


แนวทางการใช้ประโยชน์ 
ฐานข้อมูลคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2563 

...............................................................  
 

ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิ ทธิภาพ    

การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ก าหนดให้มีคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. 

ระดับประเทศ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับ

เขต/ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ โดยคณะกรรมการเครือข่ายทุกระดับมีระยะเวลาด ารงต าแหน่งคราวละ    

2 ปี (ก าหนดเริ่มต้นและสิ้นสุดในเดือนตุลาคมทุกรอบ 2 ปี) ซึ่งการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก. 

ทุกระดับ ที่ผ่านมา ท าให้เราได้ข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการ ศพก. มาหนึ่งชุดข้อมูล โดยเป็นรายชื่อตามค าสั่ง

แต่งตั้ง หรือรายชื่อแนบท้ายค าสั่งแต่งตั้ง เป็นต้น ซึ่งการน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในเชิงการวางแผน

โครงการ/กิจกรรม หรือการบริหารงานส่งเสริมการเกษตร จะมีข้อจ ากัด เนื่องจากข้อมูลที่ได้ไม่ใช่ข้อมูล      

เชิงปริมาณ หรือข้อมูลเชิงสถิติ แต่ถ้าหากเราน าข้อมูลรายชื่อดังกล่าวมาแปลงเป็นข้อมูลตัวเลข (ข้อมูล       

เชิงปริมาณ) แล้วน ามาวิเคราะห์ จัดกลุ่ม และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก็จะได้ข้อมูลคณะกรรมการ 

ศพก. ที่เป็นฐานข้อมูลเริ่มต้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรได้ 

ซ่ึงฐานข้อมูลดังกล่าวกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินการรวบรวมไว้ตามประเด็น ดังนี้ 
 

ภาพรวมฐานข้อมูลคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ทุกระดับ ปี 2561 และปี 2563 

จากการด าเนินการคัดเลือกและจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. เมื่อปี 2561         

(วาระด ารงต าแหน่ง ปี 2561 ถึง 2562) ได้คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. รวมทุกระดับ จ านวน 970 คณะ              

และคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. รวมทั้งหมด 17,449 ราย (ข้อมูล ณ 12 พฤศจิกายน 2562) และจากการ

ด าเนินการคัดเลือกและจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. เมื่อปี 2563 (วาระด ารงต าแหน่ง     

ปี 2563 ถึง 2564) ได้คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. รวมทุกระดับ จ านวน 970 คณะ และมีคณะกรรมการ

เครือข่าย ศพก. รวมทั้งหมด 17,950 ราย (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2564) 
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ภาพที่ 1  ภาพรวมฐานข้อมูลคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ทุกระดับ ปี 2561 และปี 2563 

 

การจ าแนกฐานข้อมูลคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ปี 2563 

คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ชุดปัจจุบันปี 2563 มีคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ทุกระดับ        

รวม 970 คณะ และมีจ านวนคณะกรรมการ ศพก. รวมทั้งหมด 17,950 ราย (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2564) 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ จ านวน 1 คณะ รวมจ านวน 3 ราย 

 2. คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ จ านวน 1 คณะ รวมจ านวน 9 ราย 

 3. คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต จ านวน 9 คณะ รวมจ านวน 76 ราย 

 4. คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด จ านวน 77 คณะ รวมจ านวน 901 ราย 

 6. คณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ/เขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 882 คณะ รวมจ านวน  

16,961 ราย 
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ภาพที่ 2  แผนภูมิแท่งแสดงการจ าแนกฐานข้อมูลคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ปี 2563  

 

ฐานข้อมูลคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ทุกระดับ ปี 2563 จ าแนกตามเขตการบริหารงาน ศพก. 

 ในปี 2563 ฐานข้อมูลคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ทุกระดับ จ าแนกตามเขตการบริหารงาน ศพก. 

ออกเป็น 9 เขต ซึ่งแต่ละเขตมีจ านวนคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ดังนี้ (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2564) 

 1. เขต 1 (จังหวัดสระบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และอ่างทอง) 

มีคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ทุกระดับ จ านวน 88 คณะ รวมจ านวน 1,630 ราย 

 2. เขต 2 (จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 

และสมุทรสาคร) มีคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ทุกระดับ จ านวน 71 คณะ รวมจ านวน 1,281 ราย 

 3. เขต 3 (จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สระแก้ว ปราจีนบุรี ชลบุรี นครนายก ตราด ระยอง   

และจันทบุรี) มีคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ทุกระดับ จ านวน 83 คณะ รวมจ านวน 1,487 ราย 

 4. เขต 4 (จังหวัดนครพนม หนองบัวล าภู ร้อยเอ็ด มหาสารคาม หนองคาย อุดรธานี เลย บึงกาฬ 

สกลนคร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น และมุกดาหาร) มีคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ทุกระดับ จ านวน 184 คณะ 

รวมจ านวน 3,646 ราย 

 5. เขต 5 (จังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง ยะลา สตูล ปัตตานี และนราธิวาส) มีคณะกรรมการเครือข่าย 

ศพก. ทุกระดับ จ านวน 85 คณะ รวมจ านวน 1,399 ราย 

 6. เขต 6 (จังหวัดล าพูน ล าปาง น่าน แพร่ พะเยา แม่ ฮ่องสอน เชียงใหม่  และเชียงราย )                

มีคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ทุกระดับ จ านวน 112 คณะ รวมจ านวน 2,067 ราย 
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 7. เขต 7 (จังหวัดยโสธร ชัยภูมิ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ นครราชสีมา อุบลราชธานี อ านาจเจริญ          

และสุรินทร์) มีคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ทุกระดับ จ านวน 160 คณะ รวมจ านวน 3,061 ราย 

 8. เขต 8 (จั งหวัดกระบี่  นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี  ภู เก็ต ชุมพร ระนอง และพังงา )                

มีคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ทุกระดับ จ านวน 82 คณะ รวมจ านวน 1,447 ราย 

 9. เขต 9 (จังหวัดพิจิตร นครสวรค์ ตาก สุโขทัย ก าแพงเพชร อุทัยธานี พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 

อุตรดิตถ)์ มีคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ทุกระดับ จ านวน 103 คณะ รวมจ านวน 1,929 ราย 

 

ตารางท่ี 1  ฐานข้อมูลคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ทุกระดับ ปี 2563 จ าแนกตามเขตการบริหารงาน ศพก. 

 
 

ฐานข้อมูลส าคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ 

 การวางแผนและก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ เช่น การถ่ายทอดความรู้

และเทคโนโลยีการเกษตร การฝึกอบรมเกษตรกร และการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านส่ งเสริม

การเกษตร มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ในพ้ืนที่ ช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจด าเนินงาน 

ซึ่งฐานข้อมูลคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ/เขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ถือเป็นฐานข้อมูลส าคัญที่จะช่วย

สนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ซึ่งช่วยให้การวิเคราะห์และตัดสินใจด าเนินงานดังกล่าวสามารถบริหารจัดการ

ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยฐานข้อมูลคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ/เขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร    

มีรายละเอียด ดังนี้ 
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 1. ภาพรวมฐานข้อมูลคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ/เขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปี 2563     

ตามแนวทางการด าเนินการคัด เลือกและแต่งตั้ งคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ/เขตในพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร ปี 2563 สามารถแบ่งฐานข้อมูลออกเป็น 3 องคป์ระกอบ ดังนี้ (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2564) 

    1.1 ประธานกรรมการ (เกษตรกรต้นแบบ) จ านวน 881 ราย 

              1.2 กรรมการ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

      1.1.1 เกษตรกรผู้น า/อกษ./อกม. จ านวน 6,038 ราย 

      1.1.2 เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่าย จ านวน 5,395 ราย 

      1.1.3 ผู้แทน ศบกต. จ านวน 908 ราย 

      1.1.4 ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2,857 ราย 

1.3 ผู้ประสานงาน (เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร) จ านวน 882 ราย  

 

 
ภาพที่ 3  แผนภูมิรูปวงกลมแสดงองค์ประกอบของฐานข้อมูลคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ 

                               /เขตในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ปี 2563 

 

 2. ฐานข้อมูลคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ/เขตในพ้ืนที่  กทม. ปี 2563 จ าแนกตามเขต        

การบริหารงาน ศพก. ออกเป็น 9 เขต  มีคณะกรรมการฯ รวม 16,961 ราย ซึ่งแต่ละเขตมีจ านวน           

คณะกรรมการฯ ศพก. ดังนี้ (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2564) 

2.1 เขต 1 มีคณะกรรมการฯ จ านวน 1,548 ราย  

2.2 เขต 2 มีคณะกรรมการฯ จ านวน 1,203 ราย  

2.3 เขต 3 มีคณะกรรมการฯ จ านวน 1,391 ราย  

2.4 เขต 4 มีคณะกรรมการฯ จ านวน 3,462 ราย  
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2.5 เขต 5 มีคณะกรรมการฯ จ านวน 1,314 ราย  

2.6 เขต 6 มีคณะกรรมการฯ จ านวน 1,955 ราย  

2.7 เขต 7 มีคณะกรรมการฯ จ านวน 2,901 ราย  

2.8 เขต 8 มีคณะกรรมการฯ จ านวน 1,361 ราย  

2.9 เขต 9 มีคณะกรรมการฯ จ านวน 1,826 ราย  

 

ตารางท่ี 2  ฐานข้อมูลคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ/เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2563  

               จ าแนกตามเขตการบริหารงาน ศพก. 

 
 

 3. ฐานข้อมูลเกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่าย 16 ด้าน ปี 2563 ในองค์ประกอบคณะกรรมการ ศพก. 

ระดับอ าเภอ/เขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ในส่วนของต าแหน่งกรรรมการจะมีข้อมูลเกษตรกรต้นแบบ

ศูนย์เครือข่าย ซึ่งเราสามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และจัดกลุ่มข้อมูลได้เป็นฐานข้ อมูลเกษตรกร

ต้นแบบศูนย์เครือข่าย 16 ด้าน ดังนี้ (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2564) 

3.1 ด้านดินปุ๋ย จ านวน 657 ราย 

3.2 ด้านการจัดการศัตรูพืช จ านวน 558 ราย 

3.3 ด้านเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 979 ราย 

3.4 ด้านทฤษฎีใหม่ จ านวน 461 ราย 

3.5 ด้านข้าว จ านวน 442 ราย 
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3.6 ด้านพืชไร่ จ านวน 123 ราย 

3.7 ด้านพืชผัก จ านวน 190 ราย 

3.8 ด้านไม้ดอกไม้ประดับ จ านวน 26 ราย 

3.9 ด้านไม้ผล จ านวน 244 ราย 

3.10 ด้านประมง จ านวน 138 ราย 

3.11 ด้านปศุสัตว์ จ านวน 157 ราย 

3.12 ด้านแปรรูป จ านวน 110 ราย 

3.13 ด้านกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร จ านวน 86 ราย 

3.14 ด้านเกษตรกรรุ่นใหม่ จ านวน 72 ราย 

3.15 ด้านวิสาหกิจชุมชน จ านวน 78 ราย 

3.16 ด้านอื่นๆ เช่น ด้านแมลงเศรษฐกิจ ด้านแปลงใหญ่ข้าว ด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นต้น

จ านวน 1,074 ราย 

 

 
ภาพที่ 4  แผนภูมิแท่งแสดงฐานข้อมูลเกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือขา่ย 16 ด้าน ปี 2563 
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 4. ภาพรวมฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (ผู้ประสานงาน) ในคณะกรรมการ ศพก.       

ระดับอ าเภอ/เขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปี 2563 ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 882 ราย จ าแนกตามต าแหน่งได้ ดังนี้ 

(ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2564) 

4.1 ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ จ านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.61 

4.2 ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ จ านวน 356 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.36 

4.3 ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จ านวน 412 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.71 

4.4 ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.34 

4.5 ต าแหน่งเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรช านาญงาน จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.68 

4.6 ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (พนักงานราชการ) จ านวน 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.22 

4.7 ต าแหน่ ง อ่ืนๆ เช่น  เจ้ าหน้ าที่ ส่ งเสริมการเกษตร และนักวิชาการเกษตร  เป็นต้น          

จ านวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.08 

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ระดับอ าเภอ/ต าบล 1 คน ดูแลรับผิดชอบ/ประสานงานคณะกรรมการ 

ศพก. ระดับอ าเภอ/เขตในพ้ืนที่ กทม.  1 คณะ โดยเฉลี่ย 19 ราย ต่อคณะ และดูแลรับผิดชอบ/ประสานงาน

เกษตรกรต้นแบบของศูนย์เครือข่าย ใน 1 คณะกรรมการฯ โดยเฉลี่ย 6 ราย/เครือข่าย ต่อคณะ 

 

 

 
ภาพที่ 5  แผนภูมิรูปวงกลมแสดงภาพรวมฐานข้อมลูเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร (ผูป้ระสานงาน)  

                              ในคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ/เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2563 
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 5. ฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (ผู้ประสานงาน) ในคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ       

/เขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปี 2563 มีจ านวนทั้งหมด 882 ราย จ าแนกตามเขตการบริหารงาน ศพก. 

ออกเป็น 9 เขต แต่ละเขตมีจ านวนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ดังนี้ 

5.1 เขต 1 มีเจ้าหนา้ที่ส่งเสริมการเกษตร จ านวน 78 ราย  

5.2 เขต 2 มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จ านวน 62 ราย  

5.3 เขต 3 มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จ านวน 73 ราย  

5.4 เขต 4 มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จ านวน 171 ราย  

5.5 เขต 5 มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จ านวน 77 ราย  

5.6 เขต 6 มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จ านวน 103 ราย  

5.7 เขต 7 มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จ านวน 151 ราย  

5.8 เขต 8 มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จ านวน 74 ราย  

5.9 เขต 9 มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จ านวน 93 ราย  

 

ตารางท่ี 3  ฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (ผู้ประสานงาน) ในคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ        

               /เขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปี 2563  
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แนวทางการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ปี 2563 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น ฐานข้อมูลคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ปี 2563 สามารถน าไปประโยชน์     

ในงานส่งเสริมการเกษตรได้หลากหลาย โดยมีแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ส าคัญ ดังนี้  

1. การวางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. 

2. การศึกษาวิจัยที่ต้องใช้ประชากร/กลุ่มตัวอย่างที่เป็นคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. 

3. การจัดท าท าเนียบวิทยากรเกษตรกร เช่น ท าเนียบเกษตรกรต้นแบบ ท าเนียบเกษตรกรผู้น า/อกษ. 

/อกม. และท าเนียบเกษตรต้นแบบของศูนย์เครือข่าย เป็นต้น 

4. การเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน (ด้านการเกษตรและสหกรณ์)  กับฐานข้อมูลอ่ืน       

ที่เก่ียวข้อง เช่น ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์เกษตร เป็นต้น   

5. การบริหารงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจ าอ าเภอ/ต าบลให้สอดคล้องกับจ านวน

คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. 

 

แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ทุกระดับ 

 การพัฒนาฐานข้อมูลคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ทุกระดับ เพ่ือให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ครอบคลุมทุกกระบวนการของการจัดท าฐานข้อมูลจะช่วยให้สามารถน าฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์สะดวก 

รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. การจัดท าระบบจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบจัดเก็บฯ แบบออนไลน์ (Online) 

2. มีระบบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในทุกระดับ 

    (ต าบล/แขวง ---> อ าเภอ/เขตในพ้ืนที่ กทม. ---> จังหวัด/กทม. ---> เขต ---> ส่วนกลาง (กสก.)) 

3. ให้มีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน/ปราชญ์เกษตร       

และฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เป็นต้น   

 

............................................................ 

 

 
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร (กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมฯ)  

กรมส่งเสรมิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

โทร. 02-5793835 อีเมล์ : agritech80@hotmail.com 

(ปรับปรุงข้อมูล ณ 12 ตุลาคม 2564) 
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