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1. ความเป็นมาของ ศพก.



โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

งบประมาณรวม 
(บาท)

กิจกรรม

ปี 2557        
เริ่มต้ัง ศพก.

ปี 2558   
พัฒนา ศพก.          

(Show Room)

ปี 2559 
ขับเคลื่อน ศพก.

ปี 2560 
ด าเนินการ
ต่อเน่ือง

ปี 2561 
สร้างเครือข่าย

ปี 2562 
เครือข่าย
เข้มแข็ง

ปีงบประมาณ

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

34,191,000 
(ศูนย์ละ 38,000)

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

17,640,000
(ศูนย์ละ 20,000)

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

233,870,800

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

250,709,500

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

282,265,700

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

13,935,600
(ศูนย์ละ 15,800) 151,298,600

- พัฒนาศักยภาพ 
ศพก. และศูนย์
เครือข่าย 
(13,406,400 บาท)
- พัฒนาเกษตรกร 
(17,640,000 บาท)
- สนับสนุนการ
ให้บริการของ ศพก. 
และเครือข่าย 
(8,088,000 บาท)
- บริหารจัดการเพื่อ
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน 
(7,609,700 บาท)
- ติดตามและรายงาน
ผล (1,930,900 
บาท)
- พัฒนาศูนย์
เครือข่าย 
(39,825,000 บาท)

ปี 2563 
เครือข่ายเข้มแข็ง

และยั่งยืน

239,562,400

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

193,547,900

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

ปี 2565 
เครือข่ายเข้มแข็ง

และยั่งยืน

ปี 2564 
เครือข่ายเข้มแข็ง

และยั่งยืน



ศพก. เป็นของชุมชน ทีเ่ป็นแหล่งสร้างสรรค์นวตักรรม บ่มเพาะเกษตรกร

และให้บรกิารด้านการเกษตร เพ ือ่ยกระดบัเกษตรกรสู่ผูป้ระกอบการ

และชุมชนเกษตรทีย่ ัง่ยนื 

“ เครอืข่าย เขม้แขง็ และย ัง่ยนื”

1. ความเป็นมาของ ศพก.

วิสัยทัศน์

Motto



สถานการณ์ปัจจบุัน ศพก. หลัก  (ข้อมลู ณ วันท่ี 15 พ.ย. 64) 

สินค้าหลัก จ านวน สินค้าหลัก จ านวน
1. ข้าว 427 (48.4%) 10. ล าไย 20 (2.3%)

2. มนัส าปะหลัง 54 (6.1%) 11. เงาะ 3 (0.3%)

3. ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 8 (0.9%) 12. มะมว่ง 11 (1.3%)

4. พชืไร่อ่ืนๆ เช่น สับปะรด ถ่ัวเขียว 15 (1.7%) 13. มงัคุด 24 (2.7%)

5. ยางพารา 41 (4.7%) 14. ไมด้อก ไมป้ระดับ 3 (0.3%)

6. ปาล์มน ้ามนั 45 (5.1%) 15. พชืผกั 32 (3.6%)

7. อ้อยโรงงาน 11 (1.3%) 16. ไร่นาสวนผสม/ทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน 111 (12.6%)

8. ไม้ผล/ไม้ยืนต้นอ่ืนๆ 

เช่น ส้มโอ ฝร่ัง มะพร้าว ชา และกาแฟ

48 (5.4%) 17. กิจกรรมเกษตรอ่ืนๆ เช่น

เล้ียงปลานิล และเล้ียงไก่พื้นเมือง

7   (0.8%)

9. ทเุรียน 22 (2.5%) รวม 882



กิจกรรมหลัก จ านวน กิจกรรมหลัก จ านวน
1. ศูนย์จัดการศัตรพูชืชมุชน (ศจช.) 1,220 (9.3%) 13. ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร 121 (1%)

2. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชมุชน (ศดปช.) 721 (5.5%) 14. ด้านเศรษฐกิจเกษตร 58 (0.4%)

3. ด้านการจัดการดิน 283 (2.2%) 15. ด้านสหกรณ์ 115 (0.9%)

4. ด้านประมง 639 (4.9%) 16. ด้านบัญชี 36 (0.3%)

5. ด้านปศุสัตว์ 639 (4.9%) 17. ด้านชลประทาน/การใช้น  ้าอย่างรู้คณุค่า 27 (0.2%)

6. ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชมุชน 1,230 (9.4%) 18. ศูนย์ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 143 (1.1%)

7. ด้านพชืไร่ 370 (2.8%) 19. ด้านพชืผกั 649 (5%)

8. ด้านไม้ผล 828 (6.3%) 20. ด้านหม่อนไหม 59 (0.5%)

9. ด้านไม้ยืนต้น 371 (2.8%) 21. ด้านการแปรรปูผลิตผลด้านการเกษตร 668 (5.1%)

10. ด้านแมลงเศรษฐกิจ 94 (0.7%) 22. ด้านไม้ดอกไม้ประดับ 26 (0.2%)

11. ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน 152 (1.2%) 23. อ่ืนๆ 94 (0.7%)

12. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/

เกษตรผสมผสาน
4,527 (34.6%) รวม 13,070 

สถานการณ์ปัจจบุัน ศพก. เครือข่าย  (ข้อมลู ณ วันท่ี 30 ม.ีค. 64) 



2. เป้าหมายการด าเนินงาน 

ศพก. ปี 2565



- ผลติสนิค้าเกษตรปลอดภยั

- ได้รบัการรบัรองมาตรฐานสนิค้าเกษตรปลอดภยั

2. เป้าหมายการด าเนินงาน ศพก. ปี 2565

เป้าหมายหลัก 

พฒันา ศพก. 882 ศูนย์

เป้าหมายรอง - น านวตักรรม เทคโนโลยกีารเกษตรทีเ่หมาะสมไปใช้

- ต่อยอดแหล่งท่องเท ีย่ว



3. แนวทางการด าเนินงาน

กิจกรรมโครงการ ศพก. 

ปี 2565



กิจกรรมโครงการ ศพก. ปี 2565

การพฒันาศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่าย1.

การพฒันาเกษตรกร2.

การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน5.

การสนับสนนุการให้บริการ ของ ศพก. และเครือข่าย 3.

การบริหารจัดการเพือ่ขับเคล่ือนการด าเนินงาน4.

3. แนวทางการด าเนินงานกิจกรรมโครงการ ศพก. ปี 2565



3. แนวทางการด าเนินงานกิจกรรมโครงการ ศพก. ปี 2565

❑ 1. การพฒันาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย

1.1 การพฒันา ศพก. (จ านวน 882 ศูนย์)

 งบประมาณ 3,800 บาท/ศูนย์ (โอนใหง้วดที ่2) 

แนวทางการพฒันา ศพก. ประกอบด้วย

1) วเิคราะห์ศกัยภาพ ศพก. จดัท าแผนและแนวทางการพฒันา ดงัน ี้

- แผนปฏบิตักิารบูรณาการฯ ระดบัจงัหวดั ปี 2565 (ภาคผนวก 3.1)

- แผนปฏบิตักิารบูรณาการฯ ศพก. (แผน ราย ศพก.) ปี 2565 (ภาคผนวก 3.2)

- แผนการอบรมเกษตรกรของ ศพก./ศูนย์เครอืขา่ย ปี 2565 (ภาคผนวก 3.3)  



3. แนวทางการด าเนินงานกิจกรรมโครงการ ศพก. ปี 2565

❑ 1. การพฒันาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย

1.1 การพฒันา ศพก. (จ านวน 882 ศูนย์) (ต่อ)
แนวทางการพฒันา ศพก. ประกอบด้วย

2) ก าหนดหลกัสูตร

- หลกัสูตรหลกั เช่น Zoning การลดต้นทุน การเพ ิม่ผลผลติ เป็นต้น

- หลกัสูตรบงัคบั ได้แก่ เศรษฐกจิพอเพยีง เกษตรทฤษฎใีหม่ เกษตรผสมผสาน และการจดัท าบญัชคีรวัเรอืน

- หลกัสูตรเสรมิ เช่น   การใช้น ้าอย่างรู้คุณค่า องค์กรเกษตรกร วสิาหกจิชุมชน เป็นต้น

3) พฒันาฐานเรยีนรู้

4) พฒันาแปลงเรยีนรู้

5) พฒันาพ ืน้ท ีบ่รเิวณ ศพก.

6) แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้ ศพก. และศูนย์เครอืขา่ย

หมายเหตุ - ภาคผนวก 3.1 - 3.3 ควรเสรจ็ภายในวนัที ่31 ธ.ค. 64 และรวบรวมไว้เป็นขอ้มูลประจ  า ศพก. (ไม่ต้องส่งให ้กวพ.)

- ปรบัปรุงขอ้มูล ศพก.หลกั ทุกศูนย์ใหถู้กต้องและเป็นปจัจุบนั (ภาคผนวก 5)

- ท าขอ้มูลท าเนยีบ และบญัช ีศพก.หลกั (ภาคผนวก 6 และ 7 ตามล าดบั) 

*** ส่งให ้กวพ. ทาง E-mail : doaeresearch20@gmail.com ภายในวนัที ่31 ธ.ค. 64 ***



❑ แนวทางปฏิบัติส าหรับการปรับเปล่ียน ศพก. หลัก และหรือ สินค้าหลัก 



3. แนวทางการด าเนินงานกิจกรรมโครงการ ศพก. ปี 2565

❑ 1. การพฒันาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย
1.2 การพฒันาศูนย์เครือข่าย ศพก. (จ านวน 2,646 ศูนย์)

งบประมาณ 3,800 บาท/ศูนย์ (โอนใหง้วดที ่2) 

อ าเภอละ 3 ศูนย์ (ยกเว้น ศจช. และ ศดปช.) 

เป็นศูนย์เครอืขา่ย ทีไ่ด้รบัการพจิารณาคดัเลอืก ดงัน ี้

- เชือ่มโยงกบั ศพก. อย่างต่อเน ือ่ง และมกีารบนัทกึขอ้มูลในระบบรายงาน ศพก.

- มศีกัยภาพในการสนบัสนุนการด าเนนิงานของ ศพก.

- ยงัไมไ่ด้รบัการสนบัสนุนงบประมาณในปี 2564

- การพจิารณาคดัเลอืกเป็นมตคิณะกรรมการ ศพก. และบนัทกึในรายงานการประชุม

- กรณนีอกเหนอืจากน ี ้ขอใหใ้ช้มตคิณะกรรมการ ศพก. และบนัทกึในรายงานการประชุม

หมายเหตุ - ปรบัปรุงขอ้มูลศูนย์เครอืขา่ย ใหถู้กต้องและเป็นปจัจุบนั (ภาคผนวก 5)

- จดัท าขอ้มูลท าเนยีบ และบญัช ีศพก. เครอืขา่ย (ภาคผนวก 8 และ 9 ตามล าดบั) เฉพาะ 3 ศูนย์ท ีไ่ด้รบัการพจิารณาคดัเลอืก 

*** ส่งให ้กวพ. ทาง E-mail : doaeresearch20@gmail.com ภายในวนัท ี ่31 ธ.ค. 64 ***

*** ส าหรบัอ าเภอทีไ่ม่สามารถด าเนนิการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาท ีก่ าหนด ใหจ้ดัสง่ขอ้มูลให ้กวพ. ภายในวนัท ี ่31 ม.ค. 65 ***



หมายเหตุ : รายชือ่ศูนย์เครอืข่าย ทีพ่มิพจ์ากระบบรายงาน ศพก. เพ ือ่แจง้ คทง.ขบัเคล ือ่นงานด้านการเกษตรระดบัอ าเภอ และ คกก.ขบัเคล ือ่นงานด้านการเกษตร

ระดบัจงัหวดั ไม่ควรแสดงเลขบตัรประชาชนของประธานศูนย์เครอืข่าย 

❑ แนวทางปฏิบัติส าหรับการปรับเปล่ียนศูนย์เครือข่าย 
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❑ 2. การพฒันาเกษตรกร 

2.1 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกรผูน้  า (จ านวน 26,460 ราย) 
งบประมาณ 200 บาท/ราย/คร ัง้ (โอนให้งวดที ่1=400 บาท/ราย, งวดที ่2=200 บาท/ราย) 

เกษตรกร 30 ราย/อ าเภอ

เป็นเกษตรกรผูน้  า เกษตรกรรายใหม ่หรอืเกษตรกรเป็นสมาชกิแปลงใหญ่

เนน้กระบวนการเรยีนรู้ตามโรงเรยีนเกษตรกร

อบรม 2 คร ัง้ ณ ศพก./ศูนย์เครอืขา่ย ตามมตคิณะกรรมการ ศพก.

ดูงาน 1 คร ัง้ ณ สถานทีท่ ีม่อีงค์ความรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรมทีเ่หมาะสมกบัความต้องการ หรอืสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร

บูรณาการหนว่ยงาน เช ือ่มโยงการถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลย/ีนวตักรรมการเกษตร จากศูนย์ AIC สู่เกษตรกร

ตามความเหมาะสมของแต่ละพ ืน้ท ี ่

หมายเหตุ : เม ือ่ด าเนนิการอบรมเกษตรกรในแต่ละคร ัง้เสรจ็ส ิน้แลว้ ใหบ้นัทกึขอ้มูลการอบรมเกษตรกรผูน้ าในระบบรายงาน ศพก.
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❑ 2. การพฒันาเกษตรกร 

2.2 การพฒันาประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. (จ านวน 8,820 ราย) 
งบประมาณ 200 บาท/ราย (โอนใหง้วดที ่2) 

ประธานศูนย์เครอืขา่ย 10 ราย/อ าเภอ 

ประเดน็การเรยีนรู้ 

- การผลติสนิค้าเกษตรปลอดภยั 

- การใชน้วตักรรมและเทคโนโลยที ีเ่หมาะสมกบัการเกษตรในพ ืน้ท ี ่

- การเรยีนรู้ผา่นเทคโนโลยอีอนไลน์

- การเช ือ่มโยงการถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลย/ีนวตักรรมการเกษตร จากศูนย์ AIC สู่เกษตรกรตามความเหมาะสมของแต่ละพ ืน้ท ี่

- ประเดน็อืน่ๆ ตามความเหมาะสมของพ ืน้ท ี่

หมายเหตุ - ขอ้มูลศูนย์เครอืข่ายรายจงัหวดั สามารถตรวจสอบได้ท ีเ่วบ็ไซต์ ศพก. หวัขอ้ บญัชศูีนย์เครอืข่าย ศพก. ปี 2565

- รูปแบบการอบรมประธานศูนย์เครอืข่าย สามารถปรบัเปล ีย่นใหเ้หมาะสมตามสถานการณ์ของแต่ละพ ืน้ท ีแ่ละในช่วงเวลาน ัน้ๆ ได้
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❑ 3. การสนับสนนุการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย

3.1 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่เร่ิมต้นฤดกูาลผลิตใหม่ (Field Day) 
งบประมาณ 300 บาท/ราย (โอนใหง้วดที ่1) 

เกษตรกร ไม่นอ้ยกว่า 30 ราย/อ าเภอ

อ าเภอทีต่ ัง้อยู่ใกลเ้คยีงกนั หรอื อ าเภอทีก่ าหนดชนดิสนิค้าหลกัเดยีวกนั สามารถร่วมจดังานทีเ่ดยีวกนัได้

วเิคราะห์สถานการณ์การเกษตรในพ ืน้ท ี ่วางแผนและด าเนนิการแบบมส่ีวนร่วม

สอดคลอ้งกบัฤดูกาลผลติของชนดิสนิค้า

ถ่ายทอดความรู้แบบเหน็ของจรงิ

สถานทีจ่ดังาน : ศพก./ศูนย์เครอืขา่ย ศพก./แปลงใหญ่/สถาบนัการศกึษาในพ ืน้ท ี/่ศูนย์ AIC/หน่วยงานวชิาการ/ภาคเอกชน 

หรอืสถานทีอ่ ืน่ๆ ท ีม่คีวามเหมาะสม มเีทคโนโลย ีนวตักรรมการเกษตรทีส่ามารถเป็นสถานทีจ่ดักจิกรรม 

และมจุีดเรยีนรู้/การถ่ายทอดเทคโนโลยใีหเ้กษตรกรได้ 
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❑ 3. การสนับสนนุการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย

3.1 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่เร่ิมต้นฤดกูาลผลิตใหม่ (Field Day) (ต่อ)
กจิกรรมภายในงาน

- กจิกรรมหลกั : จุดเรยีนรู้/สถานเีรยีนรู้ต่างๆ ทีม่เีน ือ้หาสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและประเดน็การถ่ายทอดเทคโนโลยี

- กจิกรรมรอง : นทิรรศการความรู้และเทคโนโลยที ีเ่หมาะสม เกษตรกรสามารถน าไปปฏบิตั ิหรอืศกึษาค้นคว้าเพ ิม่เตมิได้ 

จากหน่วยงานร่วมบูรณาการ ศูนย์ AIC สถาบนัการศกึษา ภาคเอกชน และอืน่ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้ง รวมถงึการใหบ้รกิารด้านการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ

- กจิกรรมเสรมิ : การแสดงและจ าหน่ายสนิค้าของกลุ่ม/สถาบนัเกษตรกร/วสิาหกจิชุมชน ฯลฯ

จดัท าส ือ่วดีทิศัน์การจดังาน Field Day ปี 2565 อพัโหลดลง Youtube และส่งลงิค์ให ้กวพ. ภายในวนัท ี ่31 ส.ค. 65

หลงัจดังาน Field Day ใหจ้ดัส่งแบบจดัเกบ็ขอ้มูลเกษตรกร/เจา้หนา้ท ีเ่ขา้ร่วมงาน ให ้กวพ. ภายในวนัท ี ่31 ส.ค. 65

หมายเหตุ - รายละเอยีดแนวทาง และแบบจดัเกบ็ขอ้มูล ภาคผนวก 10 – 13

- การจดังาน Field Day ขอใหแ้ต่ละจงัหวดัยดึหลกัปฏบิตัติามแนวทางของศูนย์บรหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช ื้อ

ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) (ศบค.) และขอ้ก าหนดของทางผูว่้าราชการจงัหวดัอย่างเคร่งครดั 







3. แนวทางการด าเนินงานกิจกรรมโครงการ ศพก. ปี 2565

❑ 4. การบริหารจัดการเพือ่ขับเคล่ือนการด าเนินงาน

4.1 การปรับเปล่ียนผูป้ระสานงาน ศพก. ปี 2565

แจง้เขต/จงัหวดั เพ ือ่จดัท าขอ้มูลผูป้ระสานงาน ศพก. ปี 2565

(หนงัสอืกรมส่งเสรมิการเกษตร ที ่กษ 1006/ว 1708 ลงวนัที ่1 พ.ย. 64)

กวพ. รวบรวม และปรบัปรุงฐานขอ้มูลผูป้ระสานงาน ศพก. ปี 2565 เผยแพร่ในเวบ็ไซต์ ศพก.



3. แนวทางการด าเนินงานกิจกรรมโครงการ ศพก. ปี 2565

❑ 4. การบริหารจัดการเพือ่ขับเคล่ือนการด าเนินงาน

4.2 การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ศพก. ปี 2565
ช ีแ้จงแนวทาง : ประชุมเชงิปฏบิตัเิพ ือ่เพ ิม่ประสทิธภิาพการด าเนนิงานโครงการ ศพก. ปี 2565

วางแผนการด าเนนิงาน และการเกบ็ขอ้มูล : จงัหวดัส่งแผนให้เขต/กวพ. ภายในวนัท ี ่1 ม.ีค. 65

การส่งขอ้มูล : - จงัหวดัส่งขอ้มูลทุก ศพก. ตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด ภายในวนัท ี ่1 ก.ย. 65

- กรณทีีไ่มส่ามารถเกบ็ขอ้มูลรายได้ของเกษตรกรได้ครบตามรอบการผลติ ให้เสรจ็ส ิ้น

ภายในวนัที ่1 ก.ย. 65 สามารถด าเนนิการเกบ็ขอ้มูลดงักลา่วเกนิเวลาท ีก่ าหนดได้ โดยให้เกบ็ขอ้มูลและบนัทกึผลดงักลา่ว

เพ ิม่เตมิตามแบบฟอร์มและจดัส่งให้ กวพ. ภายในวนัท ี ่1 ธ.ค. 65

การสรุปผลการประเมนิโครงการ ศพก. : กวพ. ตรวจสอบ และสรุปผลเสนอกรมส่งเสรมิการเกษตร และหนว่ยงานที่

เก ีย่วขอ้งต่อไป 

หมายเหตุ - แบบประเมนิผลการด าเนนิงาน และแบบบนัทกึผลการเกบ็ขอ้มูลการประเมนิโครงการ ศพก. ปี 2565 กวพ. จะแจง้ให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป

- การส่งแผนการด าเนนิงาน และผลการเกบ็ขอ้มูลตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด ให้จดัส่งให้ กวพ. ทาง E-mail: doaeresearch20@gmail.com 
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❑ 4. การบริหารจัดการเพือ่ขับเคล่ือนการด าเนินงาน

4.3 การประชมุคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ 

น าเสนอโดย นายถนดั เกดิงาม 

ผอ.กลุ่มพฒันาการมส่ีวนร่วมของภาคแีละเครอืขา่ย 

กองวจิยัและพฒันางานส่งเสรมิการเกษตร

o เพ ือ่เป็นการขบัเคล ือ่นการด าเนนิงานเครอืขา่ย ศพก. โดยเวทเีช ือ่มโยง ศพก. และแปลงใหญ่ในทุกระดบั 

o ใหเ้กดิการพบปะแลกเปล ีย่นเรยีนรู้ เช ือ่มโยงการด าเนนิงาน และประสานการท างานเครอืขา่ย            

ด้านการผลติ ด้านการตลาด รวมท ัง้องค์ความรู้ต่างๆ โดยม ีศพก. และศูนย์เครอืขา่ย

เป็นฐานเรยีนรู้ แหล่งองค์ความรู้ และเป็นการบ่มเพาะเกษตรกรทีเ่ขา้เป็นสมาชกิแปลงใหญ่ต่อไป
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❑ 4. การบริหารจัดการเพือ่ขับเคล่ือนการด าเนินงาน

4.3 การประชมุคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ (ต่อ)

1. การประชุมเช ือ่มโยงคณะกรรมการเครอืขา่ย ศพก. และคณะกรรมการเครอืขา่ยแปลงใหญ่  4 ระดบั ดงัน ี้

 ระดบัประเทศ  จ านวน 1 คณะ 

 ระดบัเขต     จ านวน 9 คณะ 

- สสก.ที ่1, 2 และ 3 ม ีสสก. ละ 1 คณะ 

- สสก.ที ่4, 5 และ 6 ม ีสสก. ละ 2 คณะ

 ระดบัจงัหวดั  จ านวน 77 คณะ

 ระดบัอ าเภอ/เขตในพ ืน้ท ีก่รุงเทพฯ จ านวน 882 คณะ 

2.  ในการจดัประชุมคณะกรรมการเครอืขา่ย

 ระดบัจงัหวดั เขต และระดบัประเทศ ประชุมแบบปกต ิ2 ครัง้/ออนไลน์ 2 ครัง้ 

 ระดบัอ าเภอ ประชุมรูปแบบปกติ

3. ท ัง้น ีใ้นการจดัประชุมฯ สามารถปรบัเปล ีย่นรูปแบบการประชุมได้ตามสภาวการณ์ของพ ืน้ท ี ่และช่วงเวลาน ัน้ๆ
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❑ 4. การบริหารจัดการเพือ่ขับเคล่ือนการด าเนินงาน

4.3 การประชมุคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ (ต่อ) 

ครั้งท่ี 1

ไตรมาสท่ี 1

(ต.ค. – ธ.ค. 64)

ครั้งท่ี 2

ไตรมาสท่ี 2

(ม.ค. – มี.ค. 65)

ครั้งท่ี 3

ไตรมาสท่ี 3

(เม.ย. – มิ.ย. 65)

ครั้งท่ี 4

ไตรมาสท่ี 4

(ก.ค. –ก.ย. 65)

โอนงบประมาณ

คร้ังท่ี 1 (ต.ค. 64)

โอนงบประมาณ

คร้ังท่ี 2 (เม.ย. 65)

ก าหนดจัดประชมุในแต่ละระดับ ปีละ 4 คร้ัง (ไตรมาสละ 1คร้ัง)
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❑ 4. การบริหารจัดการเพือ่ขับเคล่ือนการด าเนินงาน
4.4 การส่งเสริมการพฒันาแปลงต้นแบบ ศพก. ด้านเศรษฐกิจพอเพยีง 
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❑ 5. การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน

5.1 การติดตาม

• ส่วนกลาง/เขต/จงัหวดั ตดิตามการด าเนนิงานของ ศพก. 

- เขต : งบประมาณ 50,000 บาท/เขต    (โอนให้งวดที ่1 = 10,000 บ.,  งวดที ่2 = 40,000 บ.)

- จงัหวดั : งบประมาณ 18,000 บาท/จงัหวดั (โอนให้งวดที ่1 =   3,000 บ.,  งวดที ่2 = 15,000 บ.)

• อ าเภอตดิตาม สนบัสนุนเกษตรกรทีม่าเรยีนรู้ และผลการน าไปปรบัใชใ้นพ ืน้ท ีข่องตนเอง

• กวพ. รวบรวมขอ้มูล และจดัท าสรุปผลการด าเนนิงาน ศพก. ในภาพรวมของโครงการ เสนอกรมส่งเสรมิการเกษตร 
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❑ 5. การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน

5.2 การรายงานการด าเนินงาน

• ระบบรายงาน ศพก. (https://learningpoint.doae.go.th) 

สามารถดูคู่มอืการบนัทกึระบบรายงาน ศพก. ที ่(https://goo.gl/Wsck2Z) 

- หน่วยงานรบัผดิชอบ ได้แก่ จงัหวดั อ าเภอ

• ระบบรายงานส่งเสรมิการเกษตร (http://e-project.doae.go.th) 

- หน่วยงานรบัผดิชอบ ได้แก่ เขต จงัหวดั อ าเภอ

• ระบบฐานขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการส่งเสรมิการเกษตร (https://rbm.doae.go.th) 

- หน่วยงานรบัผดิชอบ ได้แก่ อ าเภอ

• การจดัท ารายงานอืน่ๆ ตามทีก่รมส่งเสรมิการเกษตรก าหนดเพ ิม่เตมิ (ถ้าม)ี 

- หน่วยงานรบัผดิชอบ ได้แก่ เขต จงัหวดั อ าเภอ
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❑ สรปุการโอนงบประมาณ โครงการ ศพก. ปี 2565

ช่ือกิจกรรม ปริมาณงาน
งบประมาณต่อหน่วย รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ

(บาท/หน่วย) งวดท่ี 1 งวดท่ี 2

1. การพฒันาศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่าย

1.1 การพฒันาศกัยภาพของ ศพก. 1 ศูนย์/อ าเภอ 3,800 บ./ศูนย์ - 1 ศูนย์

1.2 การพฒันาศูนย์เครอืข่าย ศพก. (ยกเว้น ศจช. ศดปช.) 3 ศูนย์/อ าเภอ 3,800 บ./ศูนย์ - 3 ศูนย์

2. การพฒันาเกษตรกร

2.1 การจดักระบวนการเรยีนรู้ให้เกษตรกรผูน้  า (อ าเภอละ 30 ราย) 3 ครัง้ 200 บ./คร ัง้ 2 คร ัง้ 1 คร ัง้

(อบรม 2 ครัง้ ดูงาน 1 ครัง้)

2.2 การพฒันาประธานศูนย์เครอืข่าย ศพก. (อ าเภอละ 10 ราย) 1 ครัง้ 200 บ./คร ัง้ - 1 ครัง้

3. การสนับสนนุการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย

3.1 การจดังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพ ือ่เริม่ต้นฤดูกาลผลติใหม่ (Field Day) 1 งาน/จงัหวดั 300 บ./ราย 30 ราย -

(เกษตรกร อ าเภอละ 30 ราย)
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ช่ือกิจกรรม ปริมาณงาน
งบประมาณต่อหน่วย รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ

(บาท/หน่วย) งวดท่ี 1 งวดท่ี 2

4. การบริหารจัดการเพือ่ขับเคล่ือนการด าเนินงาน

4.1 การประชุมคณะกรรมการเครอืขา่ย ศพก. ระดบัเขต (รูปแบบปกต)ิ 2 คร ัง้ 1,800 บ./คร ัง้ 1 คร ัง้ 1 คร ัง้

(จงัหวดัละ 3 คน) (คร ัง้ละ 2 วนั)

4.2 การประชุมคณะกรรมการเครอืขา่ย ศพก. ระดบัเขต (Online) 2 คร ัง้ 190 บ./คร ัง้ 1 คร ัง้ 1 คร ัง้

(เขตละ 10 คน)

4.3 การประชุมคณะกรรมการเครอืขา่ย ศพก. ระดบัจงัหวดั (รูปแบบปกต)ิ 2 คร ัง้ 700 บ./คร ัง้ 1 คร ัง้ 1 คร ัง้

(อ าเภอละ 2 คน) (คร ัง้ละ 1 วนั)

4.4 การประชุมคณะกรรมการเครอืขา่ย ศพก. ระดบัจงัหวดั (Online) 2 คร ัง้ 190 บ./คร ัง้ 1 คร ัง้ 1 คร ัง้

(จงัหวดัละ 5 คน)

4.5 การประชุมคณะกรรมการเครอืขา่ย ศพก. ระดบัอ าเภอ (รูปแบบปกต)ิ 4 คร ัง้ 100 บ./คร ัง้ 2 คร ัง้ 2 คร ัง้

(อ าเภอละ 10 คน) (คร ัง้ละ 1 วนั)

5. การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน

5.1 ระดบัเขต 10 คร ัง้ 5,000 บ./คร ัง้ 2 คร ัง้ 8 คร ัง้

5.2 ระดบัจงัหวดั 6 คร ัง้ 3,000 บ./คร ัง้ 1 คร ัง้ 5 คร ัง้



กลุ่มพฒันาระบบส่งเสริมการเกษตร
 Line 

- เขต     >> Line group ชือ่ *จนท.รบัผดิชอบ ศพก.

- จงัหวดั >> Line group ชือ่  จนท.เขต ศพก.

 เวบ็ไซต์ ศพก. (http://alc.doae.go.th/)

 เบอร์โทรศพัท์ 02-579-9524

โทรสาร 02-579-9524

 E-mail : doaeresearch20@gmail.com

กลุ่มพฒันาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย

กิจกรรมท่ี 4.3 การประชมุคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่

 เบอร์โทรศัพท์ 02-955-1656

โทรสาร 02-955-1656

 E-mail : agritech80@hotmail.com

กลุ่มจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมย่ังยืน

กิจกรรมท่ี 4.4 การส่งเสริมการพฒันาแปลงต้นแบบ ศพก. ด้านเศรษฐกิจพอเพยีง 

 เบอร์โทรศพัท์ 02-940-6055

โทรสาร 02-940-6055

 E-mail : onefarm_362@hotmail.com



4.  ตอบข้อซัก - ถาม




