.2.3 เวทีเชื่อมโยง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และ แปลงใหญ่ 
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานเครือข่ายระหว่าง ศพก. และแปลงใหญ่ ให้เกิดผลเป็น

รูปธรรม จึงจัดให้มีเวทีเชื่อมโยง ศพก. และแปลงใหญ่ในทุกระดับ โดยจัดประชุมคณะกรรมการร่วมกันระหว่าง 
2  เครือข่าย คือ คณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับอ าเภอ จ านวน 
882 อ าเภอ ระดับจังหวัด จ านวน 77 จังหวัด (รวมส านักงานเกษตรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร) ระดับเขต จ านวน 6 
เขต และระดับประเทศ รายละเอียด ดังนี้ 

1) ระดับอ าเภอ จ านวน 882 อ าเภอ ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละอ าเภอประกอบด้วย ผู้ แทน
แปลงใหญ่ระดับอ าเภอ ผู้แทน ศพก.ระดับอาํเภอ เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ (ผู้ด าเนินการจัดประชุม) 

2) ระดับจังหวัด 77 จังหวัด ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละจังหวัดประกอบด้วย ประธาน
คณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับอ าเภอหรือผู้แทนจากคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับอ าเภอ 
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ประธานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับอ าเภอหรือผู้แทนจากคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับอ าเภอ 
ตามจ านวนอ าเภอในแต่ละจังหวัด เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ส านักงาน
เกษตรจังหวัด (ผู้ด าเนินการจัดประชุม) 

3) ระดับเขต จ านวน 6 เขต ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ
เครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัดหรือผู้แทนจากคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ประธาน
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัดหรือผู้แทนจากคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด ตาม
จ านวนจังหวัดในแต่ละเขต เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ผู้ด าเนินการจัดประชุม) 

4) ระดับประเทศ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการเครือข่ายแปลง
ใหญ่ระดับเขต ประธานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับเขต ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และ
แปลงใหญ่ระดับประเทศ เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้รับผิดชอบงาน เจ้าหน้าที่
ส่วนกลาง ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคีส่วนกลาง โดยผู้ด าเนินการจัดประชุม 
คือ ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
หมายเหตุ : 1. ให้ด าเนินการจัดประชุม 2 เครือข่าย (ศพก. และแปลงใหญ่) ร่วมกันทุกระดับ (ประเทศ เขต 
จังหวัด และอ าเภอ) จ านวน 4 ครั้ง/ป ี 

2. การด าเนินงานให้บูรณาการงบประมาณการจัดประชุมจากโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ร่วมกับโครงการแปลงใหญ่ 

4.2.4 การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ศพก. 
การด าเนินงานโครงการ ศพก. ปี 2564 ได้ก าหนดให้มีกิจกรรมการประเมินผลการ 

ด าเนินงานโครงการ ศพก. เพื่อประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ศพก. ในระดับเขต และจังหวัด โดย ด าเนิน
งานร่วมกันระหว่างกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร (ส่วนกลาง) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตรที่ 1 – 6 ส านักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงานเกษตรอําเภอ ดังนี้ 

 การชี้แจงแนวทางการด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ศพก.     
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ชี้แจงแนวทางฯ ในเวทีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน ศพก. ปี 2564 แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ศพก. ระดับเขต และจังหวัด 

 การเก็บข้อมูล 
1) ส านักงานเกษตรจังหวัด 77 จังหวัด ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการ

เก็บขอมูลตามแบบสัมภาษณการประเมินผลการดาํเนินงานโครงการ ศพก. ของสํานักงานเกษตรอําเภอภายใต

จังหวัด แลวบันทึกผลการเก็บขอมูลตามแบบฟอรมที่กําหนด สงถึงสํานักงานสงเสริมและพฒันาการเกษตร

ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 

2) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ตรวจสอบ และรวบรวมผลการบันทึกข้อมูล
ของจังหวัดภายใต้เขต ส่งถึงกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 

3) กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ตรวจสอบ และรวบรวมผลการบันทึก
ข้อมูลของทุกจังหวัดส่งส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 
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 การสรุปผลการประเมินโครงการ ศพก. 
1) ส านักงานเกษตรจังหวัดวิเคราะห์ และสรุปผลการประเมินการด าเนินงาน

โครงการ ศพก. ของส านักงานเกษตรอ าเภอ ภายใต้จังหวัด แล้วจัดส่งส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
และกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร (2 หน่วยงาน) ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2564  

2) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 ติดตาม ก ากับ รวบรวม และ
สรุปผลการประเมินผลฯ ของส านักงานเกษตรจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบเป็นภาพรวมของเขต และจัดส่ง
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 1 กันยายน 2564 
ทั้งนี้ แบบประเมินผลการด าเนินงาน แบบบันทึกผลการเก็บข้อมูล และประเด็นการจัดท าเอกสารสรุปผล
การประเมินโครงการ ศพก. ปี 2564 กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรจะแจ้งให้ทราบอย่างเป็น
ทางการต่อไป 

4.2.5 การถอดบทเรียน ศพก. 
การถอดบทเรียน ศพก. เป็นหนึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการ ศพก. ที่ได้ด าเนินงานมาตั้งแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ก าหนดให้เป็นภารกิจต่อเนื่อง โดยมีขอบเขตการ
ถอดบทเรียน ศพก. ที่มีจุดเด่นเรื่องเกษตรปลอดภัย หรือการน านวัตกรรม/เทคโนโลยีการเกษตรไปใช้ในการ
ด าเนินงาน หรือการต่อยอดท่องเที่ยวเชิงเกษตร ดังนี้ 

1) ระดับเขต เจ้าหน้าที่ในระดับเขตเป็นผู้ด าเนินการหลัก โดยมีเจ้าหน้าที่จังหวัด และ
อ าเภอ ร่วมด าเนินการคัดเลือก ศพก. ที่มีจุดเด่น และประสบความส าเร็จในการด าเนินงานตามขอบเขตที่
ก าหนดข้างต้น เพ่ือด าเนินการถอดบทเรียนได้เล่มองค์ความรู้ 6 เรื่อง (เขตละ 1 เรื่อง)  

2) ระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัด และอ าเภอร่วมกันด าเนินการคัดเลือก ศพก.
ที่มีจุดเด่น และประสบความส าเร็จในการด าเนินงานตามขอบเขตที่ก าหนดข้างต้น เพ่ือด าเนินการถอดบทเรียน 
ได้เล่มองค์ความรู้ 77 เรื่อง (จังหวัดละ 1 เรื่อง )  
ทั้งนี้  ให้จัดท าเป็นเอกสารรูปเล่มจัดส่งถึงกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร และ E-mail : 
doaeresearch20@gmail.com ภายในวันที่ 1 กันยายน 2564  

4.2.6 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Region Workshop : RW) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การขับเคลื่อน ศพก.  

- กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับกอง/ส านัก และส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร ที่ 1 - 6 จัดท าแนวทาง รวมทั้งกรอบ/ประเด็นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร  

- ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 1 - 6 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนิน
ส่งเสริมการเกษตรในระดับเขต (เขตละ 2 ครั้ง) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของจังหวัด และศูนย์
ปฏิบัติการ เขต และส่วนกลาง ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร
ที่ประสบความส าเร็จ ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน การติดตามนิเทศงาน และประเมินผลในระดับเขต พร้อมทั้ง

mailto:doaeresearch20@gmail.com%20ภายใน
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การสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเวทีเชื่อมโยงวิชาการจากกอง/ส านัก
ในส่วนกลางหรือหน่วยงานวิชาการในพ้ืนที่ไปสู่ผู้ปฏิบัติในพ้ืนที่ 

หมายเหตุ :  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับเขต (Region Workshop :  RW) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขับเคลื่อน ศพก. เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตร รายละเอียด
ด าเนินการ ตามคู่มือโครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร (ระบบส่งเสริมการเกษตร) ขับเคลื่อนการ
ท างานส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้าที่ 2 หัวข้อ 5.1 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตร 
(3) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Regional Workshop : RW) 

4.2.7 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน ศพก.  
แนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรในยุคของการปรับเปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิมสู่

การเกษตรสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรในแต่ละพ้ืนที่ มาปรับใช้กับองค์ความรู้ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ คน สินค้า ส าหรับการเพิ่มพูนองค์ความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ของเกษตรกร เพ่ือเป็นต้นแบบถ่ายทอดการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ต่อผู้ที่สนใจ 
และเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงการถ่ายทอดขยายผลสู่ชุมชนอ่ืนต่อไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมส่งเสริม
การเกษตรและหน่วยงานผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีจึงได้ร่วมมือกันในการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ใหม่ให้แก่เกษตรกรต้นแบบของ ศพก. เพ่ือยกระดับการเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ภายในชุมชนและ
เกษตรกรเครือข่ายของศพก. ดังนี้ 

4.2.7.1 ส่วนกลาง (กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร) จัดประชุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือวางแผนการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
นวัตกรรมของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

4.2.7.2 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ได้
แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรใน ศพก. โดยมี ส านักงาน
เกษตรจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการฯและส่วนกลาง (กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร) เข้าร่วมงานประชุมฯ  

4.2.7.3 ส่วนกลาง (กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร) ร่วมกับส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร/ส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการถอดบทเรียนการ
ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรใน ศพก.  

4.2.8 ส่งเสริมการพัฒนาแปลงต้นแบบ ศพก. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

 4.2.8.1 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ระดับเขต จังหวัด และระดับอ าเภอ) เพ่ือส่งเสริมองค์
ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาไปสู่แปลงต้นแบบของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

1 (งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ส านักส่ 1 - 6 ด าเนินการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านเศรษฐกิจพอเพียง จ านวนเขตละ 2 ศูนย์ โดยคัดเลือกจาก

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่เป็นศูนย์เรียนรู้หลัก และด าเนินกิจกรรมด้านไร่นา
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สวนผสมก่อน ส าหรับกรณี ศูนย์เรียนรู้หลักไม่สามารถด าเนินการได้ หรือไม่ได้ด าเนินกิจกรรมไร่นาสวนผสม ให้
ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย ที่ด าเนิน
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/ไร่นาสวนผสม/เกษตรผสมผสาน 

2 (ส่วนกลาง (กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร) ด าเนินการจัดประชุม
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (ระดับเขต จังหวัด และระดับอ าเภอ) ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ ทาง Application : Cisco 
Webex Meetings เพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงานพัฒนาแปลงต้นแบบ วางแผน ส ารวจความต้องการของเกษตรกร 
ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาไปสู่แปลงต้นแบบของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร สามารถเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกรทั่วไป และประชาชนที่กลับคืนสู่ภาค
การเกษตร ให้มีงานท า มีรายได้ ในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างรากฐานของชนบนให้แข็งแรงที่จะสามารถ
พ่ึงตนเองได้ในระยะยาว โดยให้แนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเกษตรกรตามแนวพระราชด าริ โดยตั้งอยู่
บนพื้นฐานของหลักการ “ทฤษฎีใหม”่ 3 ขั้นตอน คือ  

(1) มีความพอเพียงเลี้ยงตัวเองได้บนพื้นฐานของความประหยัด ขจัดการใช้จ่าย 
(2) รวมพลังในรูปแบบกลุ่ม เพ่ือการผลิต การตลาด การจัดการ รวมทั้งด้าน

สวัสดิการ การศึกษา และการพัฒนาสังคม 
(3) สร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพและการขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้

หลากหลายโดยประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน และภาคราชการในด้ านเงินทุน 
การตลาด การผลิต การจัดการ และข่าวสารข้อมูล และใช้หลักการจัดการฟาร์มหรือการจัดการไร่นา ให้เกษตรกร
รู้จักใช้ทรัพยากร ได้แก่ ที่ดิน แรงงาน ทุน ที่มีอยู่ในการท าการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มีรายได้ต่อเนื่อง และได้ก าไรสูงสุด 

4.2.8.2  สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานการผลิตให้เกษตรกรแปลงต้นแบบในศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6 จัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเกษตร
จังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้ด าเนินการพัฒนาแปลงต้นแบบศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือด าเนินการจัดหา/จัดซื้อปัจจัยพ้ืนฐานการผลิตที่เหมาะสมตามแผนการผลิต และความ
ต้องการของเกษตรกรตามบริบทของพ้ืนที่ โดยสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานการผลิตให้เกษตรกรแปลงต้นแบบใน 
ศพก. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง จ านวนเขตละ 2 ราย ๆ ละ 5 ไร่ ๆ ละ 5,000 บาท (รวมเป็นเงิน 25,000 บาท/
ราย ( เพ่ือส่งเสริมการด าเนินการพัฒนาแปลงต้นแบบในศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

(ศพก.) ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดเป็นรูปธรรมมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นตัวอย่างการเรียนรู้ของ
เกษตรกรภายในชุมชนได้ พร้อมทั้ง จัดท าข้อมูลการพัฒนาแปลงต้นแบบ (รายละเอียดตามภาคผนวก 7(  

4.2.8.3  ถอดบทเรียนแปลงต้นแบบ 
1 (ส่วนกลาง (กอง วิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร) เป็นผู้ด าเนินการหลัก 

โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับเขต จังหวัด และระดับอ าเภอ ร่วมด าเนินการถอดบทเรียนแปลงต้นแบบศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
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ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 12 จุด เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงกา ร
ปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้บรรลุเป้าหมาย และสามารถเผยแพร่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของเกษตรกร 

2 ( ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6 จัดท าข้อมูลพื้นฐานศูนย์เรียนรู้การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแปลงต้นแบบ 
จ านวนเขตละ 2 ยละเอียดตามภาคผนวกจุด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการด าเนินการถอดบทเรียน (รา 8 และ 9(  

 
4.3 การสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. 

4.3.1 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) การจัดงาน 
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
และคณะกรรมการ ศพก. ร่วมก าหนดแผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field 
Day) ให้สอดคล้องกับชนิดสินค้า โดยจัดที่ ศพก. หรือ ศูนย์เครือข่ายตามความเหมาะสม รายละเอียดตาม
ภาคผนวก 10  และบันทึกแผนการจัดงานในระบบรายงาน ศพก. (http://learningpoints.doae.go.th/login)      
ซึ่งงาน Field Day จะประกอบด้วย กิจกรรมหลัก ได้แก่ สถานีเรียนรู้ต่าง ๆ กิจกรรมรอง ได้แก่ การให้บริการ
ด้านการเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ นิทรรศการประกอบที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมเสริม เช่น กา รแสดงและ
จ าหน่ายสินค้าของกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ โดยให้เกษตรกรเข้าร่วมงาน อย่างน้อยศูนย์ละ 
100 คน ทั้งนี้ เมื่อด าเนินการจัดงาน Field Day เสร็จสิ้นแล้วให้บันทึกผลการจัดงาน Field Day ในระบบ
รายงาน ศพก. (http://learningpoints.doae.go.th/login)  

4.3.2 การสนับสนุนการให้บริการวิชาการและข้อมูลข่าวสาร  
ส านักงานเกษตรอ าเภอ จัดท าเอกสารวิชาการ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการ

ด าเนินงานของ ศพก. และเครือข่ายในอ าเภอ และรายงานผลการด าเนินงานของ ศพก. ในระบบรายงาน ศพก. 
(http://learningpoints.doae.go.th/login) 

4.3.3 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ส านักงานเพื่อด าเนินงานโครงการ ศพก. 
ส่วนกลาง (กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร) ด าเนินการจัดหาและสนับสนุน

วัสดุ และอุปกรณ์ส านักงานเพ่ือการด าเนินกิจกรรมโครงการ ศพก.  
 
4.4 การพัฒนาเกษตรกร 

4.4.1 การอบรมเกษตรกร โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น า เกษตรกรรายใหม่ 
หรือเกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่แล้ว หรือเกษตรกรเตรียมเพ่ือจะเข้าเป็นสมาชิกแปลงใหญ่  จ านวน 30 
ราย/อ าเภอ เป็นการอบรมเพื่อบ่มเพาะเกษตรกรไปสู่การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  โดยเป็นจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ที่ก าหนด เน้นกระบวนการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดฤดูกาลผลิต ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร และจะต้องจัดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อ
ฤดูกาลผลิต สามารถจัดอบรมที่ ศพก. หรือ ศูนย์เครือข่าย ตามท่ีคณะกรรมการ ศพก. ได้ร่วมกันพิจารณาถึง
ความเหมาะสม โดยสามารถบูรณาการโครงการจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกรมส่งเสริม

http://learningpoints.doae.go.th/login
http://learningpoints.doae.go.th/login
http://learningpoints.doae.go.th/login


11 

การเกษตร เข้ามาสนับสนุนการด าเนินการได้ ตลอดจนการเชื่อมโยงการถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรม
การเกษตร จากศูนย์ AIC (Agritech and Innovation Center) มาถ่ายทอดสู่เกษตรกรตามความเหมาะสมของ
แต่ละพ้ืนที่ และเม่ือด าเนินการอบรมเกษตรกรในแต่ละครั้งเสร็จสิ้นแล้ว ให้บันทึกข้อมูลการอบรมเกษตรกรผู้น า
ในระบบรายงาน ศพก. (http://learningpoints.doae.go.th/login)  

 4.4.2 การอบรมประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. จ านวน 8,820 ราย ทั่วประเทศ ส านักงานเกษตร
จังหวัดด าเนินการจัดอบรมให้กับประธานศูนย์เครือข่าย โดยจัดอบรม 2 ครั้ง เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของ
ประธานศูนย์เครือข่าย ในประเด็น การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับการเกษตรในพ้ืนที่ การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีออนไลน์ หรือ ในประเด็นอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
ตลอดจนการเชื่อมโยงการถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรมการเกษตร จากศูนย์ AIC (Agritech and 
Innovation Center) มาถ่ายทอดสู่เกษตรกรตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่  
หมายเหตุ รายละเอียดจ านวนศูนย์เครือข่ายรายจังหวัด สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ ศพก. หัวข้อ บัญชีศูนย์
เครือข่าย ศพก. ปี 2564 (http://alc.doae.go.th/?p=5577)  

4.5 การติดตาม และรายงาน 
4.5.1 การติดตามการด าเนินงาน ศพก. 

1) ส่วนกลาง/เขต/จังหวัด ติดตามการด าเนินงานของ ศพก.  
2) ส านักงานเกษตรอ าเภอติดตาม สนับสนุนเกษตรกรที่มาเรียนรู้ และผลการน าไปปรับ

ใช้ในพื้นที่ของตนเอง 
3) การสรุปผลการด าเนินงาน ศพก. ดังนี้ 

- ส านักงานเกษตรจังหวัด สรุปผลการด าเนินงาน ศพก. ในระดับจังหวัด              ส่ง
ถึงส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ภายในวันที่ 1 กันยายน 2564 

- ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 สรุปผลการด าเนินงาน ศพก.   ใน
ระดับเขต ส่งถึงกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 

- ส่วนกลาง (กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร) สรุปผลการด าเนินงาน 
ศพก. ในภาพรวมของโครงการเสนอกรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 
 4.5.2 การรายงานการด าเนินงานให้รายงานตามล าดับชั้น โดยระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด  
ให้รายงานแผนและผลการด าเนินงาน ในระบบรายงานแบบ online ที่ 
(http://learningpoints.doae.go.th/login) ตามประเด็นดังนี้  

- ผลการจัดอบรมเกษตรกร จ านวน 30 รายต่อศูนย์ 
- แผนและผลการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) 
- ศูนย์เครือข่าย 
- การให้บริการของ ศพก.  

ทั้งนี้ สามารถดูคู่มือการบันทึกระบบรายงาน ศพก. ที่ https://goo.gl/Wsck2Z 
 

http://learningpoints.doae.go.th/login
http://alc.doae.go.th/?p=5577
http://learningpoints.doae.go.th/login
https://goo.gl/Wsck2Z
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ส่วนที่ 2 การด าเนินงานของ ศจช., ศดปช. และการอารักขาพืช 
4.6 การพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน) 

4.6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและการเชื่อมโยงเครือข่าย 
1) ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับจังหวัด ส านักงาน

เกษตรจังหวัด (กลุ่มอารักขาพืช) ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอจัดเวทีประชุมเครือข่ายคณะกรรมการศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชน ระดับจังหวัด จัดประชุมจ านวน 2  ครั้งๆละ 2 20 ราย โดยมีเป้าหมาย  ได้แก่ ประธาน 
คณะกรรมการ สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกศจช.ๆ ละ 1 ราย จากทุกอ าเภอ 
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เป็นต้น โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายทั้ง 2 ครั้ง สามารถเป็น

มายเดิม หรือกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าห และในกรณีของจังหวัดที่มีหลายอ าเภอ สามารถแบ่งเป้าหมายการจัด
ประชุมเครือข่ายได้ โดยจ านวน และบุคคลเป้าหมายส านักงานเกษตรจังหวัดสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความ
เหมาะสมในพื้นท่ี 

ทั้งนี้ ขอให้คัดเลือกตัวแทน ศจช.ที่สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิธีการด าเนินงาน 
ด้านการจัดการศัตรูพืช และพร้อมน าแนวทาง และความรู้ที่ได้จากเวทีการประชุมไปถ่ายทอด เผยแพร่สู่สมาชิก 
ศจช. และเกษตรกรในชุมชนได้ วัตถุประสงค์เพ่ือร่วมประชุมหารือ ทบทวน ปรับปรุงแนวทางการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน พร้อมทั้ง แลกเปลี่ยนความรู้ และเชื่อมโยงเครือข่ายการด าเนินงานด้านการ
จัดการศัตรูพืชในพ้ืนที่ และเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วรายงานผลการประชุมเครือข่ายฯระดับจังห วัดให้
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทราบด้วย 
(รายละเอียดและแนวทางการจัดประชุมเครือข่ายฯ กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยจะด าเนินการ
แจ้งให้ส านักงานเกษตรจังหวัดทราบต่อไป) 

   งบประมาณ  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดประชุม เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเ อกสาร
ประกอบการประชุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดการประชุม 

2) สัมมนาเครือข่ายคณะกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับเขต 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร จัดเวทีสัมมนาเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืช

ชุมชน ระดับเขต จ านวน 2 วัน โดยมีเป้าหมาย ดังนี้  
2.1) ประธาน คณะกรรมการ หรือสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จากจังหวัดในเขต

พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ จังหวัดละ 2 ราย 
2.2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ระดับจังหวัด จังหวัดละ 1 คน 
2.3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ระดับอ าเภอ จังหวัดละ 2  คน 
2.4) เจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชในเขตพ้ืนที่  

ศูนย์ละ 2 คน 
2.5) เจ้าหน้าที่จากส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร จ านวน 4 คน 
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วัตถุประสงค์เพ่ือร่วมสัมมนา แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชน พร้อมทั้ง แลกเปลี่ยนความรู้ และเชื่อมโยงเครือข่ายการด าเนินงานด้านการจัดการศัตรูพืช และเครือข่าย
การเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชในระดับภูมิภาค พร้อมรายงานผลการจัดสัมมนาฯ ให้
กรมส่งเสริมการเกษตรทราบเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
(รายละเอียดและแนวทางการสัมมนาฯ กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยจะด าเนินการแจ้งให้
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทราบต่อไป) 

งบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดสัมมนา เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเอกสาร
ประกอบการสัมมนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดสัมมนา 

 
3) ศึกษาการมีส่วนร่วมของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนกับชุมชนด้านการจัดการศัตรูพืช

อย่างเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการมี

ส่วนร่วมของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนกับชุมชนด้านการจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมกับพ้ืนที่ โดยเน้น
การศึกษาถึงกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างเกษตรกร เจ้าหน้าที่ และชุมชน เพ่ือสรุปผล และเผยแพร่ เป็น
แนวทางในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรด้านอารักขาพืชอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

งบประมาณ  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการศึกษาการมีส่วนร่วมของศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชน 

4) ประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
4.1) ส านักงานเกษตรจังหวัด ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือก ศจช.

ดีเด่นระดับจังหวัด และด าเนินการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่มีผลส าเร็จในการด าเนินงาน จังหวัดละ 1 
ศจช. โดยใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ตามที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและ
จัดการดินปุ๋ยก าหนดประกอบการพิจารณา พร้อมรายงานผลการคัดเลือกให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตรทราบเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

4.2)ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือก 
ศจช.ดีเด่นระดับเขต และด าเนินการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่มีผลส าเร็จในการด าเนินงาน ระดับเขต 
สสก.ละ 1 ศจช. โดยใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ตามที่กองส่งเสริมการอารักขา
พืชและจัดการดินปุ๋ยก าหนดประกอบการพิจารณา พร้อมรายงานผลการคัดเลือกให้กรมส่งเสริมการเกษตร
ทราบเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
(หลักเกณฑ์การคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยจะ
ด าเนินการแจ้งให้ส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทราบต่อไป) 

งบประมาณ  
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- ส านักงานเกษตรจังหวัด : เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการประกวด เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประกวด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าจัดท าโล่รางวัล ใบประกาศ
เกียรติคุณ ศจช.ดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2564 และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการ
ประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 

- ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร : เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโล่รางวัล 
ใบประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัล ส าหรับ ศจช.ดีเด่นระดับเขต ประจ าปี 2564 และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดกิจกรรมการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 

5) ประเมินผลขับเคลื่อนการด าเนินงานและถอดบทเรียนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับ
เขต 

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ด าเนินการประเมินผลการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน ของ ศจช. ร่วมกิจกรรมการประกวด/คัดเลือกศจช. และถอดบทเรียนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น
ระดับเขต ประจ าปี 2564 โดยด าเนินการ ดังนี้ 

5.1) จัดท าสื่อวีดิทัศน์ ศจช.ดีเด่นระดับเขต ปี 2564 จ านวน 1 วีดิทัศน์ ความยาว  
3 – 5 นาที  

5.2) สรุปผลการถอดบทเรียน ศจช.ดีเด่นระดับเขต ปี 2564 จ านวน 1 เล่ม เพ่ือ
แสดงให้เห็นผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม และปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลส าเร็จ พร้อมสู่การเผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมถึงเป็นการ
ประชาสัมพันธ์แนะน าศูนย์ต้นแบบให้ ศจช.อ่ืนๆ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป และส่งให้กรมส่งเริม
การเกษตรทราบ 

งบประมาณ  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อวีดิทัศน์ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 

6) ประเมินศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ด าเนินการติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เจ้าหน้าที่
และเกษตรกร 

งบประมาณ  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 

 
4.6.2 พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและการให้บริการสมาชิกและ

เกษตรกร 
1) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชแก่สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
ส านักงานเกษตรจังหวัด (กลุ่มอารักขาพืช) ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ จัด

กระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชแก่สมาชิก ศจช. ๆ ละ 30 ราย จ านวน 1 ครั้ง  (ให้พิจารณา ศจช.ที่
ยังไม่เคยได้รับการอบรมมาก่อนเป็นอันดับแรก หากไม่มีให้อยู่ในดุลยพินิจของกลุ่มอารักขาพืช) โดยหัวข้อการ
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จัดกระบวนการเรียนรู้ควรมาจากความต้องการของกลุ่มเกษตรกร และหรือสภาพปัญหา ชนิดของศัตรูพืชที่พบ
การระบาดในพ้ืนที ่

งบประมาณ  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

2) พัฒนาเกษตรกรแกนน าสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนสู่การเป็นหมอพืชระดับ
ชุมชน 

ส านักงานเกษตรจังหวัด (กลุ่มอารักขาพืช) ด าเนินการร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ
คัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “การเป็นหมอพืชและการด าเนินงานคลินิกพืช” (ซึ่งจัดการอบรม
โดยกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยในปีที่ผ่านมา และด าเนินการอบรมเพ่ิมเติมในปี 2564 ส าหรับ
จังหวัดที่ยังไม่ได้รับการอบรมนี้ด้วย) จัดกระบวนการอบรมและฝึกปฏิบัติ หลักสูตร “พัฒนาเกษตรกรแกนน า
สมาชิก ศจช. สู่การเป็นหมอพืชระดับชุมชน” ให้แก่สมาชิก ศจช. ๆ ละ 20 ราย จ านวน 3 ครั้ง วัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาให้สมาชิกของ ศจช.ต้นแบบในแต่ละภูมิภาค สามารถเป็นหมอพืชระดับชุมชน ด าเนินการให้บริการ
ตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชเบื้องต้นให้แก่สมาชิก และเกษตรกรในชุมชนได้ พร้อมให้ค าปรึกษา แนะน าแนวทางการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป้าหมายการด าเนินงาน รวมจ านวน 9 ศจช. ในพื้นที่ 9 จังหวัด 
ดังนี้ 

2.1) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองหมู อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
2.2) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลดอนรวก อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
2.3) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านวังปลาไหล ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอบ้านนา จังหวัด

นครนายก 
2.4) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลโพนงาม อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
2.5) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
2.6) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลตะกุกใต้ อ าเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฏร์ธานี  
2.7) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านเชิงเขา ต าบลสะเอะ อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา  
2.8) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลแม่ตืน อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
2.9) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านวังกรด ต าบลส าโรงชัย อ าเภอไพศาลี จังหวัด

นครสวรรค์  
(รายละเอียด/กรอบหลักสูตรการจัดอบรม และแนวทางการฝึกปฏิบัติทางกองส่งเสริมการอารักขาพืชและ
จัดการดินปุ๋ยจะด าเนินการแจ้งจังหวัดทราบต่อไป) 

งบประมาณ  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

3) จัดท าแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่  
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ส านักงานเกษตรจังหวัด (กลุ่มอารักขาพืช) ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ ร่วมกันจัดท า
แปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ โดยคัดเลื อกแปลงเรียนรู้ที่เหมาะสม และ
เกษตรกรเจ้าของแปลงที่มีความพร้อมในการร่วมกิจกรรม และด าเนินการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จังหวัดละ 
1 แปลง โดยไม่ควรซ้ ากับแปลงเรียนรู้ที่เคยด าเนินการแล้วในปีที่ผ่านๆมา โดย 1 จังหวัด ต้องมีแปลง
เปรียบเทียบ เช่น แปลงที่เกษตรกรปฏิบัติด้วยวิธีปัจจุบันของเกษตรกร หรือแปลงที่มีการใช้สารเคมี หรือแปลงที่
อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการระบาดของศัตรูพืช เป็นต้น จ านวน 1 แปลง เพ่ือใช้เปรียบเทียบผลการปฏิบัติกับแปลง
เรียนรู้ (แปลงเรียนรู้ คือ แปลงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินการ)  

การด าเนินกิจกรรมในแต่ละครั้งควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพ่ือให้เกิดการ
คิด วิเคราะห์ ศึกษา และร่วมกันทดลอง ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร ระหว่างสมาชิก ศจช. และเกษตรกรใน
ชุมชนที่สนใจ อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการเพาะปลูก เพ่ือให้เกษตรกรได้น าวิธีการปฏิบัติที่
ถูกต้อง เหมาะสมกับพ้ืนที่ไปใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง ทั้งนี้ ขอให้บันทึกข้อมูลการด าเนินกิจกรรมการจัดท า
แปลงเรียนรู้ และแปลงเปรียบเทียบ ตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต และรายงานผลให้
กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  
(รายละเอียดแนวทางการจัดท าแปลงเรียนรู้ และการรายงานผล กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
จะด าเนินการแจ้งให้กับส านักงานเกษตรจังหวัดทราบต่อไป) 

งบประมาณ  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดท าแปลงเรียนรู้ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ปัจจัย
ต่างๆ ที่ใช้ในแปลงเรียนรู้ ค่าจัดท าป้ายแปลง ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 

4) ด าเนินการแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช 
4.1) ส ารวจแปลงติดตามสถานการณ์ใน ศจช.และพ้ืนที่เสี่ยง 
ส านักงานเกษตรจังหวัด (กลุ่มอารักขาพืช) ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ 

ด าเนินการ 
4.1.1) คัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการที่มีความเหมาะสมเป็นแปลงตัวแทนในการ

ส ารวจ และด าเนินการส ารวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ประกอบด้วย 
(1) แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชของ ศจช.ใน 882 อ าเภอๆ ละ 2 

ศจช. รวม 1,764 แปลง โดยคัดเลือกแปลงที่ด าเนินการปลูกพืชหลักหรือพืชรองขึ้นอยู่กับสถานการณ์การ
เพาะปลูกขณะนั้น และส ารวจสถานการณ์ศัตรูพืชทุกสัปดาห์ ตามแบบส ารวจและประเมินสถานการณ์ที่กอง
ส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยก าหนด น าข้อมูลที่ส ารวจได้มาวิเคราะห์สถานการณ์การระบาด เพ่ือ
แจ้งเตือนภัยในพ้ืนที่ พร้อมรายงานข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบแปลงติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชของ
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย (https://forecast-ppsf.doae.go.th/) ทุกสัปดาห์ตั้งแต่เริ่มปลูก
จนถึงเก็บเก่ียว 

(2) แปลงติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่เสี่ยง (13 ชนิดพืชเศรษฐกิจที่
ส าคัญ และเป็นแปลงที่ไม่ซ้ ากับแปลงติดตามฯ ของ ศจช.) รวม 1,328 แปลง ซึ่งกองส่งเสริมการอารักขาพืช
และจัดการดินปุ๋ยได้ก าหนดชนิดพืชและจ านวนแปลงที่ต้องด าเนินการแต่ละจังหวัดตามพ้ืนที่ปลูก (รายละเอียด
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จ านวนแปลงติดตามฯ สามารถดูได้ในเว็บไซด์กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย) โดยเลือกแปลง
ส ารวจที่เหมาะสมแต่ให้มีการกระจายตัวอย่างสม่ าเสมอในพ้ืนที่ ด าเนินการส ารวจทุกสัปดาห์ตามแบบส ารวจ
และประเมินสถานการณ์ที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยก าหนด น าข้อมูลที่ส ารวจได้มา
วิเคราะห์สถานการณ์การระบาด เพ่ือแจ้งเตือนภัยในพ้ืนที่ พร้อมรายงานข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบแปลงติดตาม
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชของกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยทุก (https://forecast-
ppsf.doae.go.th/) สัปดาห์ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว โดยหากจังหวัดมีความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลง
ชนิดพืช ให้แจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ โดยการคัดเลือกพ้ืนที่จากคุณสมบัติต่อไปนี้ 

- พ้ืนที่ที่มีประวัติการระบาดของศัตรูพืช โดยพิจารณาพ้ืนที่ที่เคย
เกิดการระบาดของศัตรูพืชในฤดูกาลที่ผ่านมา  

- พ้ืนที่เสี่ยงต่อการระบาดของศัตรูพืช เช่น พ้ืนที่ใช้พันธุ์อ่อนแอ 
พ้ืนที่ใช้สารเคมีอย่างต่อเนื่อง  

- พ้ืนที่ไม่เคยเกิดการระบาดของศัตรูพืช  
4.1.2 ก าหนดขนาดพ้ืนที่ของแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชที่เหมาะสมใน

เรื่องความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล เวลา และแรงงาน โดยเทียบกับขนาดแปลงที่เคยด าเนินการ คือ 
- ข้าว (นาด า นาหว่าน)   ขนาดแปลงประมาณ 1 ไร่  
- พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ   ขนาดแปลงประมาณ 1 งาน  
- พืชไร่    ขนาดแปลงประมาณ 1 ไร่  
- ไม้ผล ไม้ยืนต้น ส ารวจ 10 ต้น  ขนาดแปลงประมาณ 1 ไร่ 

4.1.3 ก าหนดรูปแบบการส ารวจที่เหมาะสมกับชนิดพืชและวิธีการปลูก เพ่ือ
สุ่มส ารวจศัตรูพืช ศัตรูธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมในแปลง ซึ่งมีหลายรูปแบบ ทั้งนี้ควรมีการกระจายจุดสุ่มที่
สม่ าเสมอครอบคลุมทั้งแปลง จากนั้นพิจารณาในเรื่องความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล เวลา และแรงงาน โดย
เทียบกับรูปแบบที่เคยด าเนินการ คือ การเดินแบบทแยงมุม การเดินแบบซิกแซก  การเดินกระจายทั่วแปล การ
เดินส าหรับแปลงที่ยกร่อง กรณีไม้ผล ส ารวจ 10 ต้น ต้นละ 4 ทิศ (ทิศละ 2 ยอด) รวมทั้งบริเวณก่ิง/ล าต้นและ
รอบโคนต้น การส ารวจแปลงยิ่งจ านวนจุดส ารวจมาก ความแม่นย าก็ยิ่งมีมากขึ้นด้วย และไม่จ าเป็นต้องซ้ าจุด
ส ารวจเดิมในแต่ละสัปดาห์ (รายละเอียดตามคู่มือการส ารวจที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดสรรให้) 

4.1.4 ก าหนดจ านวนจุดส ารวจและจ านวนต้นพืชที่ส ารวจในแต่ละจุด เพ่ือ
ส ารวจศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ซึ่งต้องด าเนินการ
ปฏิบัติเป็นประจ าทุกสัปดาห์ตลอดฤดูกาลปลูกพืช ข้อมูลที่ต้องส ารวจเพ่ือการเก็บข้อมูลในแปลง เช่น ข้อมูล
ศัตรูพืชทุกระยะการเจริญตั้งแต่ระยะไข่ ตัวอ่อน และตัวเต็มวัย อาการผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับต้นพืช ศัตรู
ธรรมชาติที่พบ และสภาพแวดล้อมในขณะนั้น เพ่ือการติดตาม เฝ้าระวังศัตรูพืชไม่ให้เกิดการระบาดจนส่งผล
กระทบต่อผลผลิตของเกษตรกร และเฝ้าระวังการเข้าท าลายของศัตรูพืชจากแหล่งอ่ืนที่อาจส่งผลกระทบต่อ
พ้ืนที่นั้น ๆ โดยพิจารณาความเหมาะสมระหว่างความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล เวลา และแรงงาน โดยเทียบกับ
รูปแบบที่เคยด าเนินการ คือ จุดส ารวจ 10 จุด ๆ ละ 10 ต้น เน้นให้กระจายครอบคลุมทั้งแปลง จากนั้นบันทึก
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ข้อมูลจุดส ารวจ ข้อมูลที่ต้องจดบันทึก ได้แก่ ข้อมูลศัตรูพืชทุกระยะการเจริญตั้งแต่ระยะไข่ ตัวอ่อน และตัวเต็ม
วัย อาการผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับต้นพืช ศัตรูธรรมชาติที่พบ ซึ่งจะบันทึกข้อมูลทุกจุดส ารวจ ส าหรับข้อมูล
สภาพแวดล้อมบันทึกในภาพรวมของแปลงลงในแบบส ารวจ  
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะด าเนินการจัดท าคู่มือประจ าแปลงเพ่ือประกอบการส ารว จและติดตาม
สถานการณ์มอบให้ทุกแปลง 

งบประมาณ  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์การส ารวจ เช่น อุปกรณ์การส ารวจ 
สวิงโฉบ กระดาษและดินสอ/ปากกา วัสดุส าหรับท ากับดักล่อแมลง หรืออ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 

4.2) ประเมินการส ารวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช 
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยด าเนินการติดตามผลการด าเนินการ

กิจกรรมการส ารวจแปลงติดตามสถานการณ์ระบาดศัตรู ของ ศจช. และแปลงในพ้ืนที่เสี่ยง แต่ละจังหวัด เพ่ือ
ตรวจสอบวิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และจุดเด่น จุดด้อยของการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนางานด้านการ
ส ารวจติดตามสถานการณ์ระบาดศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพ  

งบประมาณ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินการติดตาม และประเมินผล ได้แก่  
เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหะเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์การด าเนินการและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5) สนับสนุนการผลิตปัจจัยควบคุมศัตรูพืช 
5.1) ผลิตและสนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์และพ่อแม่พันธุ์ศัตรูธรรมชาติ 
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ด าเนินการผลิตและสนับสนุนหัว

เชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์ และพ่อ-แม่พันธุ์ศัตรูธรรมชาติ สนับสนุนให้แก่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืช เพ่ือน าไปผลิตขยายเพิ่มปริมาณการใช้ในพ้ืนที่การเกษตรต่อไป 

งบประมาณ เพ่ือเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 

5.2) ผลิตและสนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรีย์ขยายให้แก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขยายให้ศูนย์

จัดการศัตรูพืชชุมชน และปัจจัยส าหรับการควบคุมศัตรูพืชต่าง ๆ โดยส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงาน
เกษตรอ าเภอ ส ารวจความต้องการของศูนย์จัดการศัตรู พืชชุมชน และประสานไปยังศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชในพื้นที่รับผิดชอบ เพ่ือจะได้ผลิตและจัดส่งได้ตรงตามความต้องการ และ
รายงานผลให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
(รายละเอียดการรายงานผล กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยจะด าเนินการแจ้งให้กับศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชทราบต่อไป) 

งบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับจัดซื้อ - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าจ้าง
เหมาแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 

5.3) สนับสนุนวัสดุผลิตปัจจัยควบคุมศัตรูพืชแก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  
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ส านักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการจัดซื้อ จัดหา วัสดุ
อุปกรณ์ ส าหรับใช้ในการควบคุมศัตรูพืช ได้แก่ เชื้อจุลินทรีย์ แมลงศัตรูธรรมชาติ สารสกัดธรรมชาติ และสาร
สังเคราะห์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็น สนับสนุนแก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ทั้งนี้ การสนับสนุนวัสดุผลิตปัจจัยควบคุม
ศัตรูพืชทั้งชนิด และปริมาณ ขอให้พิจารณาตามความต้องการ ความเหมาะสมของ ศจช.โดยค านึงถึงการใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่าเป็นหลักส าคัญ รวมถึงพิจารณาจ านวนวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมแล้วของแต่ละ ศจช. โดยไม่
จ าเป็นต้องจัดซื้อ จัดหาในชนิด และปริมาณที่เท่ากันทุก ศจช. 
(รายละเอียดการรายงานผลการผลิตขยายฯ กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยจะด าเนินการแจ้ง
ให้กับส านักงานเกษตรจังหวัดทราบต่อไป) 

งบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับจัดซื้อ - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ    
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 

5.4) สนับสนุนปัจจัยควบคุมศัตรูพืชในพ้ืนที่พบการระบาดศัตรูพืชแก่ศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชนและเกษตรกรทั่วไป 

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ด าเนินการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขยาย 
และปัจจัยส าหรับการควบคุมศัตรูพืชต่าง ๆ ให้แก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เกษตรกร และหรือกลุ่มเกษตรกร 
ทั่วไปในพ้ืนที่ที่พบการระบาดของศัตรูพืช พร้อมลงพ้ืนที่ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร และ
รายงานผลให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
(รายละเอียดการรายงานผล กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยจะด าเนินการแจ้งให้กับศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชทราบต่อไป) 

งบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับจัดซื้อ - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าท่ีพัก ค่าจ้างเหมาแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 

 
4.6.3 เสริมสร้างความรู้และทักษะการท างานของเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์

จัดการศัตรูพืชชุมชน 
1) กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ด าเนินการ 

1.1) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืช หลักสูตรหมอพืชและการ
ด าเนินงานคลินิกพืช ให้กับเจ้าหน้าที่อารักขาพืชระดับจังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืชระดับ
อ าเภอระดับอ าเภอ จ านวน 40 จังหวัด 466 อ าเภอ ที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมในปีงบประมาณ 2562 และ 
2563 ให้สามารถสามารถปฏิบัติงานวินิจฉัยศัตรูพืชและให้บริการคลินิกพืชในระดับพื้นที่ได้ 

1.2) จัดพิมพ์แบบบันทึกการวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืช สนับสนุนให้ส านักงาน
เกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอเพ่ือใช้ส าหรับการปฏิบัติงานคลินิกพืช 

1.3) สนับสนุนการวินิจฉัยศัตรูพืช รวมถึงการติดตามการด าเนินงานและให้
ค าแนะน าการด าเนินงานคลินิกพืชระดับพ้ืนที่ 

2) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ด าเนินการ 
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2.1) ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืช หลักสูตร
หมอพืชและการด าเนินงานคลินิกพืช 

2.2) ให้บริการคลินิกพืชและให้บริการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช
รวมถึงการติดตามให้ค าแนะน าการด าเนินงานคลินิกพืชของส านักงานเกษตรจังหวัดและ
ส านักงานเกษตรอ าเภอท่ีอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบ  

3) ส านักงานเกษตรจังหวัด 77 จังหวัด/882 อ าเภอให้บริการคลินิก
พืชในระดับพ้ืนที่ โดยวางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบส่งเสริมการเกษตร  
T&V System และรายงานผลการให้บริการคลินิกพืชให้กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยทราบทุก
วันที่ 25 ของเดือนทาง e-mail : pestdiag.doae@gmail.com  
(รายละเอียดการด าเนินงานคลินิกพืชและแบบรายงานแสดงใน QR code ) 

 
4.6.4 ขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและการเชื่อมโยงเครือข่าย 

1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย ระดับประเทศ 
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอด

ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการจัดการดินและปุ๋ย และการบริหารจัดการความรู้และการขับเคลื่อน
งาน ศดปช. ให้ประสบความส าเร็จ แก่เจ้าหน้าที่ ระดับเขต จังหวัด อ าเภอ และศูนย์ปฏิบัติการ เพ่ือเป็นทีม
เรียนรู้ในการร่วมถ่ายทอดความรู้สู่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ศดปช.ระดับอ าเภอ ให้มีความรู้และทักษะในการ
เป็นนักส่งเสริมด้านดินและปุ๋ยอย่างมืออาชีพ สามารถขับเคลื่อน ศดปช.ให้มีการขยายผลการจัดการดินและการ
ใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

งบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา เช่น ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหาร 
เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการด าเนินกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินกิจกรรม 

2) ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนระดับจังหวัด 
ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ จัดเวทีให้ผู้แทน ศดปช.ในจังหวัด 

(ประธาน และเกษตรกรสมาชิก ศดปช. จังหวัดละ 20 ราย จ านวน 2 ครั้ง) ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ความส าเร็จในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ศดปช.การขยายผลการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่พบในการขยายผลการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิต การจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิต เช่น แม่
ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ สารปรับปรุงดิน และการจัดการดินและปุ๋ยในพ้ืนที่ในแง่มุมต่าง 
ๆ การร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขยายผลการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิต การรวมกันจัดซื้อ
จัดหาแม่ปุ๋ย และปัจจัยการผลิตอ่ืนที่มีคุณภาพดี ราคาถูก รวมถึงร่วมหาแนวทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของ ศดปช.ทางสื่อต่างๆ การให้ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เห็นความส าคัญและสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือการด าเนินกิจกรรมตามบทบาทภารกิจของ ศดปช.และอาจจัดให้มีการศึกษาดูงาน ศดปช.ที่ประสบความส าเร็จ 
หรือเกษตรกรตัวอย่างที่มีการจัดการดินและปุ๋ยที่ประสบความส าเร็จ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และควรเชิญชวน

คู่มือการด าเนินงาน

คลินิกพืช 

และแบบรายงาน 
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หน่วยงานภาคี ทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการในท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาร่วมเวทีเพ่ือเชื่อมโยงเครือข่าย และรับฟังผลส าเร็จและปัญหาอุปสรรค เพ่ือช่วยประชาสัมพันธ์และให้การ
สนับสนุนการขยายผลการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิต และการศึกษาวิจัยด้านดินปุ๋ยหรือด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาที่พบในพื้นที่ และร่วมท ากิจกรรมเพ่ือขยายผลการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิต และต่อยอด
ไปสู่กิจกรรมอื่นที่จะน าไปสู่การลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าทั้งระบบ 

งบประมาณ เพ่ือใช้เป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าพาหนะ วัสดุ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรม 

3) ประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 
3.1) ส านักงานเกษตรจังหวัด ด าเนินการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการคัดเลือกศูนย์

จัดการดินปุ๋ยชุมชน ที่มีผลส าเร็จในการด าเนินการดีเด่น ตามหลักเกณฑ์ที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและ
จัดการดินปุ๋ยก าหนด โดยใช้แบบสัมภาษณ์และการลงพ้ืนที่เ พ่ือประเมินผลส าเร็จ ถอดองค์ความรู้ปัจจัยที่ส่งผล
ให้ประสบความส าเร็จ และพิจารณาคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนที่มีผลส าเร็จดีเด่น ปี 2564 จังหวัดละ 1 
ศูนย์ พร้อมทั้งด าเนินการจัดท าสื่อวิดีทัศน์ความยาว 3-5 นาที เพ่ือแสดงให้เห็นผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมและ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลส าเร็จที่เข้าใจได้ง่าย ส่งกรมส่งเสริมการเกษตรและเผยแพร่สู่สาธารณชน  เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์แนะน าศูนย์ต้นแบบและให้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอ่ืนๆ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง
ต่อไป      

3.2) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ด าเนินการ 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 ด าเนินการคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ย

ชุมชน ที่มีผลส าเร็จในการด าเนินการดีเด่นระดับจังหวัด ตามหลักเกณฑ์ที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและ
จัดการดินปุ๋ยก าหนด โดยใช้แบบสัมภาษณ์และการลงพ้ืนที่เพ่ือประเมินผลส าเร็จ ถอดองค์ความรู้ปัจจัยที่ส่งผล
ให้ประสบความส าเร็จ และพิจารณาคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนที่มีผลส าเร็จดีเด่น ปี 2564 สสก. ละ 1 ศูนย์ 
หมายเหตุ ผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมของการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน แสดงให้เห็นถึง 

- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยไปสู่การใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร
สมาชิก ศดปช. 

- การขยายผลการใช้เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิตไปสู่ชุมชน ศพก. แปลง
ใหญ่ และเกษตรกรทั่วไป 

- การมีเกษตรกรสมาชิกที่เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ทั้งจ านวน และประเด็นที่เชี่ยวชาญ 
เช่น ด้านเก็บตัวอย่างดิน ด้านการตรวจวิเคราะห์ดิน ด้านการให้ค าแนะน าการจัดการดินและการใช้ปุ๋ย ด้านการ
ผสมปุ๋ยเคมี ด้านการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยลดต้นทุน (วิทยากร
เกษตรกร)  

- อ่ืน ๆ ที่บ่งบอกความส าเร็จของการด าเนินงานขับเคลื่อน ศดปช. ที่สามารถแสดงให้เห็น
เป็นรูปธรรม เช่น การด าเนินการลักษณะธุรกิจชุมชน 



22 

งบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ 
(1) ส าหรับ สสก. เป็นค่าเงินรางวัล โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ หรืออ่ืน ๆ ส าหรับ 

ศดปช.ดีเด่นระดับเขต 
(2) ส าหรับจังหวัด เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินการประกวด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง  

ค่าพาหนะ ค่าจัดประชุม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ จัดท าโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลตอบแทน ค่าใช้จ่าย
ในการจัดท าและเผยแพร่สื่อวิดีทัศน์ เอกสาร และท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม  

4) ปรับปรุงฐานข้อมูลศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 
ส านักงานเกษตรอ าเภอ จัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลสมาชิกศดปช. ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้ง

ข้อมูลเกษตรกรที่มาใช้บริการด้านดินและปุ๋ยจาก ศดปช. ส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมเสนอกรมส่งเสริม
การเกษตรและส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต  เพื่อให้ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต รับทราบ
และร่วมตรวจสอบข้อมูล 

งบประมาณ เพ่ือใช้เป็นค่าวัสดุจัดเก็บข้อมูลศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน เกษตรกรที่มาใช้
บริการจาก ศดปช. และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 

 
4.6.5 พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน

การจัดการดินและปุ๋ย 
1) สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 
ส านักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ สนับสนุนงบประมาณหรือจัดซื้อ

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น เพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของ ศดปช.ตามบทบาทภารกิจของ ศดปช. เช่น 
จัดพิมพ์แผนที่ชุดดินระดับต าบล แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ศดปช. จัดซื้อจัดหาชุดตรวจสอบ N P K และ pH ใน
ดินแบบรวดเร็ว ชุดน้ ายาเติม ปัจจัยการผลิต เช่น แม่ปุ๋ย วัสดุปรับปรุงดิน เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ย
ชีวภาพ เป็นต้น เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านดินและปุ๋ย การ
ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินและค าแนะน าการจัดการดิน ชุดดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัด 
ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพในพืชที่สามารถใช้ได้ แก่สมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และเกษตรกร
อ่ืนในชุมชน      

งบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์แผนที่ชุดดิน แผ่นพับประชาสัมพันธ์ จัดซื้อ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตที่จ าเป็น เช่น ชุดตรวจสอบ N P K และ pH ในดินแบบรวดเร็ว ชุดน้ ายา
เติม แม่ปุ๋ย วัสดุปรับปรุงดิน (เช่น ปูนขาว โดโลไมท์) สารเร่งซูปเปอร์ พด. เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ย
ชีวภาพ เป็นต้น และรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 
ทั้งนี้ งบประมาณที่รัฐสนับสนุน ในการด าเนินงานของ ศดปช. ต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการ  
อย่างเหมาะสมเพ่ือสามารถน ามาหมุนเวียนใช้ในการสนับสนุนกิจกรรม ศดปช. รวมทั้งส านักงานเกษตรจังหวัด
และส านักงานเกษตรอ าเภอควรสนับสนุนและอ านวยความสะดวก เพ่ือผลักดันให้ ศดปช. มีโอกาสได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากแหล่งงบประมาณอ่ืน เพ่ือน ามาใช้ในการ
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ด าเนินกิจกรรมของ ศดปช. ให้สามารถลดต้นทุนการผลิตอันเนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมี และ ศดปช. ต้องมีการ
เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายสนับสนุนขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) และขยายผลการให้บริการความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปสู่ ศพก. การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบ
แปลงใหญ่ และเกษตรกรทั่วไป 

2) จัดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ย 
ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการจัดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ย

แบบมีส่วนร่วม ให้แก่เกษตรกรสมาชิก ศดปช. จ านวน ศดปช. ละอย่างน้อย 20 ราย จ านวน 1 ครั้ง โดยมี
เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัดให้ค าปรึกษาแนะน า เพ่ือร่วมกันสรุปบทเรียนจากการจัดการดินและการใช้
ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินและปุ๋ยสั่งตัดในปีที่ผ่านมา ร่วมวางแผนการบริหารจัดการ ศดปช. ให้เข้มแข็ง ยั่งยืน 
และส าหรับ ศดปช. ที่มีศักยภาพ สนับสนุนให้สามารถประกอบการธุรกิจชุมชน เพ่ือสร้างรายได้และความมั่นคง
ให้ ศดปช. รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ด้านการใช้ปุ๋ยแบบผสมผสานทั้งการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ และปุ๋ย
ชีวภาพในพืชที่สามารถใช้ได้ เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปรับปรุงโครงสร้างของดิน และลดต้นทุนการ
ผลิต รวมทั้งหลักสูตรดินปุ๋ยอ่ืน ตามปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการของสมาชิก 

งบประมาณ เพ่ือใช้เป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการด าเนิน
กิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 

3) จัดท าแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย 
ส านักงานเกษตรอ าเภอคัดเลือกเกษตรกรสมาชิกของ ศดปช. ที่สามารถเป็นวิทยากร

เกษตรในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกรในชุมชน เพ่ือจัดท าแปลงเรียนรู้การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเพ่ือลด
ต้นทุนการผลิต จ านวน 1 แปลง ขนาดพ้ืนที่ตามความเหมาะสม โดยมีเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัดเป็นที่
ปรึกษาให้ค าแนะน า โดยใช้เป็นจุดถ่ายทอดความรู้และขยายผลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความเหมาะสม ได้แก่ 
การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัด การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัดร่วมกับการใช้ปุ๋ย
ชีวภาพ (ในพืชที่สามารถด าเนินการได้) การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ย
หมัก/ปุ๋ยหมักเติมอากาศ ปุ๋ยพืชสด หรือการไถกลบตอซังพืชหลัก เพ่ือปรับปรุงบ ารุงดินและปรับปรุงโครงสร้าง
ของดินและ/หรือปุ๋ยชีวภาพ โดยต้องมีการเปรียบเทียบกับแปลงที่เกษตรกรใช้ปุ๋ยตามวิธีการของเกษตรกร 
เพ่ือให้เห็นความแตกต่างของต้นทุนการผลิตและผลผลิต รวมถึงความแตกต่างในแง่อ่ืน ๆ เช่น คว ามแข็งแรง 
ความทนทานต่อโรคแมลงของต้นพืช โดยทั้ง 2 แปลง ต้องมีการปฏิบัติแบบเดียวกัน ยกเว้นเฉพาะเรื่องการใช้
ปุ๋ยที่แตกต่างกัน (สูตรปุ๋ยและจ านวนครั้งในการใส่ให้เป็นไปตามค าแนะน า) 

- เจ้าหน้าที่อ าเภอร่วมกับเกษตรกรเจ้าของแปลงเรียนรู้จัดเก็บข้อมูลตามแบบเก็บข้อมูล
แปลงเรียนรู้ 

- ส านักงานเกษตรจังหวัด หรือส านักงานเกษตรอ าเภอจัดท าป้ายแปลงเรียนรู้เพ่ือแสดง
รายละเอียดของการจัดท าแปลงเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานให้กับเกษตรกรสมาชิก ศดปช. 
และเกษตรกรในชุมชนได้ทราบ ขอให้ใช้ข้อความแบบเดียวกันตามตัวอย่างป้ายแปลงเรียนรู้ด้ านล่างนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ในการขยายผลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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งบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแปลง ค่าป้ายแปลงเรียนรู้ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างป้ายแปลงเรียนรู้ 
หมายเหตุ สามารถดัดแปลงรายละเอียดตามชนิดพืชและกิจกรรมรวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ ได้ 
 

4.6.6 เสริมสร้างความรู้และทักษะในการท างานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์จัดการดินปุ๋ย
พืชชุมชน 

1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย ระดับพ้ืนที่ 
1.1) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับ

ทีมเรียนรู้ ให้กับเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอที่รับผิดชอบงาน ศดปช. เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด ส านักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช เพ่ือถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการจัดการดินและปุ๋ย 
และการบริหารจัดการความรู้และการขับเคลื่อนงาน ศดปช.ให้ประสบความส าเร็จ แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน 
ศดปช.ระดับอ าเภอ ให้มีความรู้และทักษะในการเป็นนักส่งเสริมด้านดินและการใช้ปุ๋ยอย่างมืออาชีพ สามารถ
เป็นพ่ีเลี้ยง (coaching) ให้แก่เกษตรกร และขับเคลื่อนขยายผลการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการ
ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ผ่านกลไก ศดปช. 

1.2) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6 รายงานผลให้กรมส่งเสริม
การเกษตรทราบ 

งบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดสัมมนาฯ เช่น ค่าที่พัก ค่าพาหนะ 
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการด าเนินกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 

2) จัดเวทีสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยระดับจังหวัด 
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ส านักงานเกษตรจังหวัด จัดเวทีให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ศดปช.และแปลงใหญ่ได้ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การขยายผลการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิตอุปสรรค เพ่ือร่วมกันวางแผนการ  
การขยายผลการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิต และการศึกษาวิจัยด้านดินปุ๋ยหรือด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง การแก้ไข
ปัญหาที่พบในพ้ืนที่ และร่วมท ากิจกรรมเพ่ือขยายผลการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิต และต่อยอดไปสู่กิจกรรม
อ่ืนที่จะน าไปสู่การลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าท้ังระบบ 

งบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดเวทีสร้างเครือข่าย เช่น ค่าที่พัก ค่าพาหนะ 
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการด าเนินกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 

 
4.6.7 การติดตาม ประเมินผล และรายงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 

1) ประเมินผลและขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนระดับประเทศ 
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยด าเนินการติดตามและประเมินผล ให้

ค าปรึกษาและค าแนะน าการจัดท าแปลงต้นแบบ แปลงเรียนรู้ และถอดองค์ความรู้ ศดปช. ที่ประสบความส าเร็จ 
รวมทั้งด าเนินกิจกรรมเพ่ือการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ ศดปช. การสร้างขวัญก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่มี
ผลงานดีเด่น การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความส าเร็จการด าเนินงานของ ศดปช. เช่น การจัด
นิทรรศการแสดงผลความส าเร็จการด าเนินงาน ศดปช. และกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการให้ประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือเผยแพร่ขยายผล ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและชุมชนอ ย่าง
ยั่งยืน ต่อไป 

งบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ  
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าจัดท าโล่รางวัล/ใบประกาศเกียรติคุณ ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการสรุปผลความส าเร็จ  
การด าเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 

2) ประเมินผลขับเคลื่อนการด าเนินงานและถอดบทเรียนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนระดับเขต 
2.1) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 1-6 ด าเนินการประเมิน ศดปช. 

โดยการจัดประกวด ศดปช. ดีเด่น ติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ค าปรึกษาและค าแนะน าการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของ ศดปช. และกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ รวมทั้งถอดองค์ความรู้ ศดปช. ที่ประสบความส าเร็จ 
เพ่ือเผยแพร่ขยายผล ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืน ต่อไป  

2.2) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 1- 6 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

งบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมิน ศดปช. ดีเด่น ติดตาม ประเมินผล เช่น 
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าพาหนะ การจัดท ารายงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม 
 

4.6.8 สัมมนาสรุปผลการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและศูนย์
จัดการดินปุ๋ยชุมชน 
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กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย จัดสัมมนาสรุปผลการพัฒนาศักยภาพการ
ด าเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน โดยบุคคลเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน/ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ระดับจังหวัด ส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช วิทยากร และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง รวม
จ านวน 200 คน เพ่ือสรุปผลการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน/ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 
และการเชื่อมโยงเครือข่าย ทบทวนกระบวนการด าเนินงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สะท้อนปัญหา อุปสรรค 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัจจัยความส าเร็จ ข้อเสนอแนะการด าเนินงานของ ศจช./ศดปช. เพ่ือให้มีความพร้อม
ในการขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 

งบประมาณ  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดสัมมนา เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเอกสาร
ประกอบการสัมมนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดสัมมนา 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. แผนปฏิบัติงาน  
 

กจิกรรม / ขั้นตอน 
แผนปฏิบัติงาน 

ปี 2563 ปี 2564 

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 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร             

 1.2 การพัฒนาศูนย์เครือข่ายอืน่ ๆ             

2. บริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน             

2.1 สัมมนาเชิงปฏิบัตเิพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ศพก. ปี 2564             

2.2 ประชุมคณะท างาน ศพก. ส่วนกลาง             

2.3 ประชุมคณะท างานและคณะกรรมการ 2 เครือข่าย             

1) ประชุมคณะกรรมการ 2 เครือข่าย ระดับประเทศ             

2) ประชุมคณะกรรมการ 2 เครือข่าย ระดับเขต             

3) ประชุมคณะกรรมการ 2 เครือข่าย ระดับจังหวดั             

4) ประชุมคณะกรรมการ 2 เครือข่าย ระดับอ าเภอ             

2.4 ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ศพก.              

1) เขตด าเนินการ             

2) จังหวัดด าเนินการ             

2.5 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Region Workshop : RW) เพือ่เพิ่ม

ประสิทธิภาพการขับเคลื่อน ศพก. 
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กจิกรรม / ขั้นตอน 
แผนปฏิบัติงาน 

ปี 2563 ปี 2564 

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

2.6 ส่งเสริมการใช้ภูมิปญัญาท้องถิ่น และนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ขับเคลื่อน ศพก. 

            

1) ประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม เพื่อวางแผนการส่งเสรมิภูมิปญัญาท้องถิ่น และนวัตกรรมของศูนย์เรียนรู้

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร 

            

2) ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ภูมิปญัญาท้องถิ่น เทคโนโลยี

และนวัตกรรม ระดับเขต 

            

3) ถอดบทเรียนการใช้ภูมิปญัญาท้องถิ่น และนวัตกรรมด้านการเกษตร      

ใน ศพก. เจ้าหน้าท่ีส่วนกลาง 
            

2.7 ส่งเสริมการพัฒนาแปลงต้นแบบ ศพก. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง             

1) ประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (ระดับเขต จังหวดั และระดับอ าเภอ) เพื่อ

ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจพอเพยีงสู่แปลงต้นแบบของศูนย์

เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

            

2) สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานการผลติให้เกษตรกรแปลงต้นแบบใน ศพก.             

3) ถอดบทเรียนแปลงต้นแบบ             

3. สนับสนุนการให้บริการของ ศพก.              

3.1 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)             

3.2 การสนับสนุนการให้บริการวิชาการและข้อมูลข่าวสาร             
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กจิกรรม / ขั้นตอน 
แผนปฏิบัติงาน 

ปี 2563 ปี 2564 

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

3.3 จัดซื้อวัสดุส านักงานส่วนกลาง             

4. การพัฒนาเกษตรกร             

4.1 อบรมเกษตรกร             

4.2 อบรมประธานศูนยเ์ครือข่าย             

5. ติดตามและรายงาน             

5.1 ติดตามการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ ระดับส่วนกลาง             

5.2 ติดตามการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ ระดับเขต             

5.3 ติดตามการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ ระดับจังหวัด             
6. พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศจช. และ ศดปช.)             

 6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนา ศจช.และการเช่ือมโยงเครือข่าย             
1) ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการ ศจช.ระดบัจังหวัด             
2) สัมมนาเครือข่ายคณะกรรมการ ศจช.ระดบัเขต             
3) ศึกษาการมสี่วนร่วมของ ศจช.กับชุมชนด้านการจัดการศัตรูพืชอย่าง

เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่
            

4) ประกวดศูนย์จัดการศตัรูพืชชุมชน             
5) ประเมินผลขับเคลื่อนการด าเนนิงานและถอดบทเรียน ศจช.ระดบัเขต             
6) ประเมินศักยภาพ ศจช.             

 6.2 พัฒนาศักยภาพการด าเนินงาน ศจช.และ 
การให้บริการสมาชิกและเกษตรกร 
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กจิกรรม / ขั้นตอน 
แผนปฏิบัติงาน 

ปี 2563 ปี 2564 

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) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการศตัรูพืชแก่สมาชิก ศจช.             

2) พัฒนาเกษตรกรแกนน าสมาชิก ศจช.สู่การเป็นหมอพืชระดับชุมชน             

3) จัดท าแปลงเรียนรู้การจดัการศตัรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพืน้ท่ี             

4) ด าเนินการแปลงตดิตามสถานการณ์ศตัรูพืช             
5) สนับสนุนการผลติปัจจัยควบคมุศัตรูพืช             

 6.3 เสรมิสร้างความรู้และทักษะการท างานของเจ้าหน้าท่ีเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงาน ศจช. 

            

1) จัดการอบรมเชิงปฏิบตัิการเจ้าหน้าท่ีอารักขาพืช หลักสูตรหมอพืชและการ
ด าเนินงานคลินิกพืช 

            

2) จัดพิมพ์แบบบันทึกการวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืช             
3) สนับสนุนการวินิจฉัยศัตรูพืช รวมถึงการติดตาม             

 6.4 ขับเคลื่อนการพัฒนา ศดปช.และการเช่ือมโยงเครือข่าย             
1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย ระดับประเทศ             
2) ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการ ศดปช.ระดับจังหวัด             
3) ประกวด ศดปช.             
4) ปรับปรุงฐานข้อมูลศูนย์จดัการดินปุ๋ยชุมชน             

 6.5 พัฒนาศักยภาพการด าเนินงาน ศดปช.และถ่ายทอดเทคโนโลยดี้านการจัดการ
ดินและปุย๋ 

            

1) สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของ ศดปช.             



31 

 

 

กจิกรรม / ขั้นตอน 
แผนปฏิบัติงาน 

ปี 2563 ปี 2564 

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) จัดเวทถี่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ย             
3) จัดท าแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย             

 6.6 เสรมิสร้างความรู้และทักษะในการท างานของเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ศดปช.             
  1) สัมมนาเชิงปฏิบตัิการเจ้าหน้าที่ดา้นดินปุ๋ย ระดับพื้นที ่             
  2) จัดเวทีสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยระดับจังหวัด             
 6.7 การติดตาม ประเมินผล และรายงาน ศดปช.             
  1) ประเมินผลและขับเคลื่อนการด าเนินงาน ศดปช.ระดับประเทศ             
  2) ประเมินผลขับเคลื่อนการด าเนนิงานและถอดบทเรียน ศดปช.ระดับเขต             
 6.8 สัมมนาสรุปผลพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของ ศจช.และ ศดปช.             



 
 

 

6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
6.1 ผลผลิต (output) 

6.1.1 เกษตรกร จ านวน 26,460 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก ศพก. 
6.1.2 จ านวนศพก.หลักท่ีได้รับการพัฒนา จ านวน 882 ศูนย์ 
6.1.3 จ านวนศูนย์เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาจ านวนรวม 5,292 ศูนย์ (ศจช. 1,764 ศูนย์ 

ศดปช. 882 ศูนย์ และศูนย์เครือข่ายอ่ืนๆ 2,646 ศูนย์) 
 

6.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
6.2.1 เกษตรกรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก ศพก. สามารถน า

ความรู้ไปปฏิบัติได้ 
6.2.2 เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก ศพก. และเข้าสู่ระบบการผลิตแบบแปลงใหญ่   

สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
6.2.3 ร้อยละ 100 ของศูนย์ที่ได้รับการพัฒนาสามารถให้บริการได้ 

 

6.3 ตัวช้ีวัด  
6.3.1 ศพก. และเครือข่าย ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่เกษตรกร 

จ านวน 882 ศูนย์ 
6.3.2 เกษตรกรผู้น าที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก ศพก. และศูนย์เครือข่าย ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 75 สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้ 
 

7. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
7.1 กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
ส่วนที่ 1 การด าเนินงานศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และ  

ศูนย์เครือข่าย 
1) ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 

โทรศัพท์ 02 579 3940 
2) นางสาวอรวรรณ คงอภิรักษ์ 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร 
โทรศัพท์ 02 579 9524 

 E-mail: doaeresearch20@gmail.com  
 
 
 



 
 

 

3) นายถนัด เกิดงาม (รับผิดชอบกิจกรรม 4.2.3 เวทีเชื่อมโยง 2 เครือข่าย (ศูนย์เรียนรู้การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และแปลงใหญ่)) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย 
โทรศัพท์ 02 955 1656 
E-mail: agritech80@hotmail.com  

4) นางสาวสุรางค์ศรี วาเพชร (รับผิดชอบกิจกรรม 4.2.7 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อน ศพก.) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร 
โทรศัพท์ 02 940 6038 

5) นางสมคิด นุ่มปราณี (รับผิดชอบกิจกรรม 4.2.8 ส่งเสริมการพัฒนาแปลงต้นแบบ ศพก. 
เครือข่ายด้านเศรษฐกิจพอเพียง) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน 
โทรศัพท์ 02 940 6055 

 
7.2 ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ (ด าเนินการร่วมในกิจกรรม 4.2.3 
เวทีเชื่อมโยง 2 เครือข่าย (ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และแปลงใหญ่) 

โทรศัพท์ 02 579 9547 
 

7.3 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย  
 (ส่วนที ่2 การด าเนินงานของ ศจช., ศดปช. และการอารักขาพืช) 

1) ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 
โทร. / โทรสาร : 02 940 6190 

2) ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย 
โทรศัพท์ 0 2940 6181 
E-mail: smartfar59@gmail.com 

3) นางชัญญา ทิพานุกะ  
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย 
โทรศัพท์ 0 2955 1515 
E-mail: soil_fer57@hotmail.com 

 
------------------------------------ 
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ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 
…………………………………………………… 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงาน 
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรัฐบาล        
ได้ให้ความส าคัญในเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของประเทศ จึงมีนโยบายจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยเน้นให้มีศูนย์เรียนรู้เพ่ือให้เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้
ด้านการเกษตรแก่ชุมชน และให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และบริการด้านการเกษตร โดยเน้นการเรียนรู้    
จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบผลส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การเพ่ิมผลผลิต การลด
ต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพ ตลอดจนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาลผลิต เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบ 
ในลักษณะเกษตรกรสอนเกษตรกร มีหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีการบริหารจัดการ ศพก. 
ในรูปแบบคณะกรรมการภาคเกษตรกร โดยรัฐบาลสนับสนุนวิชาการ ปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร 
เพ่ือการสาธิต และถ่ายทอดเทคโนโลยี  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงวางระเบียบไว้ดังนี้1 

ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงาน 
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป2 
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการอ่ืนใด ในส่วนที่ก าหนด     

ไว้แล้วตามระเบียบนี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

1 ความวรรคนี้ ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต          
สินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 ความว่า 

“โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560 เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงวางระเบียบไว้ดังน้ี” 
2 ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป (ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561) และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2563 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป (ประกาศ ณ วันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 
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ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)” หมายความว่า สถานที่   

ของเกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสม
ส าหรับชุมชน และเป็นศูนย์กลางการบริการ และแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ      
กับเกษตรกรในชุมชน  

“สินค้าเกษตร” หมายความว่า ผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป     
สินค้าเกษตร 

 “คณะกรรมการ ศพก.” หมายความว่า คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ     
การผลิตสินค้าเกษตรระดับอ าเภอในพ้ืนที่จังหวัด และระดับเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  

“คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด” หมายความว่า คณะกรรมการเครือข่าย     
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ซึ่งมาจาก     
ประธานกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับอ าเภอของแต่ละจังหวัด 
และเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

“คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต” หมายความว่า คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับเขต ซึ่งมาจากประธานกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานครของแต่ละเขตของกรมส่งเสริมการเกษตร  

“คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ” หมายความว่า คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับประเทศ ซึ่งมาจากประธานกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้  
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับเขตของกรมส่งเสริมการเกษตร 

“ศูนย์เครือข่ายของ ศพก.” หมายความว่า ศูนย์ หรือจุดเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร
ด้านต่างๆ ของเกษตรกรที่ด าเนินงานจนประสบความส าเร็จและ/หรือมีผลการด าเนินงานเป็นที่ประจักษ์ 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการด าเนินงานของ ศพก. ในอ าเภอและเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

“ผู้แทน ศบกต.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจ าต าบล หรือแขวงของเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการคัดเลือกจากประธานกรรมการ 
ศพก. ระดับอ าเภอ หรือแขวงของเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และส านักงานเกษตรอ าเภอหรือส านักงาน
เกษตรพ้ืนที่ 1 - 4 จ านวน 1 คน เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรระดับอ าเภอหรือระดับเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร” 

“หัวหน้างาน”3 หมายความว่า อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร โดยให้มีอ านาจหน้าที่ตามค าสั่ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 229/2559 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2559 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
และขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตามระเบียบนี้ 

“เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร”4 หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับ
มอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่าย
ของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  

3 บทนิยามนี้เพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 
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“เขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร” หมายความว่า เขตพ้ืนที่ ในกรุงเทพมหานครที่อยู่ ใน       
ความรับผิดชอบของส านักงานเกษตรพ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร 

ข้อ 5 ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจวินิจฉัย 
ตีความเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  

หมวด 1 
บททั่วไป 

ข้อ 6 ศพก. มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ดังนี้ 
(1) เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต  การบริหารจัดการ และการตลาด      

แก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพ้ืนที่ 
(2) เพื ่อเป็นกลไกในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา    

และพัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่ 
ข้อ 7 ศพก. มีเป้าหมายการด าเนินงาน ดังนี้   
(1) เกษตรกรในพ้ืนที่สามารถน าความรู้ที่ได้รับจาก ศพก. ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้า

เกษตร และปรับเปลี่ยนระบบการผลิตให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ สภาพการผลิตของตนเอง และความต้องการ     
ของตลาด ท าให้ต้นทุนการผลิตลดลง ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณมากขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรสามารถ
พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 

(2) จัดตั้ง ศพก. ในพื้นที่อ าเภอและเขตพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานครแห่งละหนึ่ง ศพก.  
ข้อ 8 ศพก. ประกอบด้วย 
(1) เกษตรกรต้นแบบ เป็นเกษตรกรเจ้าของแปลงเรียนรู้ ท าหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอด    

องค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในอาชีพการเกษตรตั้งแต่การผลิต การบริหารจัดการ จนถึงการตลาด 
ที่ประสบความส าเร็จและได้รับการยอมรับเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ  ในชุมชน ทั้งนี้ หากมี      
เหตุจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนตัวเกษตรกรต้นแบบ หรือจุดที่ตั้ง ศพก. ให้อยู่ในดุลยพินิจ หรืออ านาจพิจารณา    
ของคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด  
หร ือคณ ะกรรมการข ับ เคลื ่อน งานน โยบายส าค ัญ และการแก ้ไขป ัญ หา ภาคเกษตรในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี5 

(2) แปลงเรียนรู้ เป็นแปลงผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรต้นแบบ ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์    
ในการสาธิตวิธีด าเนินการและผลส าเร็จให้แก่เกษตรกรในชุมชนได้เรียนรู้ 

(3) หลักสูตรการเรียนรู้ เป็นชุดเนื้อหาวิชาที่ตอบโจทย์และประเด็นปัญหาทางการเกษตร   
ของชุมชนที่ร่วมกันก าหนดขึ้นโดยเกษตรกรต้นแบบ  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ และเจ้าหน้าที่
หน่วยงานต่างๆ ที่เกีย่วข้อง6 

4 บทนิยามนี้ เพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
5

 ข้อ 8 (1) ความเดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน 
6

 ข้อ 8 (3) ความเดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน 

37



- 4 - 

(4) ฐานเรียนรู้ เป็นจุดเรียนรู้กิจกรรมเฉพาะเร่ืองที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้ เพ่ือใช้ 
แสดงของจริง และใช้ในการฝึกปฏิบัติ ให้ผู้เรียนรู้ได้เห็นและน าไปปฏิบัติต่อเนื่องได้ 

ข้อ 9  ศพก. มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับชุมชน 
(2) ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกรในชุมชน  
(3) ให้บริการด้านการเกษตรอ่ืนๆ  
(4) ให้บริการแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียนของเกษตรกร  
(5) เป็นจุดศูนย์กลางในการพบปะของอาสาสมัครเกษตรกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร   

และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนและเกษตรกรในพ้ืนที่ 
โดยได้รับความยินยอมจากเกษตรกรต้นแบบที่เป็นเจ้าของ ศพก. นั้นๆ7 

(๖) ด าเนินการร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล ภาคเอกชน 
ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  

หมวด 2  
คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

ข้อ 108 ให้มีคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอและระดับเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด หรือของกรุงเทพมหานคร แต่งตั้ง ประกอบด้วย 
เกษตรกรต้นแบบ เป็นประธาน เกษตรกรผู้น าหรืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หรืออาสาสมัครเกษตร 
(อกษ.) ในต าบล หรือแขวงแห่งละหนึ่งคน เกษตรกรของศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ระดับอ าเภอ หรือเขตในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน ในกรณีที่เกษตรกรของศูนย์เครือข่ายฯ มีจ านวน  
ไม่ถึงสามคน ให้มีเกษตรกรของศูนย์เครือข่ายฯ เท่าจ านวนที่มีอยู่เป็นกรรมการ ผู้แทน ศบกต. หนึ่งคน 
เป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน  
มีจ านวนไม่ถึงสามคน ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิเท่าจ านวนที่มีอยู่เป็นกรรมการ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจ า
ส านักงานเกษตรอ าเภอ หรือส านักงานเกษตรพ้ืนที่ 1 - 4 ของกรุงเทพมหานคร หนึ่งคน เป็นผู้ประสานงาน 

เกษตรกรของศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ระดับอ าเภอ หรือเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ตามวรรคหนึ่ ง ต้องเป็นเกษตรกรที่มีการด าเนินงานด้านการเกษตรหรือด้านอ่ืนที่ เกี่ยวข้องจนประสบ
ความส าเร็จหรือมีผลการด าเนินงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการด าเนินงานของ ศพก. 
ในอ าเภอหรือเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนให้เกษตรอ าเภอ หรือหัวหน้าส านักงานเกษตรพ้ืนที่ เสนอชื่อผู้ที่ได้รับ 
ความเชื่อถือ ยอมรับ ทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ในชุมชน และมีจิตอาสาในการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร 

ให้คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร
ระดับจังหวัด (Chief of Operation) ตรวจสอบและจัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ

7 ข้อ 9 (5) ความเดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน 
8 ข้อ 10 ความเดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน 
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และให้คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ตรวจสอบและจัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก. ระดับเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
และเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดหรือของกรุงเทพมหานคร พิจารณาแต่งตั้ง” 

ข้อ 11 ให้คณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอและระดับเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีอ านาจ
หน้าที ่ดังนี้ 

(1) ด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้าน ศพก. 
(2) จัดท าแนวทางการพัฒนาและแผนการด าเนินงาน ศพก. ระดับอ าเภอ หรือระดับเขต    

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
(3) ขับเคลื่อนการด าเนินงานและการให้บริการของ ศพก. ระดับอ าเภอ หรือระดับเขตในพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร 
(4) รายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเกษตรจังหวัด หรือส านักงานเกษตรพ้ืนที่ 

กรุงเทพมหานคร เป็นรายไตรมาส 
(5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ข้อ 12 ให้มีคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร ซึ่งหัวหน้างาน 

แต่งตั้ง ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน และเลขานุการ ในกรณีที่ จังหวัดใด หรือกรุงเทพมหานคร 
มีประธานกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอของจังหวัด หรือระดับเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มากกว่า 3 คน 
ให้แต่งตั้งกรรมการอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้  ให้คัดเลือกจากประธานกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ   
ของจังหวัด หรือระดับเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  

ให้เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการที่หัวหน้างานแต่งตั้งตามระเบียบนี้ ตรวจสอบและจัดท าร่าง    
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร เสนอหัวหน้างานพิจารณาแต่งตั้ง 

ข้อ 13 ให้คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1)  ด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้าน ศพก. 
(2) จัดท าแนวทางการพัฒนาและแผนการด าเนินงานเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด  

และกรุงเทพมหานคร 
(3) ขับเคลื่อนการด าเนินงานและการให้บริการของเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด  

และกรุงเทพมหานคร 
(4) รายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเกษตรจังหวัด หรือส านักงานเกษตรพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร เป็นรายไตรมาส 
(5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ข้อ 14 ให้มีคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต ซึ่งหัวหน้างานแต่งตั้ง ประกอบด้วย 

ประธาน รองประธาน และเลขานุการ ในกรณีที่เขตของกรมส่งเสริมการเกษตร มีประธานกรรมการเครือข่าย 
ศพก. ระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร มากกว่า 3 คน ให้แต่งตั้งกรรมการอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
ทั้ งนี้  รวมจ านวนทั้ งหมดไม่ เกินจ านวนของประธานกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับ จังหวัด  หรือ
กรุงเทพมหานคร ในเขตนั้นๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร 

ให้เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการที่หัวหน้างานแต่งตั้งตามระเบียบนี้  ตรวจสอบและจัดท า     
ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต เสนอหัวหน้างานพิจารณาแต่งตั้ง 
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ข้อ 15 ให้คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้าน ศพก. 
(2) จัดท าแนวทางการพัฒนาและแผนการด าเนินงานเครือข่าย ศพก. ระดับเขต 
(3) ขับเคลื่อนการด าเนินงานและการให้บริการของเครือข่าย ศพก. ระดับเขต 
(4) รายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 เป็นรายไตรมาส 
(5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ข้อ 169 ให้มีคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ ซึ่งหัวหน้างานแต่งตั้ง ประกอบด้วย 

ประธาน รองประธาน และเลขานุการ ในกรณีที่มีประธานกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต มากกว่าสามคน 
ให้แต่งตั้งกรรมการอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ รวมจ านวนทั้งหมดไม่เกินจ านวนของประธานกรรมการ
เครือข่าย ศพก. ระดับเขต 

ให้มีที่ป รึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ จ านวนไม่ เกินสามคน 
โดยคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีผลงาน   
เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับด้านการบริหารงาน ศพก. และเครือข่ายของ ศพก. หรือด้านอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ให้เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการที่หัวหน้างานแต่งตั้งตามระเบียบนี้  ตรวจสอบและจัดท า    
ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ และร่างค าสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ เสนอหัวหน้างาน พิจารณาแต่งตั้ง 

ข้อ 1710 ให้คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้าน ศพก. 
(2) จัดท าแนวทางการพัฒนาและแผนการด าเนินงานเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ 
(3) ขับเคลื่อนการด าเนินงานและการให้บริการของเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ 
(4) รายงานผลการด าเนินงานต่อกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายไตรมาส 
(5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
และให้ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ให้ค าปรึกษา แนะน าการด าเนินงาน ศพก. แก่คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ   
(2) ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อน ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน ศพก. 
(3) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ข้อ 1811 ให้คณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ หรือเขตในพ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร ระดับเขต และระดับประเทศ และที่ปรึกษา
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง 

9 ข้อ 16 ความเดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน 
10 ข้อ 17 ความเดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน 
11 ข้อ 18 ความเดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 7 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน 
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ที่ปรึกษาและกรรมการตามวรรคหนึ่งซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ 
ทั้งนี้ ต าแหน่งประธานกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ ตามวรรคหนึ่ง ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกิน 2 วาระ 

เมื่อครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษา 
และกรรมการขึ้นใหม่ ให้ที่ปรึกษาและกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
จนกว่าที่ปรึกษาและกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

ให้คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร
ระดับจังหวัด ด าเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ และให้คณะกรรมการขับเคลื่อน
งานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ด าเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อ
คณะกรรมการ ศพก. ระดับเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ชุดใหม่ เสนอต่อผู้มีอ านาจพิจารณาแต่งตั้งภายใน 
สี่สิบห้าวันนับแต่วันครบก าหนดตามวาระ 

ให้เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการที่หัวหน้างานแต่งตั้งตามระเบียบนี้  ด าเนินการให้ได้มา 
ซึ่งรายชื่อคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร ระดับเขต และระดับประเทศ 
และที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ ชุดใหม่ เสนอต่อผู้มีอ านาจพิจารณาแต่งตั้งภายใน   
สี่สิบห้าวันนับแต่วันครบก าหนดตามวาระ 

ข้อ 1912 นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการในคณะกรรมการ ศพก. 
ระดับอ าเภอ หรือเขตในพ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด หรือ
กรุงเทพมหานคร ระดับเขต และระดับประเทศ และที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ 
แต่ละคณะที่ตั้งข้ึนตามระเบียบนี้ พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) คณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ หรือเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการ

เครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร ระดับเขต และระดับประเทศ และที่ปรึกษาคณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ นั้นๆ มีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด 

(4) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(5) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(6) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก และถูกจ าคุก  
เมื่อมีกรรมการในคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ หรือเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร ระดับเขต และระดับประเทศ คณะใด 
และที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ พ้นจากต าแหน่ง ก่อนวาระ ให้ที่ประชุมซึ่งมีอ านาจ
เสนอชื่อหรือคัดเลือก หรือผู้มีอ านาจเสนอแต่งตั้งกรรมการหรือที่ปรึกษานั้นๆ เป็นผู้เสนอชื่อหรือคัดเลือก 
หรือเสนอแต่งตั้งกรรมการหรือที่ปรึกษาทดแทนต าแหน่งที่ว่างอยู่แล้วแต่กรณี 

ให้กรรมการหรือที่ปรึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อหรือคัดเลือกหรือเสนอแต่งตั้งตามวรรคสอง     
อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน 

12 ข้อ 19 ความเดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน 
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ข้อ 20 การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม  

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างม าก กรรมการคนหนึ่ งให้มี เสียงหนึ่ ง 
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

หมวด 3 
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

ข้อ 2113 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. 
ระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร ระดับเขต และระดับประเทศ และที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. 
ระดับประเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

หมวดที่ 3/1 
การจัดท าบัตรประจ าตัว14 

ข้อ 21/1 ให้มีการจัดท าบัตรประจ าตัวที่ ป รึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. 
ระดับประเทศ คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ระดับเขต และระดับประเทศ 
และคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ หรือเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เพ่ือใช้แสดงตนในการปฏิบัติหน้าที่     
และใช้ติดต่อประสานงานกับเครือข่ายการท างานในระดับพ้ืนที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 21/2  การจัดท าบัตรประจ าตัวตามข้อ 22 ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มีอ านาจ
ออกบัตรประจ าตัวที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ และคณะกรรมการ เครือข่าย ศพก. 
ระดับประเทศ  

ให้ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 มีอ านาจออกบัตรประจ าตัว
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต 

ให้เกษตรจังหวัด และเกษตรกรุงเทพมหานคร มีอ านาจออกบัตรประจ าตัวคณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

          ให้เกษตรอ าเภอ และหัวหน้าส านักงานเกษตรพ้ืนที่ 1 - 4 มีอ านาจออกบัตรประจ าตัว
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับอ าเภอ และเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

13 ข้อ 21 ความเดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 9 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน 
14 หมวดนี้เพ่ิมเติมโดยข้อ 10 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 
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ข้อ 2215 ให้คณะกรรมการ ศพก. ทุกประเภท ทุกระดับ ที่แต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  พ.ศ. 2560 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ปฏิบัติหน้าที่ต่อจนครบระยะเวลา        
การด ารงต าแหน่ง 2 ปี ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 ประกาศ ณ วันที ่20 มิถุนายน พ.ศ. 256016 
พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

15 ข้อ 22 23 และ 24 ความเดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 11 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงาน    
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน 
16 ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายกฤษฎา  บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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1. ประธานระดับประเทศ/เขต/ ต าแหน่งประเภททัว่ไป 1. จัดท าแนวทางการขับเคล่ือนและวางแผน ประสบการณ์การท างาน ไม่ก าหนด

จังหวัด ระดับอาวุโส การด าเนินงานเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ/ เกษตรกรต้นแบบ เป็นเกษตรกรเจ้าของ

เขต/จังหวัด แปลงเรียนรู้ ทีเ่ป็น Smart Farmer มีความรู้

2. ขับเคล่ือนและติดตามการด าเนินงาน ทักษะและความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ ไม่ก าหนด

2. รองประธานระดับประเทศ/ ต าแหน่งประเภททัว่ไป เครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ/เขต/จังหวัด และประสบความส าเร็จในการปรับปรุง

เขต/จังหวัด ระดับช านาญงาน 3. รายงานผลการด าเนินงานเครือข่าย ศพก. หรือปรับเปล่ียน กิจกรรมการเกษตรทีส่ าคัญ

ระดับประเทศ/เขต/จังหวัด ของพืน้ที ่ต้ังแต่การผลิต การบริหารจัดการ

4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย จนถึงการตลาด เป็นทีย่อมรับ และสามารถ ไม่ก าหนด

3. คณะกรรมการ/กรรมการ/ ต าแหน่งประเภททัว่ไป เป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกร รายอื่น ๆ 

คณะท างาน/เลขานุการ/ ระดับช านาญงาน ในชุมชน

ผู้ช่วยเลขา/เหรัญญิก/

ผู้ช่วยเหรัญญิก/ประชาสัมพันธ/์

ปฏิคม/ทีป่รึกษา/สมาชิก

สรุปขอ้เสนอและเปรียบเทียบบทบาทเพ่ือพิจารณาเทียบต าแหน่งคณะกรรมการเครือขา่ยศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

บทบาท/ภารกิจ ประสบการณ์ท างาน/ทีม่า
ต าแหน่ง

(ตามหนงัสือกองวิจัยและพฒันางานส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1006/1616 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เร่ือง ขออนมุติัหลักการแต่งต้ังคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

 ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับประเทศ และการเทยีบต าแหนง่)

แนบท้ายระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560

เสนอเทียบเท่าขา้ราชการ
กรอบการพิจารณา

วุฒิการศึกษา หมายเหตุ
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สรุปขอ้เสนอและเปรียบเทียบบทบาทเพ่ือพิจารณาเทียบต าแหน่งคณะกรรมการเครือขา่ยศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

บทบาท/ภารกิจ ประสบการณ์ท างาน/ทีม่า
ต าแหน่ง

(ตามหนงัสือกองวิจัยและพฒันางานส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1006/1616 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เร่ือง ขออนมุติัหลักการแต่งต้ังคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

 ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับประเทศ และการเทยีบต าแหนง่)

แนบท้ายระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560

เสนอเทียบเท่าขา้ราชการ
กรอบการพิจารณา

วุฒิการศึกษา หมายเหตุ

ทีม่า

จากนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

และรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการ

เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

โดยเน้นให้มีศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร

ในชุมชน เพือ่ให้เป็นจุดถ่ายทอดความรู้

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน

และเป็นจุดให้บริการข้อมูลข่าวสารและ

บริการด้านการเกษตรต่าง ๆ สามารถ

ตอบสนองความต้องการ ด้านการเกษตร

ของชุมชนได้รวมทัง้เป็นจุดนัดพบ

ในการพบปะพูดคุยของเจ้หน้ทีก่ับเกษตรกร

และเกษตรกรกับเกษตรกรด้วยกันเอง

โดยด าเนินการอ าเภอละ 1 ศูนย์ 

รวม 882 ศูนย์
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แนบท้ายระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2563 
…………………………………………………… 

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าบัตรประจ าตัวที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. 
ระดับประเทศ คณะกรรมการเครื อข่าย ศพก. ระดับจั งห วัดหรือกรุงเทพมหานคร ระดับ เขต 
และระดับประเทศ  และคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอหรือเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

1. บัตรประจ ำตัวที่ปรึกษำคณะกรรมกำรเครือข่ำย ศพก. ระดับประเทศ คณะกรรมกำร
เครือข่ำย ศพก. ระดับจังหวัดหรือกรุงเทพมหำนคร ระดับเขต และระดับประเทศ และคณะกรรมกำร ศพก. 
ระดับอ ำเภอหรือเขตในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร ให้เป็นไปตำมเอกสำรแนบ 

2. ให้ปรึกษำคณะกรรมกำรเครือข่ำย ศพก. ระดับประเทศ และคณะกรรมกำรเครือข่ำย
ศพก. ระดับประเทศ ยื่นค ำขอมีบัตรประจ ำตัวที่ปรึกษำคณะกรรมกำรเครือข่ำย ศพก. ระดับประเทศ 
และคณะกรรมกำรเครือข่ำย ศพก. ระดับประเทศ พร้อมรูปถ่ำย ขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 2 รูป ถ่ำยไว้ไม่เกิน 
6 เดือน ได้ที่กองวิจัยและพัฒนำงำนส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร 

    ให้คณะกรรมกำรเครือข่ำย ศพก. ระดับเขต ยื่นค ำขอมีบัตรประจ ำตัวคณะกรรมกำร
เครือข่ำย ศพก. ระดับเขต พร้อมรูปถ่ำย ขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 2 รูป ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ได้ที่ ส ำนักงำน
ส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 1 - 6 

    ให้คณะกรรมกำรเครือข่ำย ศพก. ระดับจังหวัดหรือกรุงเทพมหำนคร ยื่นค ำขอมี        
บัตรประจ ำตัวคณะกรรมกำรเครือข่ำย ศพก. ระดับจังหวัดหรือกรุงเทพมหำนคร พร้อมรูปถ่ำย ขนำด 1 นิ้ว 
จ ำนวน 2 รูป ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ได้ที่ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดหรือส ำนักงำนเกษตรพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 

    ให้คณะกรรมกำร ศพก. ระดับอ ำเภอหรือเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร ยื่นค ำขอมี      
บัตรประจ ำตัวคณะกรรมกำร ศพก. ระดับอ ำเภอหรือเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร พร้อมรูปถ่ำย ขนำด 1 นิ้ว  
จ ำนวน 2 รูป ถ่ำยไว้ไม่ เกิน 6 เดือน ได้ที่ ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอหรือส ำนักงำนเกษตรพ้ืนที่  1 - 4 
ของกรุงเทพมหำนคร 

3. ให้อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร มีอ ำนำจออกบัตรประจ ำตัวปรึกษำคณะกรรมกำรเครือข่ำย
ศพก. ระดับประเทศ และคณะกรรมกำรเครือข่ำย ศพก. ระดับประเทศ 

    ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 1 - 6 มีอ ำนำจออกบัตรประจ ำตัว
คณะกรรมกำรเครือข่ำย ศพก. ระดับเขต 

    ให้เกษตรจังหวัดหรือเกษตรกรุงเทพมหำนคร มีอ ำนำจออกบัตรประจ ำตัวคณะกรรมกำร
เครือข่ำย ศพก. ระดับจังหวัดหรือกรุงเทพมหำนคร 

    ให้เกษตรอ ำเภอหรือหัวหน้ำส ำนักงำนเกษตรพ้ืนที่ 1 - 4 มีอ ำนำจออกบัตรประจ ำตัว
คณะกรรมกำร ศพก. ระดับอ ำเภอหรือเขตในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร 

4. ในกำรออกบัตรประจ ำตัวที่ปรึกษำฯ และบัตรประจ ำตัวคณะกรรมกำรทุกประเภท
ให้ผู้มีอ ำนำจออกบัตรจัดท ำส ำเนำและรำยกำรบัตรประจ ำตัวพร้อมติดรูปถ่ำยของที่ปรึกษำ หรือคณะกรรมกำร   
ที่ประสงค์ออกบัตรเก็บไว้เป็นหลักฐำนด้วยหนึ่งฉบับ 
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5. บัตรประจ ำตัวที่ปรึกษำฯ และบัตรประจ ำตัวคณะกรรมกำรทุกประเภท ซึ่งออกตำม
ระเบียบนี้ ให้มีอำยุเท่ำกับวำระของทีป่รึกษำฯ หรือคณะกรรมกำรฯ ของผู้ถือบัตรนั้น 

6. ในกรณีที่บัตรประจ ำตัวที่ปรึกษำฯ และบัตรประจ ำตัวคณะกรรมกำรฯ สูญหำย ถูกท ำลำย
หรือช ำรุดในสำระส ำคัญ ผู้ถือบัตรต้องขอท ำบัตรใหม่ ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่ำว 

กรณีที่ผู้ถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ผู้ถือบัตรต้องขอเปลี่ยนบัตรภำยใน
สิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับอนุญำตให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล แล้วแต่กรณี 

เมื่อที่ปรึกษำฯ หรือคณะกรรมกำรฯ ผู้ถือบัตรได้รับบัตรใหม่แล้ว ให้ส่งบัตรประจ ำตัวฯ เดิม   
คืนให้หน่วยงำนผู้ออกบัตร 

7. กรณีที่ปรึกษำฯ หรือคณะกรรมกำรฯ สิ้นสุดสถำนภำพกำรเป็นที่ปรึกษำฯ หรือคณะกรรมกำรฯ
ตำมระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่ำด้วยศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) 
พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 18 และข้อ 19 ให้ส่งมอบบัตรประจ ำตัว  
ที่ปรึกษำฯ หรือคณะกรรมกำรฯ คืนให้หน่วยงำนผู้ออกบัตร ภำยในเจ็ดวันนับแต่วันสิ้นสุดสถำนภำพ           
กำรเป็นที่ปรึกษำฯ หรือคณะกรรมกำรฯ 

8. หลักเกณฑ์กำรใช้บัตรประจ ำตัวที่ปรึกษำฯ และบัตรประจ ำตัวคณะกรรมกำรฯ มีดังนี้
8.1 กำรใช้บัตรประจ ำตัวที่ปรึกษำฯ และบัตรประจ ำตัวคณะกรรมกำรฯ จะอนุญำตให้ใช้

ในกำรแสดงตน ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ใดๆ ของที่ปรึกษำฯ และคณะกรรมกำรฯ ในภำรกิจที่เกี่ยวข้อง เท่ำนั้น 
    8.2 บัตรประจ ำตัวที่ปรึกษำฯ และบัตรประจ ำตัวคณะกรรมกำรฯ ไม่สำมำรถใช้แทน      

บัตรประจ ำตัวประชำชน บัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร ใบอนุญำตขับขี่ และบัตรอ่ืนใดที่หน่วยงำนรำชกำรเป็นผู้ออกให้ได้ 
    8.3 ห้ำมน ำบัตรบัตรประจ ำตัวที่ปรึกษำฯ และบัตรประจ ำตัวคณะกรรมกำรฯ ไปใช้          

ในลักษณะเชิงพำณิชย์ หรือใช้ในกำรแสวงหำผลประโยชน์อื่นใดอันไม่เหมำะสม 
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เอกสำรแนบ 

รูปแบบบัตรประจ าตัวที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ 
และบัตรประจ าตัวคณะกรรมการประเภทต่างๆ  

……………………………………………….. 

1. รูปแบบบัตรประจ าตัวที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ

 ด้านหน้า  ด้านหลัง 

  (ขนำดกว้ำง 7 ซม. X ยำว 10 ซม.)           (ขนำดกว้ำง 7 ซม. X ยำว 10 ซม.) 

บัตรประจ ำตัวที่ปรึกษำ 
คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้       

กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) 
ระดับประเทศ 

(...............................................) 
ผู้ออกบัตร 

รูปถ่ายหนา้ตรง 
ขนาด 1 นิว้ 
ถ่ายไว้ไม่เกิน 

6 เดือน 

ชื่อ-สกลุ (ภำษำไทย)......................................... 
ชื่อ-สกลุ (ภำษำอังกฤษ)................................... 

ที่ปรึกษำ 
เลขประจ ำตัวประชำชน.................................... 

ข้อควรปฏิบัติ 

1. บัตรนี้ใช้เฉพำะผู้ที่ได้รับอนุญำต
ที่ปรำกฏชื่อตำมบัตรเท่ำนั้น

2. ให้ติดบัตรทุกคร้ังเมื่อปฏิบัติหน้ำท่ี
3. เมื่อพ้นจำกหน้ำท่ีให้ส่งคืน

กรมส่งเสริมกำรเกษตร
4. ผู้ใดเก็บบัตรนี้ได้ โปรดส่งคืน

กรมส่งเสริมกำรเกษตร

เลขที่บัตร ........../........... 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วันออกบัตร........................................... 
บัตรหมดอำยุ........................................ 
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2. รูปแบบบัตรประจ าตัวคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร ระดับเขต
และระดับประเทศ 

 ด้านหน้า  ด้านหลัง 

  (ขนำดกว้ำง 7 ซม. X ยำว 10 ซม.)           (ขนำดกว้ำง 7 ซม. X ยำว 10 ซม.) 

บัตรประจ ำตัว 
คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้       

กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) 
จังหวัด....../กรุงเทพมหำนคร/ระดับเขต/ระดบัประเทศ 

(...............................................) 
ผู้ออกบัตร 

รูปถ่ายหนา้ตรง 
ขนาด 1 นิว้ 
ถ่ายไว้ไม่เกิน 

6 เดือน 

ชื่อ-สกลุ (ภำษำไทย)......................................... 
ชื่อ-สกลุ (ภำษำอังกฤษ)................................... 

(ต ำแหน่ง) ..................................... 
เลขประจ ำตัวประชำชน.................................... 

ข้อควรปฏิบัติ 

1. บัตรนี้ใช้เฉพำะผู้ที่ได้รับอนุญำต
ที่ปรำกฏชื่อตำมบัตรเท่ำนั้น

2. ให้ติดบัตรทุกคร้ังเมื่อปฏิบัติหน้ำท่ี
3. เมื่อพ้นจำกหน้ำท่ีให้ส่งคืน

กรมส่งเสริมกำรเกษตร
4. ผู้ใดเก็บบัตรนี้ได้ โปรดส่งคืน
    ..................(ระบหุนว่ยงำนผู้ออกบัตร) 

เลขที่บัตร ........../........... 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วันออกบัตร........................................... 
บัตรหมดอำยุ........................................ 
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3. รูปแบบบัตรประจ าตัวคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ หรือเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 ด้านหน้า  ด้านหลัง 

  (ขนำดกว้ำง 7 ซม. X ยำว 10 ซม.)           (ขนำดกว้ำง 7 ซม. X ยำว 10 ซม.) 

บัตรประจ ำตัว 
คณะกรรมกำรศูนย์เรียนรู้       

กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) 
อ ำเภอ.......จังหวัด....../เขตพ้ืนที่.....(.........) กรุงเทพมหำนคร 

(...............................................) 
ผู้ออกบัตร 

รูปถ่ายหนา้ตรง 
ขนาด 1 นิว้ 
ถ่ายไว้ไม่เกิน 

6 เดือน 

ชื่อ-สกลุ (ภำษำไทย)......................................... 
ชื่อ-สกลุ (ภำษำอังกฤษ)................................... 

(ต ำแหน่ง) ................................. 
เลขประจ ำตัวประชำชน.................................... 

ข้อควรปฏิบัติ 

1. บัตรนี้ใช้เฉพำะผู้ที่ได้รับอนุญำต
ที่ปรำกฏชื่อตำมบัตรเท่ำนั้น

2. ให้ติดบัตรทุกคร้ังเมื่อปฏิบัติหน้ำท่ี
3. เมื่อพ้นจำกหน้ำท่ีให้ส่งคืน

กรมส่งเสริมกำรเกษตร
4. ผู้ใดเก็บบัตรนี้ได้ โปรดส่งคืน
    ..................(ระบหุนว่ยงำนผู้ออกบัตร) 

เลขที่บัตร ........../........... 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วันออกบัตร........................................... 
บัตรหมดอำยุ........................................ 
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 ภาคผนวกที ่2 : แผนผังการด าเนินการโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.)ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ . 2564

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

ผลผลิต (output) 
- เกษตรกร จ ำนวน 26,460 รำย 
ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำก ศพก. 
- ศพก.หลักได้รับกำรพัฒนำ จ ำนวน 
882 ศูนย์ 
- ศูนย์เครือข่ำยท่ีได้รับกำรพัฒนำ
จ ำนวนรวม 5,292 ศูนย์ (ศจช. 
1,764 ศูนย์ ศดปช. 882 ศูนย์ และ
ศูนย์เครือข่ำยอื่นๆ 2,646 ศูนย์) 

ผลลัพธ์ (outcome) 
-เกษตรกรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ท่ี
ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำก ศพก. 
สำมำรถน ำควำมรู้ไปปฏิบัติได้ 
- เกษตรกรท่ีได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้
จำก ศพก. และเข้ำสู่ระบบกำรผลิต
แบบแปลงใหญ่   สำมำรถลดต้นทุน
กำรผลิตได้ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 
- ร้อยละ 100 ของศูนย์ท่ีได้รับกำร
พัฒนำสำมำรถให้บริกำรได้ 

- ศพก. และเครือข่ำย ได้รับกำร
พัฒนำให้มีควำมพร้อมในกำร
ให้บริกำรแก่เกษตรกร จ ำนวน 
882 ศูนย์ 
-เกษตรกรผู้น ำท่ีได้รับกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้จำก ศพก. และ
ศูนย์เครือข่ำย ไม่น้อยกว่ำร้อย
ละ 75 สำมำรถน ำควำมรู้ไป
ปฏิบัติได้ 

- มีแผนกำรพัฒนำ ศพก. 
- ศพก. ไดร้ับกำรพัฒนำตำมแผน จำก
หน่วยงำนต่ำง ๆ 

1. พัฒนำศกัยภำพศูนย์เรียนรู้กำรเพิม่
ประสิทธ ิภำพกำรผลิตสนิค้ำเกษตร 
(ศพก.) 882 ศูนย์ และศูนย์เครือข่ำย 
2,646 ศูนย์  

2. กำรบริหำรจัดกำรเพื่อขับเคลือ่นกำร
ด ำเนนิงำน 882 ศูนย์ 

3. สนับสนนุกำรให้บริกำรของ ศพก.
และเครือข่ำย 882 ศูนย์ 

4. พัฒนำเกษตรกรผู้น ำ 882 ศูนย์

6. พัฒนำ ศจช. และ ศดปช.

5 .ติดตำม และรำยงำน 

1. วิเครำะห์ศักยภำพ ศพก และจัดท ำแผนและ
แนวทำงกำรพัฒนำ (จ) 
2. พัฒนำฐำนเรียนรู้ แปลงเรียนรู้ หลักสูตร กำร
เรียนรู ้ขอ้มูลข่ำวสำร ฯลฯ (จ) 
3. เชื่อมโยงศูนย์เครอืข่ำย/จุดเรียนรู้ (จ)

กำรจดัเวทีต่ำง ๆ เพือ่กำรบูรณำกำรของหน่วยงำน 
และกำรแลก เปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกร (ก, ข, จ) 

จัดงำนวนัถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพือ่เริ่มตน้ฤดกูำลผลิต
ใหม่ (Field day) (จ) 

สนับสนุนกำรพัฒนำ ศจช. และ ศดปช. ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ทีส่นับสนนุกำรด ำเนนิงำน ของ ศพก .
(ก, ข, ศ, จ) 

ติดตำม และรำยงำน ทั้งในระดับจังหวัด เขต และ
ส่วนกลำง 

มีกำรประชุมและกำรจัดเวที เพื่อให้มี
กำรบูรณำกำรในกำรขับเคล่ือน ศพก. 

เกษตรกรผู้น ำได้รับกำรถ่ำยทอด ควำมรู้
กำรเกษตร จำก ศพก. 

ศพก. ได้รับกำรสนับสนนุข้อมูลข่ำวสำร 
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ จำกหนว่ยงำนต่ำง ๆ 

จุดเรียนรู้ด้ำนกำรเกษตร ไดร้ับกำรพัฒนำให้
เป็นเครอืข่ำยกำรเรียนรู้ของ ศพก. 

ศพก.ได้รับกำรติดตำม และกำรรำยงำนผล 

ให้ควำมรู้แก่เกษตรกรผูน้ ำให้มีควำมสำมำรถในกำร
ไปถ่ำยทอดควำมรู้แก่เกษตรกรทั่วไป (จ) 

สัญลักษณ์หน่วยงำนด ำเนนิกำร ก = สว่นกลำง  ,ศ = ศนูย์ปฏิบัติกำร  ,ข = เขต  ,จ = จงัหวัด 
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ระยะเวลา

ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64

ภาคผนวก 3.1 

แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอ านวยการขับเคล่ือนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด

เพ่ือขับเคล่ือนการด าเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

จังหวัด…………..... ประจ าปีงบประมาณ 2564

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย งบประมาณ หน่วยงานท่ีร่วมด าเนินการ

แผน CoO
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ระยะเวลา

ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64

XXXXX

1. ประชุมช้ีแจง CoO และ จนท. ศพก., CoO, สนง.เกษตรอ ำเภอ

2. การวิเคราะห์ศักยภาพ

     2.1 วิเคราะห์เพ่ือก าหนดแผนการพัฒนา 

ศพก.

10 ศูนย์ 3,6,1,5,8 4,9 2,7,10 ศพก.,  สนง.เกษตรอ ำเภอ ,  CoO

    2.2 วิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาศูนย์เครือข่าย 30 ศูนย์ ทุกศูนย์ ศพก.,  สนง.เกษตรอ ำเภอ ,  CoO

3.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.และศูนย์เครือข่าย

     3.1 จัดท าแผนการพัฒนา ศพก. 10 ศูนย์ ศพก., CoO, สนง.เกษตรอ ำเภอ

     3.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ 10 ศูนย์ xxxxx

          - เตรียมกำร 1-6,8-10 7,8

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

          - ปรับปรุงฐำนเรียนรู้ 2,4,7-10

9-10
4,7,8 4-5,7,8 7

          - จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ 6 6 1,3,7-8 2,4,7,

9-10

4,7 4,7,8 7 8

     3.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ 10 ศูนย์ xxxxx

          - เตรียมกำร / วำงแผน 1,5 1,5,7 6 6 2-4,

6,9,10

2,8-9

ภำคผนวก 3.1 

แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอ านวยการขับเคล่ือนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด

เพ่ือขับเคล่ือนการด าเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

จังหวัด…ราชบุรี..... ประจ าปีงบประมาณ 2564

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย งบประมาณ หน่วยงานท่ีร่วมด าเนินการ

 ทุก ศพก . ศพก., สนง.เกษตรอ ำเภอ, ศูนย์วิจัย

ข้ำว,ศวพ.รำชบุรี,  สถำนีพัฒนำท่ีดิน,

 สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.

ปศุสัตว์ ,ศคปช.สวนผ้ึง,  โครงกำร

ชลประทำน,  สนง.ปฏิรูปท่ีดิน,ศจช.

สวนผ้ึง,  ศวพ.รำชบุรี,ศจช.บ้ำนสิงห์1-7,9-10

ศพก., สนง.เกษตรอ ำเภอ, ศูนย์วิจัย

ข้ำว,  สถำนีพัฒนำท่ีดิน,  สนง.ประมง

,  สนง.ปศุสัตว์,  ศวพ. (หนองกวำง), 

โครงกำรชลประทำน,  สนง.ปฏิรูป

ท่ีดิน, ศจช.สวนผ้ึง,  ศวพ.รำชบุรี

แผน CoO

ตัวอย่าง
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ระยะเวลา

ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย งบประมาณ หน่วยงานท่ีร่วมด าเนินการ

ตัวอย่าง
          - ด ำเนินกำร 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/จัดท า/ข้อมูลประจ า 

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

          - ข้อมูลพ้ืนฐำนชุมชน ข้อมูลวิชำกำร 

ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรเกษตร

     3.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย 90 ศูนย์

          - คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่ำย 9 1-7,10 8

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

,10

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

     3.6. คณะกรรมการ ศพก.

          - ประชุมเช่ือมโยงคณะกรรมกำร

เครือข่ำย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด

          - ประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำย 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.เกษตรอ ำเภอ

          - ประชุมคณะกรรมกำร ศพก.

          - ติดตำมผลกำรเปล่ียนแปลงหลังผ่ำน

กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี

10 ศูนย์ ศพก., สนง.เกษตรอ ำเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.

     4.1 กำรให้บริกำรข้อมูล ข่ำวสำร 12 คร้ัง ศพก.

     4.2 กำรให้บริกำรด้ำนกำรเกษตร 12 คร้ัง ศพก.

ศพก., สนง.เกษตรอ ำเภอ, ศูนย์วิจัย

ข้ำว, สถำนีพัฒนำท่ีดิน, สนง.ประมง

, สนง.ปศุสัตว์, ศวพ. (หนองกวำง), 

โครงกำรชลประทำน, สนง.ปฏิรูป

ท่ีดิน, ศจช.สวนผ้ึง,  ศวพ.รำชบุรี

สนง.เกษตรอ ำเภอ, ศูนย์วิจัยข้ำว

,สนง.สหกรณ์, สถำนีพัฒนำท่ีดิน,  

สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.

ปศุสัตว์ ,ชป.นครชุมน์, โครงกำร

ชลประทำน,  สนง.ปฏิรูปท่ีดิน,ศวพ.

รำชบุรี

ทุก ศพก.

  - ศพก.,สนง.เกษตรอ ำเภอ, ศูนย์วิจัยข้ำว, 

 สถำนีพัฒนำท่ีดิน,  สนง.ประมง,สนง.ตรวจ

บัญชี,  สนง.ปศุสัตว์,สนง.สหกรณ์, โครงกำร

ชลประทำน,  สนง.ปฏิรูปท่ีดิน,สปก.รำชบุรี,

 ศวพ.รำชบุรี

ทุก ศพก.

ทุก ศพก.
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     4.3 Field Day 10 ศูนย์ 1,8 2-7,9-10 สนง.เกษตรอ ำเภอ, ศูนย์วิจัยข้ำว

,สนง.สหกรณ์,  สถำนีพัฒนำท่ีดิน, 

ศพก.,  สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี,

 สนง.ปศุสัตว์,  ศูนย์เคริอข่ำย ศพก., 

โครงกำรชลประทำน,  สนง.ปฏิรูป

ท่ีดิน, ศวพ.รำชบุรี

     4.4 กำรแก้ปัญหำและรับเร่ืองร้องเรียน 10 ศูนย์  - ศพก.

5. การอบรมเกษตรกร 300 รำย 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.เกษตรอ ำเภอ, ศูนย์วิจัยข้ำว.,

 ศวพ.รำชบุรี, สถำนีพัฒนำท่ีดิน, 

สนง.กษ,  สนง.ประมง.,ชป.นครชุมน์,

 สนง.ปศุสัตว์ ,  ศพก., สนง.ตรวจ

บัญชี, โครงกำรชลประทำน,ศวช., 

สนง.ปฏิรูปท่ีดิน, CoO

6. ประสานงานวิจัย / วิชาการ / นวัตกรรม

          - วิจัยร่วมกับสถำบันกำรศึกษำ

* ประสำนงำน 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

* เข้ำร่วมวิจัย 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

          - ทดสอบผลกำรวิจัยร่วมกับ

สถำบันกำรศึกษำ

* ประสำนงำน 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

* เข้ำร่วมทดสอบ 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

          - ฝึกงำนของนักศึกษำ

* ประสำนงำน 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

* รับฝึกงำน 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., 

 - ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ, 

 - CoO

 - มหำวิทยำลัยเกษตรวิทยำเขต

   ก ำแพงแสน, 

 - มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม

 - มหำวิทยำลัยอัสสัมชัน

 - ศูนย์วิจัยข้ำว,สนง.สหกรณ์ 

 - สถำนีพัฒนำท่ีดิน, ศพก.,

 - สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี 

 - สนง.ปศุสัตว์,

 - มจธ.วิทยำเขตรำชบุรี 

 - สถำนีพัฒนำท่ีดิน, 

 - สนง.ปฏิรูปท่ีดิน, ศวพ.รำชบุรี
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7. การสนับสนุนเพ่ิมเติมเพ่ือขับเคล่ือน

ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

10 ศูนย์

  7.1 กำรจัดท ำแปลงต้นแบบ

  7.2 ป้ำยฐำนเรียนรู้

  7.3 เอกสำรวิชำกำร

  7.4 ถ่ำยทอดควำมรู้

  7.5 สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต

  7.6 สนับสนุนส่ือเรียนรู้ด้ำนสหกรณ์

  7.7 สนับสนุนกำรรวมกลุ่ม

8. ติดตามประเมินผลและรายงาน

 8.1 ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 12 คร้ัง  - ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ, ศพก.

 8.2 สรุปผลกำรด ำเนินงำน 1 คร้ัง  - ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ

1 คือ 2 คือ ศพก. อ.เมืองรำชบุรี 3 คือ ศพก. อ.ด ำเนินสะดวก

4 คือ ศพก. อ.จอมบึง 5 คือ ศพก. อ.บ้ำนโป่ง 6 คือ ศพก. อ.บำงแพ

7 คือ 8 คือ ศพก. อ.สวนผ้ึง 9 คือ ศพก. อ.วัดเพลง

10 คือ ศพก. อ.บ้ำนคำ

ศพก. อ.โพธำรำม

ทุก ศพก.

 สนง.พัฒนำท่ีดิน,

 สนง.เศรษฐกิจกำรเกษตร,

 ศูนย์วิจัยข้ำว,

 สนง.เกษตรและสหกรณ์,

 สนง.ตรวจบัญชี,

 สนง.ประมง, สนง.สหกรณ์,

 สนง.ปศุสัตว์,

 ศวพ.รำชบุรี

ทุกวันท่ี 25 ของเดือน     รำยงำนทุก ศพก.

ทุก ศพก.

ศพก. อ.ปำกท่อ
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ภาคผนวก 3.2

แผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคล่ือนการด าเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
 อ าเภอ......................  จังหวัด..............................  ประจ าปีงบประมาณ 2564

ช่ือเกษตรกรต้นแบบ  ................................       สินค้าหลัก ...............................
จุดเด่น  ...............................................................................................

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย งบประมาณ
ระยะเวลา

แผน ราย ศพก.
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XXXXX

1. การเตรียมการ

 -ประชุมหารือคณะกรรมการ ศพก.และเครือข่าย xxxxx

 -ร่วมกันวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนา ศพก.

 - ก าหนดแนวทางพัฒนาและแผนการด าเนินงาน

 - พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก. xxxxx

 2.1 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเตรียมดิน 1 ฐาน

* การป่ันดินนา การลูบเทือก การชักร่องน  า

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเพาะกล้านาโยน 1 ฐาน

* แบบแห้ง (เพาะบนบก) การใช้เมล็ดพันธ์ุ

     - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การโยนกล้า 1 ฐาน

* การแกะต้นกล้า การขนย้ายกล้า วิธีการโยนกล้า

     - ฐานเรียนรู้ เร่ือง  การลดต้นทุนการผลิตข้าว 1 ฐาน

* ปุ๋ยส่ังตัด การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การใช้สารชีวภัณฑ์

     - ฐานเรียนรู้ เร่ือง  การเพ่ิมมูลค่าสินค้า 1 ฐาน

* การสีข้าวขาว , ข้าวกล้อง การบรรจุภัณฑ์

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าบัญชี

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าเกษตรผสมผสาน

หมายเหตุ

1 ม.ค. - 28 ก.พ.

1 ม.ค. - 28 ก.พ.

1 ม.ค. - 28 ก.พ.

ภาคผนวก 3.2

แผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคล่ือนการด าเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

 อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2564

ช่ือเกษตรกรต้นแบบ  นายเอ้ือ  สวัสด์ิจุ้น  สินค้าหลัก  ข้าว

จุดเด่น     1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว     2.การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย งบประมาณ
ระยะเวลา

1 ม.ค. - 28 ก.พ.

1 ม.ค. - 28 ก.พ.

แผน ราย ศพก.ตัวอย่าง
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 2.2 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด 1 เร่ือง

ต้นทุนการผลิตข้าว

          - คัดเลือกเมล็ดพันธ์ุ วิเคราะห์ปริมาณธาตุ NPK

 ในดิน เตรียมดิน รูปแบบการปลูกข้าว ใช้ปุ๋ยเคมีตามค่า

วิเคราะห์ดิน (ปุ๋ยส่ังตัด) ส ารวจติดตามแมลงศัตรูพืช 

การใช้ปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง)

  2.3 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง

          - ข้อมูลพื นฐานชุมชน

          - ข้อมูลวิชาการ

          - ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร

     2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย xxxxx

          - คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย 18

          - วิเคราะห์ศุนย์เครือข่าย 18

          - ปรับปรุง/พัฒนา ฯลฯ

     2.6. คณะกรรมการ ศพก. xxxxx

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

          - ติดตามผลการเปล่ียนแปลงหลังผ่าน

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

* เตรียมสถานท่ี/วัสดุอุปกรณ์ 1-21

1 มี.ค. - 30 ก.ค.

25 พ.ย. - 30 เม.ย.

1 ก.พ.-31มี.ค.
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* เตรียมเกษตรกร 1-21

* นิทรรศการ 1-21

* ประสานการสนับสนุนหน่วยงานภาคี 1-21

          - ด าเนินงานจัดงาน 22

          - สรุปผล 26

     3.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน  - ครั ง

4. การอบรมเกษตรกร xxxxx

     - การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการ

เรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทาง

โรงเรียนเกษตรกร

3/30 ครั ง/ราย 19 17 8

      - สรุปผลการอบรม

5. พัฒนาทีมงาน

 - การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาตนเองและ

สมาชิก

6. ติดตามประเมินผลและรายงาน

6.1 การรายงานความก้าวหน้า

6.2 สรุปผลการด าเนินงาน

ทุกวันท่ี 27 ของเดือน
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จ ำนวน งบประมำณ สถำนท่ี

เป้ำหมำย (รำย) (บำท) จัดอบรม ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64

หมายเหตุ : -โปรดระบุวัน ในแผนการจัดอบรม

- เจ้าภาพหลัก ให้ระบุช่ือหน่วยงานในพ้ืนท่ี 

ภำคผนวกท่ี 3.3

แผนกำรอบรมเกษตรกรของ ศพก. อ ำเภอวัดเพลง และ ศูนย์เครือข่ำย 

อ ำเภอ.......................  จังหวัด......................   ชนิดสินค้ำ .....................

หลักสูตรกำรเรียนรู้
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

เจ้ำภำพหลัก

แผนอบรมเกษตรกร
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จ ำนวน งบประมำณ สถำนท่ี

เป้ำหมำย (รำย) (บำท) จัดอบรม ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64

หลักสูตรบังคับ

 - ทฤษฎีใหม่

 - เศรษฐกิจพอเพียง

 - เกษตรผสมผสาน

หลักสูตรหลัก

    -  อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP 

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

     - จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (คร้ังท่ี 1) 25 5,000           ศพก.อ.วัดเพลง 7 สนง.กษอ.วัดเพลง

     - จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (คร้ังท่ี 2) 25 5,000          
ศจช.ม.5

ต.จอมประทัด
18 สนง.กษอ.วัดเพลง

     - ถ่ายทอดความรู้เร่ืองวิเคราะห์จัดท าแผนรายแปลงและ

 จัดท าแผนธุรกิจ (แปลงใหญ่) 85 17,000         ศพก.อ.วัดเพลง 19 สนง.กษอ.วัดเพลง

     - ถ่ายทอดความรู้เร่ืองการพัฒนาคุณภาพ ตลาด การบริหาร

 จัดการกลุ่ม (แปลงใหญ่) 85 17,000         ศพก.อ.วัดเพลง 20 สนง.กษอ.วัดเพลง

     - สร้างการรับรู้และเข้าใจ ส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนา

 ความรู้ (โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร) 50 35,000         ศพก.อ.วัดเพลง 22 สนง.กษอ.วัดเพลง

 - การจัดการดินปุ๋ยชุมชน (การใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิต) 20 4,000          
ศดปช.ม.7

ต.จอมประทัด
7

สนง.กษอ.วัดเพลง,

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

หลักสูตรเสริม

     - การจัดท าแผนการผลิตรายบุคคุล IFPP และแผนธุรกิจกลุ่ม 20 8,000          ศพก.อ.วัดเพลง 11 19 สนง.กษอ.วัดเพลง

 - พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

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

 - ประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 20 7,000           ท่ีท าการกลุ่มฯ 13

    - พัฒนาเกษตรกรผู้น า (จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกรผู้น า) 30 18,000        ศพก.อ.วัดเพลง 9 5 18 สนง.กษอ.วัดเพลง

 - จัดการบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (Smart 

Group)
13 2,600          

 กลุ่มกล้วยอบ

ต.จอมประทัด
15 สนง.กษอ.วัดเพลง

หมายเหตุ : -โปรดระบุวัน ในแผนการจัดอบรม

- เจ้าภาพหลัก ให้ระบุช่ือหน่วยงานในพ้ืนท่ี 

ภำคผนวกท่ี 3.3

อ ำเภอวัดเพลง   จังหวัดรำชบุรี   ชนิดสินค้ำ มะพร้ำวน  ำหอม

หลักสูตรกำรเรียนรู้ เจ้ำภำพหลัก

แบบฟอร์มแผนกำรอบรมเกษตรกรของ ศพก. อ ำเภอวัดเพลง และ ศูนย์เครือข่ำย 

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

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

21

แผนอบรมเกษตรกรตัวอย่าง
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 ภาคผนวก 4 

ตัวอยา่ง : แผนที่แสดงที่ตั้ง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตรอ าเภอบ่อพลอย และศูนย์เครือข่าย 
 พื้นที่อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุร ี
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ท ำเนียบศูนย์เครือข่ำย ศพก. อ ำเภอ .................  จังหวัด ................... 
ชื่อศูนย:์  ..........................................................  อ ำเภอ.......................  จังหวัด................. 
สินค้ำหลัก: ………………………………………………………………………….. 
สถำนที่ตั้ง:  .......................  หมู่ที.่...............  ต ำบล.............................  อ ำเภอ................... จังหวัด
......................... 
พิกัด: Latitude ……………….. Longitude ……………..  x ……………….. y …………….  zone 
……………….. 
แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ : 

ชื่อประธำนศูนย์เครือข่ำย : ....................................................................  

เบอร์โทรศัพท์:  ............................................................... 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เครือข่ำย  : 
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….. 
กำรน ำไปใช้ประโยชน์ : ……………………………………………… 
หลักสูตรกำรเรียนรู้ : .......................................................... 
ฐำนกำรเรียนรู้ ที่ 1 …………………………………………… 

ฐำนกำรเรียนรู้ที ่ 2 …………………………………………… 

ฐำนกำรเรียนรู้ที่  3 …………………………………………… 

แปลงเรียนรู้  ..........................................................

ชื่อเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร :   ................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ : ................................... 

ภาพประธานศนูยเ์ครือข่าย 

ภาคผนวก 5 
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ท ำเนียบศูนย์เครือข่ำย ศพก .อ ำเภอ บ่อพลอย  จังหวัด กำญจนบุร ี
ชื่อศูนย:์ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้ำนหนองแดง       อ ำเภอ  บ่อพลอย     จังหวัด    
กำญจนบุรี         3
ประเภทศูนย์เครือข่ำย : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสำน/  
สถำนที่ตั้ง: หมู่ที่   5   ต ำบล  หนองกุ่ม     อ ำเภอ   บ่อพลอย    จังหวัด    กำญจนบุรี 
พิกัด: Latitude ……………….. Longitude ……………..  x  548158  y  1569775  zone 

347 แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ : 

ชื่อประธำนศูนย์เครือข่ำย :     นำยเผื่อ รู้ระวัง     3     
เบอร์โทรศัพท์:  3    0822481469 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เครือข่ำย  :     กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
กำรน ำไปใช้ประโยชน์ : กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ตำมแนวทำงเกษตรทฤษฎีใหม่        3 
หลักสูตรกำรเรียนรู้ : 1. กำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมตำมแนวทำงเกษตรทฤษฎีใหม่ 

2. กำรลดต้นทุนกำรผลิตโดยใช้ปุ๋ยหมักและน้ ำหมักชีวภำพ
3. กำรจัดท ำบัญชีฟำร์ม
4. กำรใช้น้ ำอย่ำงรู้คุณค่ำ 3

ฐำนกำรเรียนรู้ ที่ 1  กำรน ำมูลสัตว์มำท ำก๊ำซชีวภำพ    3 

ฐำนกำรเรียนรู้ที ่ 2  กำรจัดกำรพ้ืนที่ตำมแนวทำงเกษตรทฤษฎีใหม่   

ฐำนกำรเรียนรู้ที่ 3  กำรผลิตปุ๋ยหมักและน้ ำหมักชีวภำพ  

แปลงเรียนรู้ 

ชื่อเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร :   นำงบุณยรักษ์  ก ำเลิศทอง  นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญ 
เบอร์โทรศัพท์ :    086 028 1934 

ตัวอย่าง 
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บัญชีศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ทุกอ าเภอ จังหวัด..XXXXXX............................ 
กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนงบประมาณ ปี 2564 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. ภาคผนวก 6 
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บัญชีศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ทุกอ าเภอ จังหวัด ....กาญจนบุรี..............................  

กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนนุงบประมาณ ปี 2564 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 

ตัวอย่าง แบบฟอร์มบัญชีศูนย์เครือข่าย ศพก. 
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ข้อมูลการพัฒนาแปลงต้นแบบ 
กิจกรรม : การสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานการผลิตให้เกษตรกรแปลงต้นแบบ 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
(แต่ละเขตจะมีแปลงต้นแบบจ านวน 2 จุด) 

ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ................ 
อ าเภอ...................... จังหวัด..................... 

หมายเหตุ :  ส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Word และ PDF ภายในเดือน มีนาคม 2564 
ทาง E-mail : onefarm_362@hotmail.com 

ที ่ ชื่อศูนย์เรียนรู ้ ชื่อเจ้าของแปลง 
ที่ต้ังแปลง รายละเอียดแปลง 

ปัจจัยพ้ืนฐานการผลิตที่ได้รับการสนับสนุน 
(ตามแผนการผลิตและความต้องการของเกษตรกรตาม

บริบทของพ้ืนที่ จ านวน 5 ไร่) 

หมู่ที ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
พิกัดแปลง 

(X, Y) 
พืชหลัก 

ขนาดแปลง 
(ไร่) 

พืช ปศุสัตว์ ประมง อื่นๆ 

แบบฟอร์ม กจฟ.1 
ภาคผนวก 7 
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รูปแบบการเขียนการถอดบทเรียนแปลงต้นแบบ 
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  

โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ชื่อเรื่อง……………………….. 
ถอดบทเรียนที่เป็นเรื่องเด่นของแปลงต้นแบบ 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ชื่อผู้เล่า
2. ชื่อเรื่อง
3. เป็นการด าเนินการเก่ียวกับ
4. เหตุการณ์นี้เกิดข้ึนเมื่อ
5. สถานที่
6. วันที่จดบันทึกเรื่องเล่า
7. เขียนเล่าความเป็นมาของเหตุการณ์นั้น มีความเปน็มาอย่างไร มีแรงบันดาลใจอะไร ในการด าเนินการเรื่องนี้ ?

8. ท่านได้ใช้ความรู้ ทักษะ หรือพฤติกรรมอะไร และท าอย่างไร จึงท าให้เหตุการณ์ข้างต้นประสบความส าเร็จ ?

9. ผลที่เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในข้อ 7 และ 8 ได้ผลเป็นอย่างไร ?

10. กลยุทธ์ในการท างานให้ประสบความส าเร็จคืออะไร?

11. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จมีอะไรบ้าง?

12. ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข?

13. บทสรุปหรือสาระส าคัญที่ได้จากเรื่องเล่านี้คืออะไร?

14. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องในการด าเนินการเรื่องนี้?

15. แนวทางการพัฒนาการท างานให้ประสบความส าเร็จในอนาคต ?

16. ภาพกิจกรรม
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ข้อมูลพื้นฐานแปลงต้นแบบ 
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  

โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ชื่อศูนย์ :  ......................................................................  อ ำเภอ .................................   จังหวัด ...................................  
สินค้ำหลัก : …………………………………………………….……… พืชหลัก : ……………………................................................ 
สถำนที่ตั้ง ......... ...............................  หมู่ที่................. ต ำบล..................... อ ำเภอ....................จังหวัด..................... 
พิกัด : Latitude …………….............… Longitude ………............……..  x ………………..y …………….  zone ……....... 
แผนที่ต้ังศูนย์เรียนรู้ : 

ชื่อประธำนศูนย์ : .................................................................................. อำยุ................ ..... ปี 
ที่อยู่ ......... ........  หมู่ที่................. ต ำบล..................... อ ำเภอ....................จงัหวัด................ 
เบอร์โทรศัพท ์:  ...................................................................................................................  
สถำนกำรณ์ของพ้ืนที่ : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………...…….. 
............................................................................................................................. ..................................................... 
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์ : .………………………………………………………………………………................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………...…….. 
............................................................................................................................. ..................................................... 
กำรน ำไปใช้ประโยชน์ : ……………………………………….........................................................................................……. 
............................................................................................................................. ..................................................... 
...................................................................................................................................................... ............................ 
หลักสูตรกำรเรียนรู้ : ……………………………………….............................................................................................……. 
............................................................................................................................. ..................................................... 
ฐำนกำรเรียนรู้ ที่ 1 : …………………………………………………………………….................................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................... 
ฐำนกำรเรียนรู้ ที่ 2 : …………………………………………………………………….................................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................... 
ฐำนกำรเรียนรู้ ที่ 3 : …………………………………………………………………….................................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................... 

ภาคผนวก 9 
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แผนผังแปลง : 

เกษตรกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง : ………………………............................................................ . 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .........................................................................................................  
กำรจัดระบบกำรปลูกพืช/ระบบหรือรูปแบบแปลง : ………………………..............................................................……. 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .........................................................................................................  
กำรจัดกำรผลผลิต : ............................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................... .........................................................................................................................  
แนวคิดในกำรท ำงำน : …………………………………………..…………............................................................……………….… 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .........................................................................................................  
ภำพกิจกรรมในแปลง : 

ชื่อเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร  ...........................................................  ต ำแหน่ง ......................................................  
สังกัด : ………………………………………………………………………………..…….. เบอร์โทรศัพท์ : .......................................... 

หมายเหตุ :  ส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Word และ PDF ภำยในเดือน มีนำคม 2564 
ทำง E-mail : onefarm_362@hotmail.com 
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แนวทางการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) 

ปี 2564 
-------------------------------------- 

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 โดยให้พิจารณาเลือกชนิดสินค้าให้

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 (Kick off) โดยให้ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งหมด

จ านวน 14 หน่วยงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Field Day ทั้งหมด 19 ศพก. และจัดงานตามฤดูกาลของชนิดสินค้า 

2) การจัดงาน Field Day ใน ศพก. ที่เหลือ (จ านวน 863 ศพก.) ให้ด าเนินการจัดงานตามฤดูกาลของชนิดสินค้า

5. ประเด็นการน าเสนอ
น าเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตของแต่ละชนิดสินค้า เพื่อให้เกษตรกรสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติ

ในฤดูกาลผลิตใหม่ 

ภาคผนวก 10
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6. กิจกรรมในการจัด Field Day
1) กิจกรรมหลัก

- สถานีเรียนรู้ต่างๆ ควรมีการบูรณาการองค์ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ โดยมีเนื้อหาและ
เทคโนโลยีที่จ าเป็นในกระบวนการผลิตของสินค้าที่เลือกด าเนินการ และสอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดงาน 
Field Day  

- 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. ข้ันตอนการจัดงาน 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 าหนดเป้าหมายในการพัฒนาตามชนิดสินค้าที่เลือก 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  
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    7.2 ประสานงานและเตรียมการก่อนจัด Field Day ดังนี้ 
1) สถานที่ / วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ / พิธีการ (ถ้ามี)
2) สถานีเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้ที่มีประเด็นและองค์ความรู้สอดคล้องกันในแต่ละสถานี

องค์ความรู้ / อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้  วิทยากรประจ าฐานเรียนรู้ และก าหนดระยะเวลาในการเรียนรู้แต่ละ
สถานี (เท่ากันทุกสถานี) 

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

    7.3 การจัดงาน Field Day 
1) ชี้แจงความเป็นมาของการก าหนดประเด็นการเรียนรู้  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  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 
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  - หน่วยงานต่างๆ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพ้ืนที่ 
  - หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

10. การดูแลเกษตรกรหลังการจัด Field Day
10.1 เกษตรกรเสนอแนวทางที่ได้จากการสรุปผลการเรียนรู้ภายหลังการจัด Field Day เพ่ือขอรับการสนับสนุน
10.2 หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันก าหนดแผนการดูแลเกษตรกร (ตามข้อเสนอของเกษตรกร) โดยดูแลตามภารกิจ

ของแต่ละหน่วยงาน ภายหลังการจัด Field Day 
--------------------------------------------------- 
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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. 

ภาคผนวก 11 
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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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