คำนำ
คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร (ศพก.) ทุกระดับบทบาทหน้าที่
สาคัญในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน ศพก. และเครือข่ายของ ศพก. ให้มีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม เกิดการ
เชื่อมโยงการทางานเครือข่ายด้านการผลิต การตลาด และองค์ความรู้ สาคัญต่างๆ ทั้งในเชิงพื้นที่ และมิติด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และพัฒนา ศพก. เป็นศูนย์กลางการทางานแบบบูรณาการของหน่วยงาน
ภาคีต่างๆ ในระดับพื้นที่ รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้ตรงตามความต้องการของเกษตรกร
และชุมชน ซึ่งคณะกรรมการ ศพก. ทุ กระดับ (ชุดปั จจุบัน ) จะครบวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี ในเดือน
ตุลาคม 2565 นี้ และระเบียบปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องใช้ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ศพก. ทุกระดับ
คือ ระเบี ยบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริห ารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภ าพการผลิ ต
สินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้กล่าวถึงสาระสาคัญ 2 ประเด็น ดังนี้ 1) การเพิ่มบทบาท
หน้ าที่ ของคณะกรรมการ ศพก. ทุกระดับ ในด้านการเชื่อมโยงการดาเนิ นงานกับทุ กภาคส่ วนที่ เกี่ยวข้อง
และการติดตามประเมินผล และ 2) การแก้ไขและปรับปรุงวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการ ศพก.
ทุ กระดั บ ให้ มี ว าระการด ารงตาแหน่ งคราวละ 4 ปี นั บ ตั้งแต่ วัน ที่ ได้รับ แต่ งตั้ งและเมื่ อพ้ น จากตาแหน่ ง
ตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งได้อีกไม่จากัดวาระ
ดังนั้น กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะผู้แทนหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบและประสานงานการขับเคลื่อนการดาเนินงานของคณะกรรมการ ศพก. ทุกระดับ จึงได้จัดทา
“แนวทางการด าเนิ น การคั ด เลื อ กและแต่ งตั้ งคณะกรรมการศู น ย์ เรี ย นรู้ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการผลิ ต
สินค้าเกษตร (ศพก.) ทุกระดับ ปี 2565 ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงาน
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม” เพื่อใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการดาเนินการ
คัด เลื อกและแต่ งตั้ งคณะกรรมการ ศพก. ทุ ก ระดับ (ชุ ดใหม่ ) ให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพ ถู กต้ อง และสอดคล้ อ ง
ตามระเบียบปฏิบัติงานดังกล่าวต่อไป
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
มิถุนายน 2565

สำรบัญ
หน้า
บทนำ
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
วิธีดำเนินกำร
องค์ประกอบของคณะกรรมกำร ศพก. ทุกระดับ
และที่ปรึกษำคณะกรรมกำรเครือข่ำย ศพก. ระดับประเทศ
แผนปฏิบัติงำน
ตำรำงปฏิบัติงำน
ภำคผนวก
ตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้ง :
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก. ระดับอาเภอ
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก. ระดับเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อแนบท้ายคาสั่งแต่งตั้ง :
- บัญชีรายชื่อแนบท้ายคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด
- บัญชีรายชื่อแนบท้ายคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. กรุงเทพมหานคร
- บัญชีรายชื่อแนบท้ายคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต
- บัญชีรายชื่อแนบท้ายคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ
และที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ
แบบสรุปข้อมูลคณะกรรมการ ศพก. ระดับอาเภอ/เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(ภาพรวมจังหวัด/กรุงเทพมหานคร)
แนวทางการจัดทาบัตรประจาตัวคณะกรรมการ ศพก. ทุกระดับ
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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แนวทางการดาเนินการคัดเลือกและแต่งตั้ง
คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ทุกระดับ ปี 2565
[วาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี : 18 ตุลาคม 2565 - 17 ตุลาคม 2569]
(ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงาน
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
……………………………………………………….
ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีคาสั่งที่ 1435/2563 1434/2563 และ 1433/2563 ลงวันที่
19 ตุ ล าคม 2563 แต่ งตั้ งคณะกรรมการเครือ ข่ า ย ศพก. ระดั บ จั งหวั ด /กรุง เทพมหานคร ระดั บ เขต
และระดับประเทศ พร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ และหนังสือกรมส่งเสริม
การเกษตร ด่ ว นมากที่ กษ 1006/ว 913 ลงวั น ที่ 2 กรกฎาคม 2563 การคั ด เลื อ กและแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการ ศพก. ระดับอาเภอ/ระดับเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานค ที่ปรึกษาและคณะกรรมการดังกล่าว
จะครบวาระการด ารงต าแหน่ ง 2 ปี ในเดื อ นตุ ล าคม 2565 นี้ นอกจากนี้ ร ะเบี ย บกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2565 ข้อ 10 กาหนดให้ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ ศพก. ทุกระดับ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ
4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และข้อ 11 กาหนดให้ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ ศพก. ทุกระดับ ซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งได้อีกไม่จากัดวาระ นั้น
ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้กาหนดแนวทางการดาเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ทุกระดับ และที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย
ศพก. ระดับ ประเทศ ปี 2565 เพื่ อใช้เป็ น แนวทางปฏิบั ติ งานของเจ้าหน้ าที่ และหน่ ว ยงานในส่ ว นกลาง
และภู มิ ภ าคในการด าเนิ น การคั ด เลื อ กและแต่งตั้ งคณะกรรมการฯ (ชุด ใหม่ ) ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ถู ก ต้ อ ง
และสอดคล้ อ งตามระเบี ย บกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานศู น ย์ เรี ย นรู้ ก ารเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดาเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก. ระดับอาเภอ/เขตใน
พื้ น ที่ ก รุ งเทพมหานคร และคณะกรรมการเครื อ ข่ า ย ศพก. ระดั บ จั งหวั ด /กรุ งเทพมหานคร ระดั บ เขต
ระดั บ ประเทศ และที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการเครื อ ข่ า ย ศพก. ระดั บ ประเทศ (ชุ ด ใหม่ ) ให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่
และหน่วยงานในส่วนกลางและภูมิภาค

-22. เป้าหมาย
2.1 คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก. ระดับอาเภอ และเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ชุดใหม่)
จานวน 882 คณะ
2.2 คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. (ชุดใหม่) รวม 87 คณะ แบ่งเป็น 3 ระดับ
ดังนี้
- ระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร จานวน 77 คณะ
- ระดับเขต จานวน 9 คณะ
- ระดับประเทศ จานวน 1 คณะ
2.3 คั ด เลื อ กและแต่ ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการเครื อ ข่ า ย ศพก. ระดั บ ประเทศ (ชุ ด ใหม่ )
จานวน 1 คณะ
3. วิธีดาเนินการ
3.1 ขั้นเตรียมการ
3.1.1 รวบรวมเอกสารและข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง เช่ น ระเบียบ ศพก. พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ (ชุดเดิม) คู่มือการดาเนินงาน ศพก. คู่มือโครงการ ศพก. ปีงบประมาณ
2565 และมติที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
3.1.2 จัดทาแนวทางดาเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก. ทุกระดับ (วาระการ
ดารงตาแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2565 - 18 ตุลาคม 2569)
3.1.3 แจ้ งส านั กงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และส านั กงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 ทราบและดาเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งฯ
3.2 ขั้นดาเนินการ
3.2.1 การดาเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก. ระดับอาเภอ และเขตในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร (ชุดใหม่) จานวน 882 คณะ มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1) สานักงานเกษตรจังหวัด และสานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร แจ้งสานักงาน
เกษตรอาเภอ และสานั กงานเกษตรพื้ นที่ 1 - 4 ประชุมหารือร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ (เจ้าของแปลงที่ตั้ง
ศพก.) เพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ ศพก. ระดับอาเภอ และเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2) สานักงานเกษตรจังหวัด และสานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประสานงาน
คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดหรือคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครในการจัดทาร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก. ระดับอาเภอ หรือเขตในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร พิจารณา
แต่งตั้ง ทั้งนี้ ขอให้ระบุในคาสั่งแต่งตั้งดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

-33) สานักงานเกษตรจังหวัด และสานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดาเนินการ ดังนี้
3.1) จัดส่งคาสั่งคณะกรรมการ ศพก. ระดับอาเภอ และเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ให้สานักงานเกษตรอาเภอ และสานักงานเกษตรพื้นที่ 1 - 4 เพื่อดาเนินการแจ้งเวียนให้คณะกรรมการฯ (ชุด
ใหม่) ทราบ
3.2) รวบรวมส าเนาค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ในรู ป แบบไฟล์ ดิ จิ ต อลและจั ด ท าสรุ ป ข้ อ มู ล
คณะกรรมการ ศพก. ระดับอาเภอ/เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ตาม
แบบฟอร์มที่กาหนด จัดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรและสานักงานส่งเสริมและพัฒ นาการเกษตรที่ 1 - 6
ทราบ ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2565
4) สานักงานเกษตรอาเภอ และสานักงานเกษตรพื้นที่ 1 - 4 ดาเนินการ ดังนี้
4.1) แจ้งเวียนคาสั่งให้คณะกรรมการฯ (ชุดใหม่) ทราบ
4.2) ประชาสั มพันธ์และแจ้งให้คณะกรรมการฯ (ชุด ใหม่) ดาเนินการยื่นแบบคาขอ
มีบัตรประจาตัว เพื่อใช้แสดงตนในการปฏิบัติหน้าที่และใช้ติดต่อประสานงานกับเครือข่ายการทางานในระดับ
พื้ นที่ หน่ วยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน และหน่ วยงานต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง รายละเอี ยดการจัดท าบั ตรประจาตั ว
ตามระเบี ยบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้ วยการบริหารงานศู นย์ เรียนรู้การเพิ่ มประสิ ทธิภ าพการผลิ ต
สินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ข้อ 10 และแนบท้ายระเบียบดังกล่าว
3.2.2 การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. (ชุดใหม่) รวม 87 คณะ แบ่งการดาเนินงาน
เป็น 3 ระดับ ดังนี้
1) การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร
จานวน 77 คณะ มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1.1) ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด และส านั ก งานเกษตรพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร
เชิญประธาน ศพก. ระดับอาเภอ หรือเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประชุมเพื่อคัดเลือกประธานและกรรมการ
เครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร (ชุดใหม่)
1.2) สานักงานเกษตรจังหวัด และสานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวบรวม
รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จัดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรและสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6
ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565
1.3) กรมส่ งเสริม การเกษตร จั ดส่ งส าเนาคาสั่ งคณะกรรมการเครือ ข่าย ศพก.
ระดั บ จั ง หวั ด /กรุ ง เทพมหานคร (ชุ ด ใหม่ ) ให้ ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด และส านั ก งานเกษตรพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร ทราบ
1.4) สานักงานเกษตรจังหวัด และสานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดาเนินการ ดังนี้
1.4.1) แจ้ ง เวี ย นค าสั่ งให้ ค ณะกรรมการเครื อ ข่ าย ศพก. ระดั บ จั งหวั ด
/กรุงเทพมหานคร (ชุดใหม่) ทราบ
1.4.2) ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละแจ้ งให้ ค ณะกรรมการเครื อ ข่ า ยฯ (ชุ ด ใหม่ )
ด าเนิ น การยื่ น แบบค าขอมี บั ตรประจ าตั ว เพื่ อใช้ แสดงตนในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ และใช้ ติ ดต่ อประสานงาน
กับเครือข่ายการทางานในระดับพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด

-4การจั ดทาบั ตรประจาตัวตามระเบี ยบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ข้อ 10 และแนบท้ายระเบียบดังกล่าว
2) การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต จานวน 9 คณะ
2.1) ส านั ก งานส่ งเสริ ม และพั ฒ นาการเกษตรที่ 1 - 6 เชิ ญ ประธานกรรมการ
เครือข่าย ศพก. ระดับ จังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร ประชุมเพื่อคัดเลือกประธานและกรรมการเครือข่าย
ศพก. ระดับเขต (ชุดใหม่)
2.2) ส านั กงานส่ งเสริม และพั ฒ นาการเกษตรที่ 1 - 6 รวบรวมรายชื่อ ผู้ ที่ ได้ รับ
การคัดเลือก จัดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2565
2.3) กรมส่ งเสริ ม การเกษตร จั ด ส่ งส าเนาค าสั่ งคณะกรรมการเครื อ ข่ าย ศพก.
ระดับเขต (ชุดใหม่) ให้สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 ทราบ
2.4) สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 ดาเนินการ ดังนี้
2.4.1) แจ้งเวียนคาสั่งให้คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต (ชุดใหม่) ทราบ
2.4.2) ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละแจ้ ง ให้ ค ณะกรรมการเครื อ ข่ า ยฯ (ชุ ด ใหม่ )
ดาเนิ น การยื่ น แบบค าขอมี บั ต รประจ าตั ว เพื่ อใช้ แสดงตนในการปฏิ บั ติห น้ าที่ และใช้ ติด ต่ อประสานงาน
กั บ เครื อ ข่ า ยการท างานในระดั บ พื้ น ที่ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน และหน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
รายละเอี ย ดการจั ด ท าบั ต รประจ าตั ว ตามระเบี ย บกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่ าด้ ว ยการบริ ห ารงาน
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ข้อ 10 และแนบท้าย
ระเบียบดังกล่าว
3) การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ จานวน 1 คณะ
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ดาเนินการ ดังนี้
3.1) เชิญประธานกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดั บเขต ประชุมเพื่อคัดเลือกประธาน
และกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ (ชุดใหม่)
3.2) รวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และจัดทาร่างคาสั่งแต่งตั้งเสนออธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร (หัวหน้างาน) พิจารณาลงนามแต่งตั้ง ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565
3.3) แจ้งเวียนคาสั่งแต่งตั้งให้คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ (ชุดใหม่) ทราบ
3.4) ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้คณะกรรมการเครือข่ายฯ (ชุดใหม่) ดาเนินการยื่น
แบบค าขอมี บั ต รประจ าตั ว เพื่ อ ใช้ แ สดงตนในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละใช้ ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ เครือ ข่ า ย
การทางานในระดับพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดการจัดทา
บัตรประจาตัวตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ข้อ 10 และแนบท้ายระเบียบดังกล่าว

-53.2.3 การคั ด เลื อ กที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการเครื อ ข่ า ย ศพก. ระดั บ ประเทศ (ชุ ด ใหม่ )
จานวน 1 คณะ มีขั้นตอนการดาเนินงานโดยสรุป ดังนี้
1) คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาฯ
ไม่เกิน 3 คน โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มี ความรู้ความสามารถและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รั บการ
ยอมรับด้านการบริหารงาน ศพก. และเครือข่ายของ ศพก. หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง (ระเบียบกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ว่าด้วย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ 16 วรรคสอง)
2) กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ดาเนินการ ดังนี้
2.1) รวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และจัดทาร่างคาสั่งแต่งตั้งเสนออธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตร (หัวหน้างาน) พิจารณาลงนามแต่งตั้ง ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565
2.2) แจ้งเวียนคาสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับ ประเทศ
(ชุดใหม่)
2.3) ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้คณะกรรมการเครือข่ายฯ (ชุดใหม่) ดาเนินการยื่น
แบบค าขอมี บั ต รประจ าตั ว เพื่ อ ใช้ แ สดงตนในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละใช้ ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ เครือ ข่ า ย
การทางานในระดับพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดการจัดทา
บัตรประจาตัวตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ข้อ 10 และแนบท้ายระเบียบดังกล่าว
3.3 ขั้นติดตามและประเมินผล
กองวิจั ย และพั ฒ นางานส่ งเสริม การเกษตร กรมส่ งเสริมการเกษตร ติดตามและประเมินผล
การด าเนิ น งานคั ด เลื อ กและแต่ งตั้ งคณะกรรมการ ศพก. ทุ ก ระดั บ และที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการ ศพก.
ระดั บ ประเทศ (ชุ ด ใหม่ ) เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานดั งกล่ าวมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ถูก ต้ อ ง สอดคล้ อ งตามระเบี ย บ
การบริหารงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และดาเนินการจัดทารายงาน
สรุปผลการดาเนินงานคัดเลือกและแต่งตั้ง ศพก. ทุกระดับ และที่ปรึกษาคณะกรรมการ ศพก. ระดับประเทศ
(ชุ ด ใหม่ ) เสนอกรมส่ งเสริ ม การเกษตรทราบ และเพื่ อ ใช้ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบในการปรับ ปรุงและพั ฒ นา
การดาเนินงานคัดเลือกและแต่งตั้งฯ ในครั้งต่อไป

-64. องค์ประกอบของคณะกรรมการ ศพก. ทุกระดับ และที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.
ระดับประเทศ
4.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ ศพก. ระดับอาเภอ หรือเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย
4.1.1 ประธาน : เกษตรกรต้นแบบ จานวน 1 คน
4.1.2 กรรมการ :
- เกษตรกรผู้นาหรืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หรืออาสาสมัครเกษตร (อกษ.) ในตาบล
หรือแขวงแห่งละหนึ่งคน
- เกษตรกรของศูน ย์ เครื อ ข่ายของ ศพก. ระดั บ อาเภอ หรือ เขตในพื้ น ที่ กรุงเทพมหานคร
จ านวนไม่ น้ อ ยกว่า สามคนแต่ ไม่ เกิ น ห้ า คน ในกรณี ที่ เกษตรกรของศู น ย์ เครื อ ข่ า ยมี จ านวนไม่ ถึ งสามคน
ให้มีเกษตรกรของศูนย์เครือข่ายฯ เท่าจานวนที่มีอยู่เป็นกรรมการ ทั้งนี้ เกษตรกรของศูนย์เครือข่ายของ ศพก.
ระดับอาเภอ หรือเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ต้องเป็นเกษตรกรที่มีการดาเนินงานด้านการเกษตร หรือด้านอื่น
ที่เกี่ยวข้องจนประสบความสาเร็จ หรือมีผลการดาเนินงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุน
การดาเนินงานของ ศพก. ในอาเภอหรือเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- ผู้แทน ศบกต. หนึ่งคน
- ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ในชุมชนจ านวนไม่น้ อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน ห้ าคน ในกรณี ที่ผู้ ท รงคุณ วุฒิ
ในชุมชนมีจานวนไม่ถึงสามคน ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิเท่าจานวนที่มีอยู่เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน
ให้เกษตรอาเภอ หรือหัวหน้าสานักงานเกษตรพื้นที่ 1 - 4 เสนอชื่อผู้ที่ได้รับความเชื่อถือ ยอมรับ ทางด้าน
การเกษตรและสหกรณ์ ในชุ ม ชน และมี จิ ต อาสาในการถ่ ายทอดความรู้ สู่ เกษตรกร (สามารถระบุ ส าขา
ความเชี่ ย วชาญของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในค าสั่ งแต่ ง ตั้ งได้ เช่ น สาขาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สาขาเกษตรอิ น ทรี ย์
สาขาการจัดการดินและน้า สาขาผู้ประกอบการเกษตร และสาขาการบริหารงานสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น)
4.1.3 ผู้ประสานงาน : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจาสานักงานเกษตรอาเภอ หรือสานักงาน
เกษตรพื้นที่ 1 - 4 ของกรุงเทพมหานคร จานวนหนึ่งคน
4.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
4.2.1 ประธาน
4.2.2 รองประธาน
4.2.3 เลขานุการ
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร คัดเลือกจากประธาน ศพก. ระดับ
อาเภอในจั งหวัด หรือระดับ เขตในพื้น ที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ในกรณี ที่จังหวัด ใด หรือกรุงเทพมหานคร
มีประธานกรรมการ ศพก. ระดับอาเภอในจังหวัด หรือระดับเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มากกว่า 3 คน
ให้ แต่งตั้งกรรมการตาแหน่ งอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ ตามความเหมาะสม เช่น ตาแหน่งประชาสั มพั นธ์ เหรัญ ญิ ก
และผู้ช่วยเลขานุการ เป็นต้น

-74.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต ประกอบด้วย
4.3.1 ประธาน
4.3.2 รองประธาน
4.3.3 เลขานุการ
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต คัดเลือกจากประธาน ศพก. ระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร
ในเขตนั้นๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งกรรมการตาแหน่งอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
เช่น ตาแหน่งประชาสัมพันธ์ เหรัญญิก และผู้ช่วยเลขานุการ เป็นต้น
4.4 องค์ประกอบของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ ประกอบด้วย
4.4.1 ประธาน
4.4.2 รองประธาน
4.4.3 เลขานุการ
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ คัดเลือกจากประธาน ศพก. ระดับเขต 9 เขต ทั้งนี้
ให้ แต่งตั้งกรรมการตาแหน่ งอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ ตามความเหมาะสม เช่น ตาแหน่งประชาสั มพั นธ์ เหรัญ ญิ ก
และผู้ช่วยเลขานุการ เป็นต้น
4.5 องค์ประกอบของที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ กาหนดให้อยู่ในรูปแบบ
กลุ่มหรือคณะทางาน จานวนไม่เกิน 3 คน โดยคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ เป็นผู้ พิจารณา
คัดเลื อกที่ปรึกษาฯ โดยพิจ ารณาคัดเลื อกจากบุคคลที่ มี ความรู้ความสามารถและมีผ ลงานเป็ นที่ป ระจักษ์
และได้ รั บ การยอมรั บ ด้ า นการบริ ห ารงาน ศพก. และเครื อ ข่ า ยของ ศพก. หรื อ ด้ า นอื่ น ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง
(ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ปี พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 วรรคสอง)

-85. แผนปฏิบัติงาน
5.1 ขั้นเตรียมการ
4.1.1 รวบรวมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
30 พ.ค. 65 - 3 มิ.ย. 65
4.1.2 จัดทาแนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้ง
6 - 17 มิ.ย. 65
4.1.3 จัดทาหนังสือแจ้งจังหวัด/กทม. และ สสก. 1-6
20 มิ.ย. 65 - 1 ก.ค. 65
5.2 ขั้นดาเนินการ
5.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก. ระดับอาเภอ และเขตในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร (ชุดใหม่) จานวน 882 คณะ
4 ก.ค. 65 - 12 ส.ค. 65
5.2.2 คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ทุกระดับ
และที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ
(ชุดใหม่) รวม 88 คณะ
1) คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
77 คณะ
18 - 29 ก.ค. 65
2) คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต 9 คณะ
1 - 12 ส.ค. 65
3) คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ 1 คณะ
15 - 31 ส.ค. 65
4) ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ 1 คณะ
1 - 15 ก.ย. 65
5.3 ขั้นติดตามและประเมินผล
4.3.1 ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
30 พ.ค. 65 - 30 ก.ย. 65
4.3.2 จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานเสนอ
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (หัวหน้างาน)
1 - 15 ต.ค. 65

-9ตารางแผนปฏิบัติงานการดาเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก. ทุกระดับ ปี 2565
ที่

กิจกรรม

ขั้นเตรียมการ
1 รวบรวมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2 จัดทาแนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้ง
3 จัดทาหนังสือแจ้งจังหวัด/กทม. และ สสก. 1-6
ขั้นดาเนินการ
4 แต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก. ระดับอาเภอ
/เขตในพื้นที่ กทม. (ชุดใหม่) จานวน 882 คณะ
5 คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย
ศพก./ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.
ระดับประเทศ ชุดใหม่ รวม 88 คณะ
4.1 คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับ
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 77 คณะ
4.2 คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต
9 คณะ
4.3 คณะกรรมการเครือข่าย ศพก.
ระดับประเทศ 1 คณะ
4.4 ที่ปรึกษาฯ ระดับประเทศ 1 คณะ
ขั้นติดตามและประเมินผล
6 ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
7 จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานเสนอ
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (หัวหน้างาน)

มิ.ย.
สัปดาห์ที่
1 2 3 4

ระยะเวลา (ปี 2565)
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
สัปดาห์ที่
สัปดาห์ที่
สัปดาห์ที่
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ต.ค.
สัปดาห์ที่
1 2 3 4

ผู้รับผิดชอบ

กองวิจัยฯ
กองวิจัยฯ
กองวิจัยฯ
สนง.กษจ.
/สนง.เกษตรพื้นที่ กทม.

สนง.กษจ.
/สนง.เกษตรพื้นที่ กทม.

สสก. ที่ 1 - 6
กองวิจัยฯ
กองวิจัยฯ
กองวิจัยฯ
กองวิจัยฯ

ภาคผนวก
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ตัวอย่างคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการ ศพก. ระดับอาเภอ
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คำสั่งคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์จังหวัด…..
ที่
/ ๒๕65
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับอำเภอ
......................................................
ตำมคำสั่งอนุ กรรมกำรพัฒ นำกำรเกษตรและสหกรณ์ จังหวัด... ที่ .../2563 ลงวันที่ 18
ตุ ล ำคม 2563 แต่ งตั้ ง คณะกรรมกำรศู น ย์ เรี ย นรู้ ก ำรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรผลิ ต สิ น ค้ ำ เกษตร (ศพก.)
ระดับอำเภอ จำนวน ... คณะ เพื่อขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน ศพก. ระดับอำเภอ ให้มีประสิทธิภำพ เป็นรูปธรรม
และเกิดกำรเชื่อมโยงกำรทำงำนเครือข่ำยด้ำนกำรผลิต กำรตลำด และองค์ ควำมรู้สำคัญต่ำงๆ ในระดับอำเภอ
และพัฒ นำเป็นศูนย์กลำงกำรทำงำนแบบบูรณำกำรของหน่วยงำนภำคีต่ำงๆ ในระดับพื้นที่ รวมทั้งสำมำรถ
แก้ ไขปั ญ หำด้ ำ นกำรเกษตรได้ ต รงตำมควำมต้ อ งกำรของเกษตรกรและชุ ม ชน ซึ่ ง คณะกรรมกำร ศพก.
ระดับอำเภอ ชุดดังกล่ำว มีระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่ง 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 18 ตุลำคม 2563 และจะครบ
วำระกำรดำรงตำแหน่งในวันที่ 17 ตุลำคม 2565 นั้น
ดังนั้น อำศัยอำนำจตำมควำมในระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำน
ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ปี 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 10 ข้อ 11
และข้อ 18 จึ งแต่งตั้งคณะกรรมกำร ศพก. ระดับอำเภอ ขึ้ นใหม่ จำนวน ... คณะ ตำมบั ญ ชีรำยละเอียด
แนบท้ำยนี้ โดยให้คณะกรรมกำรดังกล่ำวมีระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
และให้มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
1. ดำเนินกำรตำมนโยบำยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้ำน ศพก.
2. จัดทำแนวทำงกำรพัฒนำและแผนกำรดำเนินงำน ศพก. ระดับอำเภอ
3. ขั บ เคลื่ อ นและเชื่ อ มโยงกำรด ำเนิ น งำนกั บ ทุ ก ภำคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม
และพัฒนำกำรให้บริกำรของ ศพก. ระดับอำเภอ
4. ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อสำนักงำนเกษตรจังหวัด เป็นรำยไตรมำส
5. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลำคม 2565 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ..... ตุลำคม พ.ศ. 2565

(

)

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด.....
ประธำนอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์จังหวัด.....

- 13 บัญชีรายชื่อแนบท้ายคาสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด…..
ที่ ...../ 2565 ลงวันที่ ..... ตุลาคม พ.ศ. 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับอาเภอ
1. คณะที่ 1 คณะกรรมกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) อำเภอ.....
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

(ชื่อ - สกุล)
(ชื่อ - สกุล)
(ชื่อ - สกุล)
(ชื่อ - สกุล)
(ชื่อ - สกุล)
(ชื่อ - สกุล)
(ชื่อ - สกุล)

1.8

(ชื่อ - สกุล)

1.9

(ชื่อ - สกุล)

1.10

(ชื่อ - สกุล)

1.11

(ชื่อ - สกุล)

1.12

(ชื่อ - สกุล)

1.13

(ชื่อ - สกุล)

1.14

(ชื่อ - สกุล)

1.15
1.16

(ชื่อ - สกุล)
เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร

เกษตรกรต้นแบบ
เกษตรกรผู้นำ/อกม./อกษ. ตำบล...
เกษตรกรผู้นำ/อกม./อกษ. ตำบล...
เกษตรกรผู้นำ/อกม./อกษ. ตำบล...
เกษตรกรผู้นำ/อกม./อกษ. ตำบล...
เกษตรกรผู้นำ/อกม./อกษ. ตำบล...
เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ำย
ด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ำย
ด้ำนเกษตรผสมผสำน
เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ำย
ด้ำนไร่นำสวนผสม
เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ำย
ด้ำนกำรจัดกำรดินปุ๋ยชุมชน
เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ำย
ด้ำนกำรจัดกำรศัตรูพืชชุมชน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรเกษตร
และสหกรณ์ สำขำ...
ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรเกษตร
และสหกรณ์ สำขำ...
ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรเกษตร
และสหกรณ์ สำขำ...
ผู้แทน ศบกต. ตำบล...
สำนักงำนเกษตรอำเภอ...

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
ผู้ประสำนงำน
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ตัวอย่างคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการ ศพก. ระดับเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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คำสั่งคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร
ที่
/ ๒๕65
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)
ระดับเขตในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร
.........................................
ตำมคำสั่งอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์กรุ งเทพมหำนคร ที่ .../2563 ลงวันที่
18 ตุล ำคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่ มประสิ ทธิภ ำพกำรผลิ ตสิ นค้ำเกษตร (ศพก.)
ระดับเขตในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร จำนวน ... คณะ เพื่อขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน ศพก. ระดับ เขตในพื้นที่
กรุงเทพมหำนคร ให้ มีป ระสิท ธิภ ำพ เป็ นรูปธรรม และเกิดกำรเชื่อมโยงกำรทำงำนเครือข่ำยด้ำนกำรผลิ ต
กำรตลำด และองค์ควำมรู้สำคัญต่ำงๆ ในระดับอำเภอ และพัฒ นำเป็นศูนย์กลำงกำรทำงำนแบบบูรณำกำร
ของหน่วยงำนภำคีต่ำงๆ ในระดับพื้นที่ รวมทั้งสำมำรถแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตรได้ตรงตำมควำมต้องกำร
ของเกษตรกรและชุมชน ซึ่งคณะกรรมกำร ศพก. ระดับเขตในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร ชุดดังกล่ำว มีระยะเวลำ
กำรดำรงตำแหน่ง 2 ปี นับ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลำคม 2563 และจะครบวำระกำรดำรงตำแหน่งในวันที่ 17
ตุลำคม 2565 นั้น
ดังนั้น อำศัยอำนำจตำมควำมในระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำน
ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ปี 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 10 ข้อ 11
และข้อ 18 จึ งแต่งตั้งคณะกรรมกำร ศพก. ระดั บเขตในพื้ น ที่กรุงเทพมหำนคร ขึ้น ใหม่ จำนวน 4 คณะ
ตำมบัญชีรำยละเอียดแนบท้ำยนี้ โดยให้คณะกรรมกำรดังกล่ ำวมีระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับตั้งแต่
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง และให้มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
1. ดำเนินกำรตำมนโยบำยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้ำน ศพก.
2. จัดทำแนวทำงกำรพัฒนำและแผนกำรดำเนินงำน ศพก. ระดับเขตในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร
3. ขั บ เคลื่ อ นและเชื่ อ มโยงกำรด ำเนิ น งำนกั บ ทุ ก ภำคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม
และพัฒนำกำรให้บริกำรของ ศพก. ระดับเขตในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร
4. ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อสำนักงำนเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหำนคร
เป็นรำยไตรมำส
5. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลำคม 2565 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ..... ตุลำคม พ.ศ. 2565

(นำยขจิต ชัชวำนิชย์)
ปลัดกรุงเทพมหำนคร
ประธำนอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร

- 16 บัญชีรายชื่อแนบท้ายคาสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
ที่ ...../ 2565 ลงวันที่ ..... ตุลาคม พ.ศ. 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ระดับเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
1. คณะที่ 1 คณะกรรมกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) เขตหนองจอก
1.1
1.2

(ชื่อ - สกุล)
(ชื่อ - สกุล)

1.3

(ชื่อ - สกุล)

1.4

(ชื่อ - สกุล)

1.5

(ชื่อ - สกุล)

1.6

(ชื่อ - สกุล)

1.7

(ชื่อ - สกุล)

1.8

(ชื่อ - สกุล)

1.9

(ชื่อ - สกุล)

1.10

(ชื่อ - สกุล)

1.11

(ชื่อ - สกุล)

1.12

(ชื่อ - สกุล)

1.13

(ชื่อ - สกุล)

1.14

(ชื่อ - สกุล)

1.15

(ชื่อ - สกุล)

1.16

(ชื่อ - สกุล)

1.17

(ชื่อ - สกุล)

เกษตรกรต้นแบบ
เกษตรกรผู้นำ/อกม./อกษ.
แขวงกระทุ่มรำย
เกษตรกรผู้นำ/อกม./อกษ.
แขวงหนองจอก
เกษตรกรผู้นำ/อกม./อกษ.
แขวงคลองสิบ
เกษตรกรผู้นำ/อกม./อกษ.
แขวงคลองสิบสอง
เกษตรกรผู้นำ/อกม./อกษ.
แขวงโคกแฝด
เกษตรกรผู้นำ/อกม./อกษ.
แขวงคู้ฝั่งเหนือ
เกษตรกรผู้นำ/อกม./อกษ.
แขวงลำผักชี
เกษตรกรผู้นำ/อกม./อกษ.
แขวงลำต้อยติ่ง
เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ำย
ด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ำย
ด้ำนเกษตรผสมผสำน
เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ำย
ด้ำนไร่นำสวนผสม
เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ำย
ด้ำนกำรจัดกำรดินปุ๋ยชุมชน
เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ำย
ด้ำนกำรจัดกำรศัตรูพืชชุมชน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรเกษตร
และสหกรณ์ สำขำ...
ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรเกษตร
และสหกรณ์ สำขำ...
ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรเกษตร
และสหกรณ์ สำขำ...

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

- 17 1.18
1.19

(ชื่อ - สกุล)
เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร

ผู้แทน ศบกต. แขวง...
สำนักงำนเกษตรพื้นที่ 1

กรรมกำร
ผู้ประสำนงำน

2. คณะที่ 2 คณะกรรมกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) เขตลำดกระบัง
2.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.4 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.5 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.6 ……………………………………………………………………………………………………………………………………....
2.7 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.8 ……………………………………………………………………………………………………………………………………....
2.9 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.10 ……………………………………………………………………………………………………………………………………....
3. คณะที่ 3 คณะกรรมกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) เขตภำษีเจริญ
3.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………....
3.3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………....
3.5 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.6 ……………………………………………………………………………………………………………………………………....
3.7 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.7 ……………………………………………………………………………………………………………………………………....
3.9 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.10 ……………………………………………………………………………………………………………………………………....
4. คณะที่ 4 คณะกรรมกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) เขตตลิ่งชัน
4.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
4.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………....
4.3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
4.4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………....
4.5 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
4.6 ……………………………………………………………………………………………………………………………………....
4.7 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
4.7 ……………………………………………………………………………………………………………………………………....
4.9 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
4.10 ……………………………………………………………………………………………………………………………………....
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แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อแนบท้ายคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด

- 19 บัญชีรายชื่อแนบท้ายคาสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ ...../ 2565 ลงวันที่ ..... ตุลาคม พ.ศ. 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ระดับจังหวัด
1. คณะที่ 1 คณะกรรมกำรเครือข่ำย ศพก. จังหวัด.....
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ - สกุล

อาเภอ

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
ประชำสัมพันธ์
เหรัญญิก
เลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

- 20 -

แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อแนบท้ายคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการเครือข่าย ศพก.
ของกรุงเทพมหานคร

- 21 บัญชีรายชื่อแนบท้ายคาสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ ...../ 2565 ลงวันที่ ..... ตุลาคม พ.ศ. 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
กรุงเทพมหานคร
ที่
1
2
3
4

ชื่อ - สกุล

แขวง

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
เลขำนุกำร
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แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อแนบท้ายคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต

- 23 บัญชีรายชื่อแนบท้ายคาสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ ...../ 2565 ลงวันที่ ..... ตุลาคม พ.ศ. 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ระดับเขต
1. คณะที่ 1 คณะกรรมกำรเครือข่ำย ศพก. เขต.....
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ - สกุล

อาเภอ

จังหวัด

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
ประชำสัมพันธ์
เหรัญญิก
เลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อแนบท้ายคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ

- 25 บัญชีรายชื่อแนบท้ายคาสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ ...../ 2565 ลงวันที่ ..... ตุลาคม พ.ศ. 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ระดับประเทศ
ที่
1

ชื่อ - สกุล

อาเภอ

จังหวัด

เขต

ตาแหน่ง
ที่ปรึกษำ

2

ที่ปรึกษำ

3

ที่ปรึกษำ

4

ประธำนกรรมกำร

5

8

รองประธำนกรรมกำร
(ภำคเหนือ)
รองประธำนกรรมกำร
(ภำคกลำง)
รองประธำนกรรมกำร
(ภำคใต้)
ประชำสัมพันธ์

9

ประชำสัมพันธ์

10

เหรัญญิก

11

เลขำนุกำร

12

ผู้ช่วยเลขำนุกำร

6
7

- 26 -

แบบสรุปข้อมูลคณะกรรมการ ศพก. ระดับอาเภอ/เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(ภาพรวมจังหวัด/กรุงเทพมหานคร)

- 27 -
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แนวทางการจัดทาบัตรประจาตัวคณะกรรมการ ศพก. ทุกระดับ
ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ข้อ 21/1 ข้อ 21/2 และแนบท้ายระเบียบฯ
......................................................
1. หลักฐานประกอบคาขอมีบัตรประจาตัวคณะกรรมการ ศพก.
- แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจาตัวคณะกรรมการ ศพก. (เอกสารแนบ 1)
- รูปถ่าย 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 2 รูป
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
2. คุณสมบัติของกระดาษพิมพ์บัตร
- กระดาษอาร์ตสีขาว หนาไม่น้อยกว่า 180 แกรม
- พิมพ์ตัวอักษรด้วยหมึกสีดาและรูปภาพด้วยหมึกสี
- ขนาดบัตรประจาตัว ตามแนบท้ายระเบียบฯ (เอกสารแนบ 2)
- เคลือบบัตรด้วยแผ่นพลาสติกใสแข็ง
3. การลงนาม
- ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้ลงนามบนบัตรประจาตัวที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.
ระดับประเทศ และคณะกรรมการ เครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ
- ให้ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 เป็นผู้ลงนามบนบัตรประจาตัว
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต
- ให้เกษตรจังหวัด และเกษตรกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ลงนามบนบัตรประจาตัวคณะกรรมการเครือข่าย
ศพก. ระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร
- ให้เกษตรอาเภอ และหัวหน้าสานักงานเกษตรพื้นที่ 1 - 4 เป็นผู้ลงนามบนบัตรประจาตัวคณะกรรมการ
ศพก. ระดับอาเภอ และเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
4. ทะเบียนคุมการออกบัตร
แบบฟอร์มทะเบียนคุมการออกบัตร (เอกสารแนบ 3) และหลักฐานประกอบคาขอมีบัตรประจาตัว
คณะกรรมการ ศพก. เก็บไว้ที่หน่วยงานผู้ออกบัตร
5. วันหมดอายุบัตร
ให้บัตรประจาตัวคณะกรรมการ ศพก. มีอายุ 4 ปีนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง
ตัวอย่าง คณะกรรมการ ศพก. ระดับอาเภอ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เมื่อมายื่นคาขอ
มีบัตรฯ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ดังนั้น วันบัตรหมดอายุ 17 ตุลาคม 2569

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร (กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมฯ)
กรมส่งเสริมการเกษตร
โทร. 02-5793835 อีเมล์ : agritech80@hotmail.com

- 30 เอกสารแนบ 1

คาขอมีบัตรประจาตัวคณะกรรมการ ศพก. หรือขอบัตรประจาตัวใหม่

รูปถ่าย 1 นิ้ว

เขียนที่………………………………………………….
วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. ..........................
ข้าพเจ้าชื่อ............................................................................. ชื่อสกุล............................................ ...............
เกิดวันที่.............. เดือน................................ พ.ศ. .............. อายุ..............ปี สัญชาติ................... หมู่โลหิต..............
เลขบัตรประจาตัวประชาชน  -  -  -  - 
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ ..................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................โทรศัพท์................................................................
ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้เป็น
 คณะกรรมการ ศพก. อาเภอ...................................../ระดับเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ตาแหน่ง................................................................................
 คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. จังหวัด.................................../กรุงเทพมหานคร/ประเทศ
ตาแหน่ง.................................................................................
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ ตาแหน่ง..........................................................
มีความประสงค์ขอมีบัตรประจาตัวคณะกรรมการ ศพก. ต่อนายทะเบียน (เกษตรอาเภอ/หัวหน้าสานักงานเกษตร
พื้นที่ 1 - 4/เกษตรจังหวัด/เกษตรกรุงเทพมหานคร/ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6
/อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร)
กรณี

 1. ขอมีบัตรครั้งแรก
 2. ขอมีบัตรใหม่ เนื่องจาก  บัตรหมดอายุ  บัตรหายหรือถูกทาลาย
หมายเลขของบัตรเดิม.......................................................(ถ้าทราบ)
 3. ขอเปลี่ยนบัตร เนื่องจาก
 เปลี่ยนชื่อตัว

 เปลี่ยนชื่อสกุล

 เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล

 ชารุด

 อื่นๆ ........................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการและได้แนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
จานวน 2 รูป และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
(ลงชื่อ)..............................................................ผู้ขอมีบัตร
(.............................................................)

- 31 เอกสารแนบ 2

รูปแบบบัตรประจาตัวที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ
และบัตรประจาตัวคณะกรรมการประเภทต่างๆ
………………………………………………..
1. รูปแบบบัตรประจาตัวที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ
ด้านหน้า
บัตรประจำตัวที่ปรึกษำ
คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)
ระดับประเทศ
รูปถ่ายหน้าตรง
ขนาด 1 นิว้
ถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน

ชื่อ-สกุล (ภำษำไทย).........................................
ชื่อ-สกุล (ภำษำอังกฤษ)...................................
ที่ปรึกษำ
เลขประจำตัวประชำชน....................................

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

(ขนาดกว้าง 7 ซม. X ยาว 10 ซม.)

ด้านหลัง

ข้อควรปฏิบัติ
1. บัตรนี้ใช้เฉพำะผู้ที่ได้รับอนุญำต
ที่ปรำกฏชื่อตำมบัตรเท่ำนั้น
2. ให้ติดบัตรทุกครั้งเมื่อปฏิบัติหน้ำที่
3. เมื่อพ้นจำกหน้ำที่ให้ส่งคืน
กรมส่งเสริมกำรเกษตร
4. ผู้ใดเก็บบัตรนี้ได้ โปรดส่งคืน
กรมส่งเสริมกำรเกษตร
เลขที่บัตร ........../...........
กรมส่งเสริมกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันออกบัตร...........................................
บัตรหมดอำยุ........................................

(ขนาดกว้าง 7 ซม. X ยาว 10 ซม.)

- 32 2. รูปแบบบัตรประจาตัวคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร ระดับเขต
และระดับประเทศ
ด้านหน้า
บัตรประจำตัว
คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)
จังหวัด....../กรุงเทพมหำนคร/ระดับเขต/ระดับประเทศ
รูปถ่ายหน้าตรง
ขนาด 1 นิว้
ถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน

ชื่อ-สกุล (ภำษำไทย).........................................
ชื่อ-สกุล (ภำษำอังกฤษ)...................................
(ตำแหน่ง) .....................................
เลขประจำตัวประชำชน....................................

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

(ขนาดกว้าง 7 ซม. X ยาว 10 ซม.)

ด้านหลัง

ข้อควรปฏิบัติ
1. บัตรนี้ใช้เฉพำะผู้ที่ได้รับอนุญำต
ที่ปรำกฏชื่อตำมบัตรเท่ำนั้น
2. ให้ติดบัตรทุกครั้งเมื่อปฏิบัติหน้ำที่
3. เมื่อพ้นจำกหน้ำที่ให้ส่งคืน
กรมส่งเสริมกำรเกษตร
4. ผู้ใดเก็บบัตรนี้ได้ โปรดส่งคืน
..................(ระบุหน่วยงำนผูอ้ อกบัตร)
เลขที่บัตร ........../...........
กรมส่งเสริมกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันออกบัตร...........................................
บัตรหมดอำยุ........................................

(ขนาดกว้าง 7 ซม. X ยาว 10 ซม.)

- 33 3. รูปแบบบัตรประจาตัวคณะกรรมการ ศพก. ระดับอาเภอ หรือเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ด้านหน้า
บัตรประจำตัว
คณะกรรมกำรศูนย์เรียนรู้
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)
อำเภอ.......จังหวัด....../เขตพื้นที่.....(.........) กรุงเทพมหำนคร

รูปถ่ายหน้าตรง
ขนาด 1 นิว้
ถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน

ชื่อ-สกุล (ภำษำไทย).........................................
ชื่อ-สกุล (ภำษำอังกฤษ)...................................
(ตำแหน่ง) .................................
เลขประจำตัวประชำชน....................................

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

(ขนาดกว้าง 7 ซม. X ยาว 10 ซม.)

ด้านหลัง

ข้อควรปฏิบัติ
1. บัตรนี้ใช้เฉพำะผู้ที่ได้รับอนุญำต
ที่ปรำกฏชื่อตำมบัตรเท่ำนั้น
2. ให้ติดบัตรทุกครั้งเมื่อปฏิบัติหน้ำที่
3. เมื่อพ้นจำกหน้ำที่ให้ส่งคืน
กรมส่งเสริมกำรเกษตร
4. ผู้ใดเก็บบัตรนี้ได้ โปรดส่งคืน
..................(ระบุหน่วยงำนผูอ้ อกบัตร)
เลขที่บัตร ........../...........
กรมส่งเสริมกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันออกบัตร...........................................
บัตรหมดอำยุ........................................

(ขนาดกว้าง 7 ซม. X ยาว 10 ซม.)

34

เอกสารแนบ 3

ทะเบียนคุมการออกบัตรประจาตัวที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ
/คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ/คณะกรรมการ ศพก. ระดับอาเภอ และระดับเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ข้อ 21/1 ข้อ 21/2 และแนบท้ายระเบียบฯ
หน่วยงาน....................................................................
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

หมายเลขบัตร
ประจาตัวประชาชน

ตาแหน่ง

เลขที่บัตร

วันออกบัตร

วันบัตรหมดอายุ
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ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
……………………………………………………
โดยที่เป็ นการสมควรกาหนดระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงาน
ศูน ย์ เรียนรู้การเพิ่ มประสิทธิภ าพการผลิตสิ นค้าเกษตร (ศพก.) คณะรักษาความสงบแห่ งชาติ และรัฐ บาล
ได้ให้ความสาคัญในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของประเทศ จึงมีนโยบายจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยเน้นให้มีศูนย์เรียนรู้เพื่อให้เป็น สถานที่ถ่ายทอดความรู้
ด้านการเกษตรแก่ ชุมชน และให้ บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และบริการด้านการเกษตร โดยเน้นการเรียนรู้
จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบผลสาเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การเพิ่มผลผลิต การลด
ต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพ ตลอดจนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบมี ส่ ว นร่ ว มอย่ างต่ อ เนื่ อ งตลอดฤดู ก าลผลิ ต เกษตรกรมี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้กั บ เกษตรกรต้ น แบบ
ในลั ก ษณะเกษตรกรสอนเกษตรกร มี ห ลั ก สู ต รและแผนการเรีย นรู้ที่ ชั ด เจน มี ก ารบริ ห ารจั ด การ ศพก.
ในรู ป แบบคณะกรรมการภาคเกษตรกร โดยรั ฐ บาลสนั บ สนุ น วิ ช าการ ปั จ จั ย การผลิ ต ด้ า นการเกษตร
เพื่อการสาธิต และถ่ายทอดเทคโนโลยี1
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงวางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่ า “ระเบี ย บกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่ าด้ ว ยการบริ ห ารงาน
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป2
1 ความวรรคนี้

ระเบี ย บกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่ าด้ วยการบริ ห ารงานศู น ย์ เรีย นรู้ ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต
สินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ความว่า
“โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560 เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน”
และความวรรคนี้ ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริห ารงานศูน ย์เรียนรู้การเพิ่ มประสิท ธิภ าพการผลิ ต
สินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ความว่า
“โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์
ในปัจจุบัน”
2 ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป (ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561) (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2563 ให้ ใช้ บั งคั บ ตั้ งแต่ วั น ประกาศเป็ น ต้ น ไป (ประกาศ ณ วั น ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) และ (ฉบั บ ที่ 4)
พ.ศ. 2565 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป (ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)

- 36 ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการอื่นใด ในส่วนที่กาหนด
ไว้แล้วตามระเบียบนี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ าเกษตร (ศพก.)” หมายความว่า สถานที่
ของเกษตรกรต้นแบบที่ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสม
สาหรั บ ชุมชน และเป็ น ศูน ย์ กลางการบริ การ และแลกเปลี่ ยนความรู้ข้ อมูล ข่าวสารของหน่ว ยงานต่ างๆ
กับเกษตรกรในชุมชน
“สิ น ค้ า เกษตร” หมายความว่ า ผลผลิ ต ทางการเกษตร และผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากการแปรรู ป
สินค้าเกษตร
“คณะกรรมการ ศพก.” หมายความว่า คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภ าพ
การผลิตสินค้าเกษตรระดับอาเภอในพื้นทีจ่ ังหวัด และระดับเขตในพื้นทีก่ รุงเทพมหานคร
“คณะกรรมการเครื อข่ าย ศพก. ระดั บ จังหวัด ” หมายความว่า คณะกรรมการเครือ ข่าย
ศู น ย์ เรี ย นรู้ ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรระดั บ จั ง หวั ด และกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ งมาจาก
ประธานกรรมการศู น ย์ เรี ย นรู้ ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการผลิ ต สิ น ค้ าเกษตรระดั บ อาเภอของแต่ ล ะจั งหวั ด
และเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
“คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต” หมายความว่า คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับเขต ซึ่งมาจากประธานกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานครของแต่ละเขตของกรมส่งเสริมการเกษตร
“คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ” หมายความว่า คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับประเทศ ซึ่งมาจากประธานกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับเขตของกรมส่งเสริมการเกษตร
“ศูนย์เครือข่ายของ ศพก.” หมายความว่า ศูนย์ หรือจุดเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร
ด้านต่างๆ ของเกษตรกรที่ ดาเนิน งานจนประสบความสาเร็จและ/หรือมีผ ลการดาเนินงานเป็นที่ประจักษ์
และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการดาเนินงานของ ศพก. ในอาเภอและเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
“ผู้แทน ศบกต.”3 หมายความว่า คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจาตาบล หรือแขวงของเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการคัดเลือกจากประธานกรรมการ
ศพก. ระดับ อาเภอ หรือ แขวงของเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสานักงานเกษตรอาเภอหรือสานักงาน
เกษตรพื้น ที่ 1 - 4 จานวน 1 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรระดับอาเภอหรือระดับเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร”
“หัวหน้างาน” หมายความว่า อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร โดยให้มีอานาจหน้าที่ตามคาสั่ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 229/2559 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
และขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตามระเบียบนี้

3 บทนิยามนี้เพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

- 37 “เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร”4 หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับ
มอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่าย
ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
“เขตในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร” หมายความว่ า เขตพื้ น ที่ ในกรุ ง เทพมหานครที่ อ ยู่ ใ น
ความรับผิดชอบของสานักงานเกษตรพื้นทีก่ รุงเทพมหานคร
ข้อ 5 ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจวินิจฉัย
ตีความเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 6 ศพก. มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ดังนี้
(1) เป็น ศูน ย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริห ารจัดการ และการตลาด
แก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่
(2) เพื่อ เป็น กลไกในการบูร ณาการการทางานของหน่ว ยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญ หา
และพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
ข้อ 7 ศพก. มีเป้าหมายการดาเนินงาน ดังนี้
(1) เกษตรกรในพื้น ที่สามารถนาความรู้ที่ได้รับจาก ศพก. ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้า
เกษตร และปรับเปลี่ ยนระบบการผลิ ตให้ เหมาะสมกับพื้ นที่ สภาพการผลิตของตนเอง และความต้องการ
ของตลาด ท าให้ ต้ น ทุ น การผลิ ต ลดลง ผลผลิ ต มี คุ ณ ภาพและปริม าณมากขึ้น ส่ งผลให้ เกษตรกรสามารถ
พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
(2) จัดตั้ง ศพก. ในพื้นที่อาเภอและเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแห่งละหนึ่ง ศพก.
ข้อ 8 ศพก. ประกอบด้วย
(1) เกษตรกรต้นแบบ เป็นเกษตรกรเจ้าของแปลงเรียนรู้ ทาหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอด
องค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในอาชี พการเกษตรตั้งแต่การผลิต การบริหารจัดการ จนถึงการตลาด
ที่ประสบความสาเร็จและได้รับการยอมรับเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ ในชุมชน ทั้งนี้ หากมีเหตุจาเป็น
ที่จะต้องเปลี่ยนตัวเกษตรกรต้นแบบ หรือจุดที่ตั้ง ศพก. ให้อยู่ในดุลยพินิจ หรืออานาจพิจารณาของคณะกรรมการ
ขับ เคลื่ อนงานด้านการเกษตรระดับ จั งหวัด หรือคณะกรรมการขับเคลื่ อนงานด้านการเกษตรในเขตพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี5
(2) แปลงเรียนรู้ เป็นแปลงผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรต้นแบบ ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์
ในการสาธิตวิธีดาเนินการและผลสาเร็จให้แก่เกษตรกรในชุมชนได้เรียนรู้

4

บทนิ ย ามนี้ เพิ่ ม เติ ม โดยข้ อ 3 แห่ ง ระเบี ย บกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานศู น ย์ เรี ย นรู้ ก ารเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
5
ข้อ 8 (1) ความเดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 3 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน

- 38 (3) หลักสูตรการเรียนรู้ เป็นชุดเนื้อหาวิชาที่ตอบโจทย์และประเด็นปัญหาทางการเกษตร
ของชุมชนที่ ร่ว มกัน กาหนดขึ้น โดยเกษตรกรต้น แบบ เจ้าหน้าที่ ส่ งเสริม การเกษตรในพื้ น ที่ และเจ้าหน้าที่
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง6
(4) ฐานเรียนรู้ เป็นจุดเรียนรู้กิจกรรมเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้ เพื่อใช้
แสดงของจริง และใช้ในการฝึกปฏิบัติ ให้ผู้เรียนรู้ได้เห็นและนาไปปฏิบัติต่อเนื่องได้
ข้อ 9 ศพก. มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
(1) ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับชุมชน
(2) ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกรในชุมชน
(3) ให้บริการด้านการเกษตรอื่นๆ
(4) ให้บริการแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียนของเกษตรกร
(5) เป็ นจุ ดศูนย์ กลางในการพบปะของอาสาสมัครเกษตรกับ เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตร
และเจ้ าหน้ าที่ ห น่ ว ยงานต่ างๆ ที่ เกี่ย วข้อง เพื่ อตอบสนองความต้ องการของชุ มชนและเกษตรกรในพื้ น ที่
โดยได้รับความยินยอมจากเกษตรกรต้นแบบที่เป็นเจ้าของ ศพก. นั้นๆ7
(๖) ดาเนินการร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล ภาคเอกชน
ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
หมวด 2
คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ข้อ 10 8 ให้ มี คณะกรรมการ ศพก. ระดั บ อาเภอและระดั บ เขตในพื้ น ที่ ก รุงเทพมหานคร
ซึง่ คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด หรือของกรุงเทพมหานคร แต่งตั้ง ประกอบด้วย
เกษตรกรต้นแบบ เป็นประธาน เกษตรกรผู้นาหรื ออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หรืออาสาสมัครเกษตร
(อกษ.) ในตาบล หรือแขวงแห่งละหนึ่งคน เกษตรกรของศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ระดับอาเภอ หรือเขตในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน ในกรณีที่เกษตรกรของศูนย์เครือข่ายฯ มีจานวน
ไม่ ถึ งสามคน ให้ มี เกษตรกรของศู น ย์ เครือ ข่ายฯ เท่ าจ านวนที่ มี อ ยู่ เป็ น กรรมการ ผู้ แ ทน ศบกต. หนึ่ งคน
เป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนจานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน
มีจานวนไม่ถึงสามคน ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิเท่าจานวนที่มีอยู่เป็นกรรมการ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจา
สานักงานเกษตรอาเภอ หรือสานักงานเกษตรพื้นที่ 1 - 4 ของกรุงเทพมหานคร หนึ่งคน เป็นผู้ประสานงาน
เกษตรกรของศู น ย์ เครื อ ข่ ายของ ศพก. ระดั บ อ าเภอ หรื อ เขตในพื้ น ที่ ก รุงเทพมหานคร
ตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งเป็ น เกษตรกรที่ มี ก ารด าเนิ น งานด้ า นการเกษตรหรื อ ด้ า นอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งจนประสบ
ความสาเร็จหรือมีผลการดาเนินงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการดาเนินงานของ ศพก.
ในอาเภอหรือเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
6

ข้อ 8 (3) ความเดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้ วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน
7
ข้อ 9 (5) ความเดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน
8
ข้อ 10 ความเดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน

- 39 ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนให้เกษตรอาเภอ หรือหัวหน้าสานักงานเกษตรพื้นที่ เสนอชื่อผู้ที่ได้รับ
ความเชื่อถือ ยอมรับ ทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ในชุมชน และมีจิตอาสาในการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร
ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ตรวจสอบและจัดทาร่างคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก. ระดับ อาเภอ และให้ คณะกรรมการขับเคลื่ อนงานด้านการเกษตรในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ตรวจสอบและจัดทาร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก. ระดับเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และเสนอคณะอนุ กรรมการพั ฒ นาการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัดหรือของกรุงเทพมหานคร พิ จารณา
แต่งตั้ง”9
ข้อ 11 10 ให้ คณะกรรมการ ศพก. ระดั บ อาเภอและระดั บ เขตในพื้ น ที่ ก รุงเทพมหานคร
มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ดาเนินการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้าน ศพก.
(2) จั ด ทาแนวทางการพัฒ นาและแผนการดาเนินงาน ศพก. ระดับอาเภอ หรือระดับเขต
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(3) ขั บ เคลื่ อ นและเชื่ อ มโยงการด าเนิ น งานกั บ ทุ ก ภาคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม
และพัฒนาการให้บริการของ ศพก. ระดับอาเภอ หรือระดับเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(4) ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และรายงานผลการด าเนิ น งานต่ อ ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด
หรือสานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นรายไตรมาส
(5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 12 ให้มีคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร ซึ่งหัวหน้างาน
แต่ งตั้ ง ประกอบด้ ว ย ประธาน รองประธาน และเลขานุ ก าร ในกรณี ที่ จั งหวั ด ใด หรือ กรุ งเทพมหานคร
มีประธานกรรมการ ศพก. ระดับอาเภอของจังหวัด หรือระดับ เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มากกว่า 3 คน
ให้ แต่งตั้งกรรมการอื่นๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้ คัดเลื อกจากประธานกรรมการ ศพก. ระดับอาเภอ
ของจังหวัด หรือระดับเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ให้เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการที่หัวหน้างานแต่งตั้งตามระเบียบนี้ ตรวจสอบและจัดทาร่าง
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร เสนอหัวหน้างานพิจารณาแต่งตั้ง
ข้อ 1311 ให้คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร มีอานาจหน้าที่
ดังนี้
(1) ดาเนินการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้าน ศพก.
(2) จั ด ทาแนวทางการพั ฒ นาและแผนการดาเนิ น งานเครื อ ข่ า ย ศพก. ระดั บ จั ง หวั ด
และกรุงเทพมหานคร

9 ข้อ 10 วรรคสี่ ความเดิมถู กยกเลิก โดยข้อ

4 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน
10 ข้อ 11 (3) และ (4) ความเดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน
11 ข้อ 13 (3) และ (4) ความเดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน

- 40 (3) ขั บ เคลื่ อ นและเชื่ อ มโยงการด าเนิ น งานกั บ ทุ ก ภาคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม
และพัฒนาการให้บริการของเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร
(4) ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และรายงานผลการด าเนิ น งานต่ อ ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด
หรือสานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นรายไตรมาส
(5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 14 ให้มีคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต ซึ่ง หัวหน้างานแต่งตั้ง ประกอบด้วย
ประธาน รองประธาน และเลขานุการ ในกรณีที่เขตของกรมส่งเสริมการเกษตร มี ประธานกรรมการเครือข่าย
ศพก. ระดั บ จั งหวัด หรื อ กรุ งเทพมหานคร มากกว่า 3 คน ให้ แต่ งตั้ง กรรมการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
ทั้ ง นี้ รวมจ านวนทั้ ง หมดไม่ เกิ น จ านวนของประธานกรรมการเครื อ ข่ า ย ศพก. ระดั บ จั ง หวั ด หรื อ
กรุงเทพมหานคร ในเขตนั้นๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร
ให้ เจ้ าหน้ าที่ ห รือคณะกรรมการที่หั วหน้างานแต่งตั้งตามระเบี ยบนี้ ตรวจสอบและจัดท า
ร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต เสนอหัวหน้างานพิจารณาแต่งตั้ง
ข้อ 1512 ให้คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ดาเนินการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้าน ศพก.
(2) จัดทาแนวทางการพัฒนาและแผนการดาเนินงานเครือข่าย ศพก. ระดับเขต
(3) ขั บ เคลื่ อ นและเชื่ อ มโยงการด าเนิ น งานกั บ ทุ ก ภาคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม
และพัฒนาการให้บริการของเครือข่าย ศพก. ระดับเขต
(4) ติ ดตาม ประเมิ น ผล และรายงานผลการดาเนิ น งานต่อ ส านั ก งานส่ งเสริม และพั ฒ นา
การเกษตรที่ 1 - 6 เป็นรายไตรมาส
(5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 1613 ให้มีคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ ซึ่งหัวหน้างานแต่งตั้ง ประกอบด้วย
ประธาน รองประธาน และเลขานุการ ในกรณีที่มีประธานกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต มากกว่าสามคน
ให้แต่งตั้งกรรมการอื่นๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ รวมจานวนทั้งหมดไม่เกินจานวนของประธานกรรมการ
เครือข่าย ศพก. ระดับเขต
ให้ มี ที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการเครื อ ข่ า ย ศพก. ระดั บ ประเทศ จ านวนไม่ เ กิ น สามคน
โดยคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับด้านการบริหารงาน ศพก. และเครือข่ายของ ศพก. หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
ให้ เจ้ าหน้ าที่ ห รือคณะกรรมการที่หั วหน้างานแต่งตั้ งตามระเบี ยบนี้ ตรวจสอบและจัดท า
ร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ และร่างคาสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ เสนอหัวหน้างาน พิจารณาแต่งตั้ง

12 ข้ อ

15 (3) และ (4) ความเดิม ถูกยกเลิก โดยข้ อ 7 แห่งระเบีย บกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริห ารงาน
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน
13 ข้อ 16 ความเดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน

- 41 ข้อ 1714 ให้คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ดาเนินการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้าน ศพก.
(2) จัดทาแนวทางการพัฒนาและแผนการดาเนินงานเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ
(3) ขั บ เคลื่ อ นและเชื่ อ มโยงการด าเนิ น งานกั บ ทุ ก ภาคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม
และพัฒนาการให้บริการของเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ15
(4) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานต่อกรมส่งเสริมการเกษตร16
(5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
และให้ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้17
(1) ให้คาปรึกษา แนะนาการดาเนินงาน ศพก. แก่คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ
(2) ร่ ว มสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อนและเชื่ อมโยงการดาเนิ น งานของ ศพก. กับ ทุ กภาคส่ ว น
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกากับและติดตามการดาเนินงาน ศพก.
(3) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ 18 18 ให้ ค ณะกรรมการ ศพก. ระดั บ อ าเภอ หรื อ เขตในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร ระดับเขต และระดับประเทศ และที่ปรึกษา
คณะกรรมการเครื อ ข่าย ศพก. ระดั บ ประเทศ มีว าระการด ารงต าแหน่ งคราวละสี่ ปี นั บ ตั้ งแต่วั น ที่ ได้ รับ
แต่งตั้ง19
ที่ ป รึกษาและกรรมการตามวรรคหนึ่งซึ่ งพ้น จากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับ การแต่งตั้ ง
ได้อีกไม่จากัดวาระ20
เมื่อ ครบกาหนดวาระการด ารงต าแหน่ งตามวรรคหนึ่ ง หากยังมิ ได้มี การแต่ งตั้ ง ที่ ป รึก ษา
และกรรมการขึ้น ใหม่ ให้ ที่ป รึกษาและกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นปฏิบัติห น้าที่ไปพลางก่อน
จนกว่าที่ปรึกษาและกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

14 ข้อ 17

ความเดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน
15 ข้อ 17 วรรคหนึ่ ง (3) ความเดิม ถู ก ยกเลิก โดยข้ อ 8 แห่ งระเบี ย บกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่ าด้ วยการบริห ารงาน
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน
16 ข้อ 17 วรรคหนึ่ ง (4) ความเดิม ถู ก ยกเลิก โดยข้ อ 8 แห่ งระเบี ย บกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่ าด้ วยการบริห ารงาน
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน
17 ข้อ 17 วรรคสอง (2) ความเดิ ม ถู ก ยกเลิ ก โดยข้ อ 9 แห่ งระเบี ย บกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่ าด้ ว ยการบริ ห ารงาน
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน
18 ข้อ 18 ความเดิ มถู กยกเลิ กโดยข้ อ 7 แห่ งระเบี ยบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้ วยการบริหารงานศู น ย์ เรี ยนรู้ก ารเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน
19 ข้ อ 18 วรรคหนึ่ ง ความเดิ ม ถู ก ยกเลิ ก โดยข้ อ 10 แห่ งระเบี ย บกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงาน
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน
20 ข้ อ 18 วรรคสอง ความเดิ ม ถู ก ยกเลิ ก โดยข้ อ 11 แห่ งระเบี ย บกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงาน
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน

- 42 ให้ คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ดาเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อ
คณะกรรมการ ศพก. ระดับอาเภอ และให้คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ดาเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อคณะกรรมการ ศพก. ระดับเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครชุดใหม่ เสนอต่อผู้มีอานาจ
พิจารณาแต่งตั้งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกาหนดตามวาระ21
ให้ เจ้ าหน้ าที่ ห รื อ คณะกรรมการที่ หั ว หน้ างานแต่ งตั้ งตามระเบี ย บนี้ ด าเนิ น การให้ ได้ ม า
ซึ่งรายชื่อคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวั ด หรือกรุงเทพมหานคร ระดับเขต และระดับประเทศ
และที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ ชุดใหม่ เสนอต่อผู้มีอานาจพิจารณาแต่งตั้งภายใน
สี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกาหนดตามวาระ
ข้ อ 19 22 นอกจากการพ้ น ต าแหน่ ง ตามวาระแล้ ว กรรมการในคณะกรรมการ ศพก.
ระดั บ อ าเภอ หรื อ เขตในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร คณะกรรมการเครื อ ข่ า ย ศพก. ระดั บ จั ง หวั ด หรื อ
กรุงเทพมหานคร ระดับเขต และระดับประเทศ และที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ
แต่ละคณะที่ตั้งขึ้นตามระเบียบนี้ พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะกรรมการ ศพก. ระดับ อาเภอ หรือเขตในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร ระดับเขต และระดับประเทศ และที่ปรึกษาคณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ นั้นๆ มีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการ
ทั้งหมด
(4) เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(6) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก และถูกจาคุก
เมื่ อ มี ก รรมการในคณะกรรมการ ศพก. ระดั บ อ าเภอ หรือ เขตในพื้ น ที่ ก รุงเทพมหานคร
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจั งหวัด หรือ กรุงเทพมหานคร ระดับเขต และระดับประเทศ คณะใด
และที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ พ้นจากตาแหน่ง ก่อนวาระ ให้ที่ประชุมซึ่งมีอานาจ
เสนอชื่อหรือคัดเลือก หรือผู้ มีอานาจเสนอแต่งตั้งกรรมการหรือที่ปรึกษานั้นๆ เป็นผู้เสนอชื่อหรือคัดเลือก
หรือเสนอแต่งตั้งกรรมการหรือที่ปรึกษาทดแทนตาแหน่งที่ว่างอยู่แล้วแต่กรณี
ให้ กรรมการหรือที่ปรึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อหรือคัดเลือกหรือเสนอแต่งตั้งตามวรรคสอง
อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน
ข้อ 20 การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
21 ข้อ 18 วรรคสี่ ความเดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 12 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วา่ ด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน
22 ข้อ 19 ความเดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน

- 43 การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดของที่ ป ระชุ ม ให้ ถื อ เสี ย งข้ า งม าก กรรมการคนหนึ่ ง ให้ มี เสี ย งหนึ่ ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
หมวด 3
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ข้อ 21 23 การเบิ กค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.
ระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร ระดับเขต และระดับประเทศ และที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.
ระดับประเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
หมวดที่ 3/1
การจัดทาบัตรประจาตัว24
ข้ อ 21/1 ให้ มี ก ารจั ด ท าบั ต รประจ าตั ว ที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการเครื อ ข่ า ย ศพก.
ระดับประเทศ คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ระดับเขต และระดับประเทศ
และคณะกรรมการ ศพก. ระดับอาเภอ หรือเขตในพื้ นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้แสดงตนในการปฏิบัติห น้าที่
และใช้ติดต่อประสานงานกับเครือข่ายการทางานในระดับพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 21/2 การจัดทาบัตรประจาตัวตามข้อ 22 ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มีอานาจ
ออกบัตรประจาตัวที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ และคณะกรรมการ เครือข่าย ศพก.
ระดับประเทศ
ให้ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 มีอานาจออกบัตรประจาตัว
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต
ให้ เกษตรจังหวัด และเกษตรกรุงเทพมหานคร มีอานาจออกบัตรประจาตัวคณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร
ให้ เกษตรอ าเภอ และหั ว หน้ าส านั ก งานเกษตรพื้ น ที่ 1 - 4 มี อ านาจออกบั ต รประจ าตั ว
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับอาเภอ และเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

23 ข้อ 21

ความเดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 9 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน
24 หมวดนี้เพิ่มเติมโดยข้อ 10 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

- 44 ข้อ 2225 ให้คณะกรรมการ ศพก. ทุกประเภท ทุกระดับ ที่แต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560
และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยระเบี ย บกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้ ว ยการบริห ารงานศู น ย์ เรีย นรู้ก ารเพิ่ ม
ประสิ ท ธิภ าพการผลิ ต สิ น ค้ าเกษตร (ศพก.) (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2561 ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ จนครบระยะเวลา
การดารงตาแหน่ง 2 ปี ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 256026
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

25 ข้ อ

22 23 และ 24 ความเดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 11 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงาน
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน
26
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และ (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วั น ที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายเฉลิ ม ชั ย ศรี อ่ อ น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แนบท้ายระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560
สรุปข้อเสนอและเปรียบเทียบบทบาทเพือ่ พิจารณาเทียบตาแหน่งคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
(ตามหนังสือกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1006/1616 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติหลักการแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับประเทศ และการเทียบตาแหน่ง)

ตาแหน่ง

เสนอเทียบเท่าข้าราชการ

1. ประธานระดับประเทศ/เขต/ ตาแหน่งประเภททั่วไป
จังหวัด
ระดับอาวุโส

2. รองประธานระดับประเทศ/ ตาแหน่งประเภททั่วไป
เขต/จังหวัด
ระดับชานาญงาน

3. คณะกรรมการ/กรรมการ/ ตาแหน่งประเภททั่วไป
คณะทางาน/เลขานุการ/
ระดับชานาญงาน
ผู้ช่วยเลขา/เหรัญญิก/
ผู้ช่วยเหรัญญิก/ประชาสัมพันธ์/
ปฏิคม/ที่ปรึกษา/สมาชิก

กรอบการพิจารณา
บทบาท/ภารกิจ

ประสบการณ์ทางาน/ที่มา

1. จัดทาแนวทางการขับเคลื่อนและวางแผน ประสบการณ์การทางาน
การดาเนินงานเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ/ เกษตรกรต้นแบบ เป็นเกษตรกรเจ้าของ
เขต/จังหวัด
แปลงเรียนรู้ ที่เป็น Smart Farmer มีความรู้
2. ขับเคลื่อนและติดตามการดาเนินงาน
ทักษะและความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้
เครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ/เขต/จังหวัด และประสบความสาเร็จในการปรับปรุง
3. รายงานผลการดาเนินงานเครือข่าย ศพก. หรือปรับเปลี่ยน กิจกรรมการเกษตรที่สาคัญ
ระดับประเทศ/เขต/จังหวัด
ของพื้นที่ ตั้งแต่การผลิต การบริหารจัดการ
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จนถึงการตลาด เป็นที่ยอมรับ และสามารถ
เป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกร รายอื่น ๆ
ในชุมชน

วุฒิการศึกษา
ไม่กาหนด

ไม่กาหนด

ไม่กาหนด

หมายเหตุ

แนบท้ายระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560
สรุปข้อเสนอและเปรียบเทียบบทบาทเพือ่ พิจารณาเทียบตาแหน่งคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
(ตามหนังสือกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1006/1616 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติหลักการแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับประเทศ และการเทียบตาแหน่ง)

ตาแหน่ง

เสนอเทียบเท่าข้าราชการ

กรอบการพิจารณา
บทบาท/ภารกิจ

ประสบการณ์ทางาน/ที่มา

วุฒิการศึกษา

ที่มา
จากนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
และรัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
โดยเน้นให้มีศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร
ในชุมชน เพื่อให้เป็นจุดถ่ายทอดความรู้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน
และเป็นจุดให้บริการข้อมูลข่าวสารและ
บริการด้านการเกษตรต่าง ๆ สามารถ
ตอบสนองความต้องการ ด้านการเกษตร
ของชุมชนได้รวมทั้งเป็นจุดนัดพบ
ในการพบปะพูดคุยของเจ้หน้ที่กับเกษตรกร
และเกษตรกรกับเกษตรกรด้วยกันเอง
โดยดาเนินการอาเภอละ 1 ศูนย์
รวม 882 ศูนย์

หมายเหตุ
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แนบท้ายระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
……………………………………………………
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจั ด ท าบั ต รประจ าตั ว ที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการเครื อ ข่ า ย ศพก.
ระดั บ ประเทศ คณ ะกรรมการเครื อ ข่ า ย ศพก. ระดั บ จั ง หวั ด หรื อ กรุ ง เทพมหานคร ระดั บ เขต
และระดับประเทศ และคณะกรรมการ ศพก. ระดับอาเภอหรือเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
1. บั ตรประจ ำตัว ที่ป รึ กษำคณะกรรมกำรเครือข่ำย ศพก. ระดับ ประเทศ คณะกรรมกำร
เครือข่ำย ศพก. ระดับจังหวัดหรือ กรุงเทพมหำนคร ระดับเขต และระดับประเทศ และคณะกรรมกำร ศพก.
ระดับอำเภอหรือเขตในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร ให้เป็นไปตำมเอกสำรแนบ
2. ให้ ป รึกษำคณะกรรมกำรเครือข่ำย ศพก. ระดับ ประเทศ และคณะกรรมกำรเครือข่ำย
ศพก. ระดั บ ประเทศ ยื่ น ค ำขอมี บั ต รประจ ำตั ว ที่ ป รึ ก ษำคณะกรรมกำรเครื อ ข่ ำ ย ศพก. ระดั บ ประเทศ
และคณะกรรมกำรเครือข่ำย ศพก. ระดับประเทศ พร้อมรูปถ่ำย ขนำด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ำยไว้ไม่เกิน
6 เดือน ได้ที่กองวิจัยและพัฒนำงำนส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร
ให้ ค ณะกรรมกำรเครือ ข่ำย ศพก. ระดั บ เขต ยื่น ค ำขอมี บั ต รประจำตั ว คณะกรรมกำร
เครือข่ำย ศพก. ระดับ เขต พร้อมรูป ถ่ำย ขนำด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ได้ที่ สำนักงำน
ส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 1 - 6
ให้ ค ณะกรรมกำรเครื อ ข่ ำ ย ศพก. ระดั บ จั ง หวั ด หรื อ กรุ ง เทพมหำนคร ยื่ น ค ำขอมี
บัตรประจำตัวคณะกรรมกำรเครือข่ำย ศพก. ระดับ จังหวัดหรือกรุงเทพมหำนคร พร้อมรูปถ่ำย ขนำด 1 นิ้ว
จำนวน 2 รูป ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ได้ที่สำนักงำนเกษตรจังหวัดหรือสำนักงำนเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหำนคร
ให้ ค ณะกรรมกำร ศพก. ระดั บ อ ำเภอหรื อ เขตในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหำนคร ยื่ น ค ำขอมี
บัตรประจำตัวคณะกรรมกำร ศพก. ระดับอำเภอหรือเขตในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร พร้อมรูปถ่ำย ขนำด 1 นิ้ว
จ ำนวน 2 รู ป ถ่ ำ ยไว้ ไ ม่ เ กิ น 6 เดื อ น ได้ ที่ ส ำนั ก งำนเกษตรอ ำเภอหรื อ ส ำนั ก งำนเกษตรพื้ น ที่ 1 - 4
ของกรุงเทพมหำนคร
3. ให้อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร มีอำนำจออกบัตรประจำตัวปรึกษำคณะกรรมกำรเครือข่ำย
ศพก. ระดับประเทศ และคณะกรรมกำรเครือข่ำย ศพก. ระดับประเทศ
ให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 1 - 6 มีอำนำจออกบัตรประจำตัว
คณะกรรมกำรเครือข่ำย ศพก. ระดับเขต
ให้เกษตรจังหวัดหรือเกษตรกรุงเทพมหำนคร มีอำนำจออกบัตรประจำตัว คณะกรรมกำร
เครือข่ำย ศพก. ระดับจังหวัดหรือกรุงเทพมหำนคร
ให้ เกษตรอำเภอหรื อ หั วหน้ำส ำนักงำนเกษตรพื้ นที่ 1 - 4 มีอำนำจออกบัตรประจำตัว
คณะกรรมกำร ศพก. ระดับอำเภอหรือเขตในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร

- 48 4. ในกำรออกบั ต รประจ ำตั ว ที่ ป รึก ษำฯ และบั ต รประจ ำตั ว คณะกรรมกำรทุ ก ประเภท
ให้ผู้มีอำนำจออกบัตรจัดทำสำเนำและรำยกำรบัตรประจำตัวพร้อมติดรูปถ่ำยของที่ปรึกษำ หรือคณะกรรมกำร
ที่ประสงค์ออกบัตรเก็บไว้เป็นหลักฐำนด้วยหนึ่งฉบับ
5. บั ตรประจ ำตั วที่ ป รึ ก ษำฯ และบั ต รประจ ำตั ว คณะกรรมกำรทุ ก ประเภท ซึ่ งออกตำม
ระเบียบนี้ ให้มีอำยุเท่ำกับวำระของทีป่ รึกษำฯ หรือคณะกรรมกำรฯ ของผู้ถือบัตรนั้น
6. ในกรณีที่บัตรประจำตัวที่ปรึกษำฯ และบัตรประจำตัวคณะกรรมกำรฯ สูญหำย ถูกทำลำย
หรือชำรุดในสำระสำคัญ ผู้ถือบัตรต้องขอทำบัตรใหม่ ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่ำว
กรณีที่ผู้ถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ผู้ถือบัตรต้องขอเปลี่ยนบัตรภำยใน
สิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับอนุญำตให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล แล้วแต่กรณี
เมื่อที่ปรึกษำฯ หรือคณะกรรมกำรฯ ผู้ถือบัตรได้รับบัตรใหม่แล้ ว ให้ส่ งบัตรประจำตัวฯ เดิ ม
คืนให้หน่วยงำนผู้ออกบัตร
7. กรณีที่ปรึกษำฯ หรือคณะกรรมกำรฯ สิ้นสุดสถำนภำพกำรเป็นที่ปรึกษำฯ หรือคณะกรรมกำรฯ
ตำมระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่ำด้วยศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)
พ.ศ. 2560 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 18 และข้อ 19 ให้ ส่ งมอบบัตรประจำตัว
ที่ ป รึ ก ษำฯ หรื อ คณะกรรมกำรฯ คื น ให้ ห น่ ว ยงำนผู้ อ อกบั ต ร ภำยในเจ็ ด วั น นั บ แต่ วั น สิ้ น สุ ด สถำนภำพ
กำรเป็นที่ปรึกษำฯ หรือคณะกรรมกำรฯ
8. หลักเกณฑ์กำรใช้บัตรประจำตัวที่ปรึกษำฯ และบัตรประจำตัวคณะกรรมกำรฯ มีดังนี้
8.1 กำรใช้บัตรประจำตัวที่ปรึกษำฯ และบัตรประจำตัวคณะกรรมกำรฯ จะอนุญำตให้ ใช้
ในกำรแสดงตน ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ใดๆ ของที่ปรึกษำฯ และคณะกรรมกำรฯ ในภำรกิจที่เกี่ยวข้อง เท่ำนั้น
8.2 บั ตรประจ ำตั วที่ ป รึกษำฯ และบั ตรประจ ำตั วคณะกรรมกำรฯ ไม่ ส ำมำรถใช้ แทน
บัตรประจำตัวประชำชน บัตรประจำตัวข้ำรำชกำร ใบอนุญำตขับขี่ และบัตรอื่นใดที่หน่วยงำนรำชกำรเป็นผู้ออกให้ได้
8.3 ห้ ำมน ำบั ต รบั ตรประจ ำตั ว ที่ ป รึ กษำฯ และบั ตรประจ ำตั ว คณะกรรมกำรฯ ไปใช้
ในลักษณะเชิงพำณิชย์ หรือใช้ในกำรแสวงหำผลประโยชน์อื่นใดอันไม่เหมำะสม
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รูปแบบบัตรประจาตัวที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ
และบัตรประจาตัวคณะกรรมการประเภทต่างๆ
………………………………………………..
1. รูปแบบบัตรประจาตัวที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ
ด้านหน้า
บัตรประจำตัวที่ปรึกษำ
คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)
ระดับประเทศ
รูปถ่ายหน้าตรง
ขนาด 1 นิว้
ถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน

ชื่อ-สกุล (ภำษำไทย).........................................
ชื่อ-สกุล (ภำษำอังกฤษ)...................................
ที่ปรึกษำ
เลขประจำตัวประชำชน....................................

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

(ขนำดกว้ำง 7 ซม. X ยำว 10 ซม.)

ด้านหลัง

ข้อควรปฏิบัติ
1. บัตรนี้ใช้เฉพำะผู้ที่ได้รับอนุญำต
ที่ปรำกฏชื่อตำมบัตรเท่ำนั้น
2. ให้ติดบัตรทุกครั้งเมื่อปฏิบัติหน้ำที่
3. เมื่อพ้นจำกหน้ำที่ให้ส่งคืน
กรมส่งเสริมกำรเกษตร
4. ผู้ใดเก็บบัตรนี้ได้ โปรดส่งคืน
กรมส่งเสริมกำรเกษตร
เลขที่บัตร ........../...........
กรมส่งเสริมกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันออกบัตร...........................................
บัตรหมดอำยุ........................................

(ขนำดกว้ำง 7 ซม. X ยำว 10 ซม.)

- 50 2. รูปแบบบัตรประจาตัวคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร ระดับเขต
และระดับประเทศ
ด้านหน้า
บัตรประจำตัว
คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)
จังหวัด....../กรุงเทพมหำนคร/ระดับเขต/ระดับประเทศ
รูปถ่ายหน้าตรง
ขนาด 1 นิว้
ถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน

ชื่อ-สกุล (ภำษำไทย).........................................
ชื่อ-สกุล (ภำษำอังกฤษ)...................................
(ตำแหน่ง) .....................................
เลขประจำตัวประชำชน....................................

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

(ขนำดกว้ำง 7 ซม. X ยำว 10 ซม.)

ด้านหลัง

ข้อควรปฏิบัติ
1. บัตรนี้ใช้เฉพำะผู้ที่ได้รับอนุญำต
ที่ปรำกฏชื่อตำมบัตรเท่ำนั้น
2. ให้ติดบัตรทุกครั้งเมื่อปฏิบัติหน้ำที่
3. เมื่อพ้นจำกหน้ำที่ให้ส่งคืน
กรมส่งเสริมกำรเกษตร
4. ผู้ใดเก็บบัตรนี้ได้ โปรดส่งคืน
..................(ระบุหน่วยงำนผูอ้ อกบัตร)
เลขที่บัตร ........../...........
กรมส่งเสริมกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันออกบัตร...........................................
บัตรหมดอำยุ........................................

(ขนำดกว้ำง 7 ซม. X ยำว 10 ซม.)

- 51 3. รูปแบบบัตรประจาตัวคณะกรรมการ ศพก. ระดับอาเภอ หรือเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ด้านหน้า
บัตรประจำตัว
คณะกรรมกำรศูนย์เรียนรู้
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)
อำเภอ.......จังหวัด....../เขตพื้นที่.....(.........) กรุงเทพมหำนคร

รูปถ่ายหน้าตรง
ขนาด 1 นิว้
ถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน

ชื่อ-สกุล (ภำษำไทย).........................................
ชื่อ-สกุล (ภำษำอังกฤษ)...................................
(ตำแหน่ง) .................................
เลขประจำตัวประชำชน....................................

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

(ขนำดกว้ำง 7 ซม. X ยำว 10 ซม.)

ด้านหลัง

ข้อควรปฏิบัติ
1. บัตรนี้ใช้เฉพำะผู้ที่ได้รับอนุญำต
ที่ปรำกฏชื่อตำมบัตรเท่ำนั้น
2. ให้ติดบัตรทุกครั้งเมื่อปฏิบัติหน้ำที่
3. เมื่อพ้นจำกหน้ำที่ให้ส่งคืน
กรมส่งเสริมกำรเกษตร
4. ผู้ใดเก็บบัตรนี้ได้ โปรดส่งคืน
..................(ระบุหน่วยงำนผูอ้ อกบัตร)
เลขที่บัตร ........../...........
กรมส่งเสริมกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันออกบัตร...........................................
บัตรหมดอำยุ........................................

(ขนำดกว้ำง 7 ซม. X ยำว 10 ซม.)

จัดทำโดย
------------------------------------กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
โทร. 02-5793835 อีเมล์ : agritech80@hotmail.com

