


ค ำน ำ 
 

คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ทุกระดับบทบาทหน้าที่
ส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ศพก. และเครือข่ายของ ศพก. ให้มีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม เกิดการ
เชื่อมโยงการท างานเครือข่ายด้านการผลิต การตลาด และองค์ความรู้ส าคัญต่างๆ ทั้งในเชิงพ้ืนที่ และมิติด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และพัฒนา ศพก. เป็นศูนย์กลางการท างานแบบบูรณาการของหน่วยงาน
ภาคีต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้ตรงตามความต้องการของเกษตรกร  
และชุมชน ซึ่งคณะกรรมการ ศพก. ทุกระดับ (ชุดปัจจุบัน) จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ในเดือน
ตุลาคม 2565 นี้ และระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ศพก. ทุกระดับ 
คือ ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  
สินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้กล่าวถึงสาระส าคัญ 2 ประเด็น ดังนี้  1) การเพ่ิมบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการ ศพก. ทุกระดับ ในด้านการเชื่อมโยงการด าเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง      
และการติดตามประเมินผล และ 2) การแก้ไขและปรับปรุงวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ ศพก. 
ทุกระดับ ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งและเมื่อพ้นจากต าแหน่ง       
ตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งได้อีกไม่จ ากัดวาระ 

ดังนั้น กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะผู้แทนหน่วยงาน     
ที่รับผิดชอบและประสานงานการขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะกรรมการ ศพก. ทุกระดับ จึงได้จัดท า 
“แนวทางการด าเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต        
สินค้าเกษตร (ศพก.) ทุกระดับ ปี 2565 ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงาน   
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม” เพ่ือใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการด าเนินการ
คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก. ทุกระดับ (ชุดใหม่) ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และสอดคล้อง      
ตามระเบียบปฏิบัติงานดังกล่าวต่อไป  
 
 

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

มิถุนายน 2565 
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แนวทางการด าเนินการคัดเลือกและแต่งต้ัง 
คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  

ทุกระดับ ป ี2565 
[วาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี : 18 ตุลาคม 2565 - 17 ตุลาคม 2569] 

 (ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงาน 
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) 

………………………………………………………. 

ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีค าสั่งที่ 1435/2563 1434/2563 และ 1433/2563 ลงวันที่ 
19 ตุลาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด /กรุงเทพมหานคร ระดับเขต 
และระดับประเทศ พร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ และหนังสือกรมส่งเสริม
การเกษตร ด่วนมากที่  กษ 1006/ว 913 ลงวันที่  2 กรกฎาคม 2563 การคัดเลือกและแต่งตั้ ง
คณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ/ระดับเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานค ที่ปรึกษาและคณะกรรมการดังกล่าว  
จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ในเดือนตุลาคม 2565 นี้  นอกจากนี้ระเบียบกระทรวงเกษตร          
และสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2565 ข้อ 10 ก าหนดให้ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ ศพก. ทุกระดับ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 
4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และข้อ 11 ก าหนดให้ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ ศพก. ทุกระดับ ซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งได้อีกไม่จ ากัดวาระ  นั้น 

ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ทุกระดับ และที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย 
ศพก. ระดับประเทศ ปี 2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานในส่วนกลาง       
และภูมิภาคในการด าเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการฯ (ชุดใหม่) ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
และสอดคล้องตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

1. วัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการด าเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ/เขตใน

พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ระดับเขต 
ระดับประเทศ และที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ (ชุดใหม่) ให้กับเจ้าหน้าที่ 
และหน่วยงานในส่วนกลางและภูมิภาค 



- 2 - 
 

2. เป้าหมาย  
 2.1 คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ และเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ชุดใหม่) 
จ านวน 882 คณะ  

2.2 คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. (ชุดใหม่) รวม 87 คณะ แบ่งเป็น 3 ระดับ 
ดังนี้  

- ระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร จ านวน 77 คณะ  
- ระดับเขต จ านวน 9 คณะ 
- ระดับประเทศ จ านวน 1 คณะ  

 2.3 คัดเลือกและแต่งตั้ งที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ (ชุดใหม่ )            
จ านวน 1 คณะ 

3. วิธีด าเนินการ 

 3.1 ขั้นเตรียมการ 
3.1.1 รวบรวมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบ ศพก. พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ (ชุดเดิม) คู่มือการด าเนินงาน ศพก. คู่มือโครงการ ศพก. ปีงบประมาณ 
2565 และมติที่ประชุมที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

3.1.2 จัดท าแนวทางด าเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก. ทุกระดับ (วาระการ
ด ารงต าแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2565 - 18 ตุลาคม 2569) 

3.1.3 แจ้งส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 ทราบและด าเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งฯ 

 3.2 ขั้นด าเนินการ 
      3.2.1 การด าเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ และเขตในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร (ชุดใหม่) จ านวน 882 คณะ มีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1) ส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร แจ้งส านักงาน

เกษตรอ าเภอ และส านักงานเกษตรพื้นที่  1 - 4 ประชุมหารือร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ (เจ้าของแปลงที่ตั้ง 
ศพก.) เพ่ือพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ และเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  

 2) ส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประสานงาน
คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดหรือคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร     
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครในการจัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ หรือเขตในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร พิจารณา
แต่งตั้ง ทั้งนี้ ขอให้ระบุในค าสั่งแต่งตั้งดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 
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 3) ส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด าเนินการ ดังนี้ 
     3.1) จัดส่งค าสั่งคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ และเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ให้ส านักงานเกษตรอ าเภอ และส านักงานเกษตรพ้ืนที่ 1 - 4 เพ่ือด าเนินการแจ้งเวียนให้คณะกรรมการฯ (ชุด
ใหม่) ทราบ  

      3.2) รวบรวมส าเนาค าสั่งแต่งตั้งในรูปแบบไฟล์ดิจิตอลและจัดท าสรุปข้อมูล
คณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ/เขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด จัดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรและส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 
ทราบ ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 

4) ส านักงานเกษตรอ าเภอ และส านักงานเกษตรพ้ืนที่ 1 - 4 ด าเนินการ ดังนี้ 
    4.1) แจ้งเวียนค าสั่งให้คณะกรรมการฯ (ชุดใหม่) ทราบ  
    4.2) ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้คณะกรรมการฯ (ชุดใหม่) ด าเนินการยื่นแบบค าขอ      

มีบัตรประจ าตัว เพ่ือใช้แสดงตนในการปฏิบัติหน้าที่และใช้ติดต่อประสานงานกับเครือข่ายการท างานในระดับ
พ้ืนที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดการจัดท าบัตรประจ าตัว        
ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต      
สินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ข้อ 10 และแนบท้ายระเบียบดังกล่าว 

3.2.2 การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. (ชุดใหม่) รวม 87 คณะ แบ่งการด าเนินงาน
เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

         1) การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 77 คณะ มีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

     1.1) ส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตรพ้ืนที่กรุ งเทพมหานคร          
เชิญประธาน ศพก. ระดับอ าเภอ หรือเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ประชุมเพ่ือคัดเลือกประธานและกรรมการ
เครอืข่าย ศพก. ระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร (ชุดใหม่) 

1.2) ส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร รวบรวม
รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จัดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรและส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 
ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 

 1.3) กรมส่งเสริมการเกษตร จัดส่งส าเนาค าสั่งคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. 
ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร (ชุดใหม่ ) ให้ส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตรพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ทราบ 

 1.4) ส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ด าเนินการ ดังนี้ 
             1.4.1) แจ้งเวียนค าสั่ งให้คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด                

/กรุงเทพมหานคร (ชุดใหม่) ทราบ  
             1.4.2) ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้คณะกรรมการเครือข่ายฯ (ชุดใหม่ ) 

ด าเนินการยื่นแบบค าขอมีบัตรประจ าตัว เพ่ือใช้แสดงตนในการปฏิบัติหน้าที่และใช้ติดต่อประสานงาน             
กับเครือข่ายการท างานในระดับพ้ืนที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด   
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การจัดท าบัตรประจ าตัวตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ข้อ 10 และแนบท้ายระเบียบดังกล่าว 

        2) การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต จ านวน 9 คณะ 
     2.1) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 เชิญประธานกรรมการ

เครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร ประชุมเพ่ือคัดเลือกประธานและกรรมการเครือข่าย 
ศพก. ระดับเขต (ชุดใหม่) 

 2.2) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 รวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับ    
การคัดเลือก จัดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2565  

 2.3) กรมส่งเสริมการเกษตร จัดส่งส าเนาค าสั่งคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.     
ระดับเขต (ชุดใหม่) ให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 ทราบ 

 2.4) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 ด าเนินการ ดังนี้ 
           2.4.1) แจ้งเวียนค าสั่งให้คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต (ชุดใหม่) ทราบ  
           2.4.2) ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้คณะกรรมการเครือข่ายฯ (ชุดใหม่ ) 

ด าเนินการยื่นแบบค าขอมีบัตรประจ าตัว เพ่ือใช้แสดงตนในการปฏิบัติหน้าที่และใช้ติดต่อประสานงาน             
กับเครือข่ายการท างานในระดับพ้ืนที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รายละเอียดการจัดท าบัตรประจ าตัวตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงาน         
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ข้อ 10 และแนบท้าย
ระเบียบดังกล่าว 

3) การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ จ านวน 1 คณะ  
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ด าเนินการ ดังนี้ 
                            3.1) เชิญประธานกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต ประชุมเพ่ือคัดเลือกประธาน
และกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ (ชุดใหม่) 

3.2) รวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และจัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งเสนออธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร (หัวหน้างาน) พิจารณาลงนามแต่งตั้ง ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565  

  3.3) แจ้งเวียนค าสั่งแต่งตั้งให้คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ (ชุดใหม่) ทราบ 
  3.4) ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้คณะกรรมการเครือข่ายฯ (ชุดใหม่) ด าเนินการยื่น

แบบค าขอมีบัตรประจ าตัว เพ่ือใช้แสดงตนในการปฏิบัติหน้าที่และใช้ติดต่อประสานงานกับเครือข่าย         
การท างานในระดับพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รายละเอียดการจัดท า
บัตรประจ าตัวตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ข้อ 10 และแนบท้ายระเบียบดังกล่าว 
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3.2.3 การคัดเลือกที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ (ชุดใหม่)         
จ านวน 1 คณะ มีข้ันตอนการด าเนินงานโดยสรุป ดังนี้ 

1) คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ ประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกท่ีปรึกษาฯ 
ไม่เกิน 3 คน โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับการ
ยอมรับด้านการบริหารงาน ศพก. และเครือข่ายของ ศพก. หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (ระเบียบกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ว่าด้วย ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ 16 วรรคสอง)  

2) กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร  ด าเนินการ ดังนี้                      
    2.1) รวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และจัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งเสนออธิบดี

กรมส่งเสริมการเกษตร (หัวหน้างาน) พิจารณาลงนามแต่งตั้ง ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 
    2.2) แจ้งเวียนค าสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ 

(ชุดใหม)่ 
    2.3) ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้คณะกรรมการเครือข่ายฯ (ชุดใหม่) ด าเนินการยื่น

แบบค าขอมีบัตรประจ าตัว เพ่ือใช้แสดงตนในการปฏิบัติหน้าที่และใช้ติดต่อประสานงานกับเครือข่าย         
การท างานในระดับพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รายละเอียดการจัดท า
บัตรประจ าตัวตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ข้อ 10 และแนบท้ายระเบียบดังกล่าว 

3.3 ขั้นติดตามและประเมินผล 
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามและประเมินผล     

การด าเนินงานคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก. ทุกระดับ และที่ปรึกษาคณะกรรมการ ศพก. 
ระดับประเทศ (ชุดใหม่) เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง สอดคล้องตามระเบียบ         
การบริหารงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และด าเนินการจัดท ารายงาน
สรุปผลการด าเนินงานคัดเลือกและแต่งตั้ง ศพก. ทุกระดับ และที่ปรึกษาคณะกรรมการ ศพก. ระดับประเทศ 
(ชุดใหม่) เสนอกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงและพัฒนา          
การด าเนินงานคัดเลือกและแต่งตั้งฯ ในครั้งต่อไป 
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4. องค์ประกอบของคณะกรรมการ ศพก. ทุกระดับ และที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. 
ระดับประเทศ  

4.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ หรือเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย 

 4.1.1 ประธาน : เกษตรกรต้นแบบ จ านวน 1 คน 
4.1.2 กรรมการ :  
         - เกษตรกรผู้น าหรืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หรืออาสาสมัครเกษตร (อกษ.) ในต าบล 

หรือแขวงแห่งละหนึ่งคน  
         - เกษตรกรของศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ระดับอ าเภอ หรือเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน ในกรณีที่ เกษตรกรของศูนย์เครือข่ายมีจ านวนไม่ถึงสามคน          
ให้มีเกษตรกรของศูนย์เครือข่ายฯ เท่าจ านวนที่มีอยู่เป็นกรรมการ ทั้งนี้ เกษตรกรของศูนย์เครือข่ายของ ศพก. 
ระดับอ าเภอ หรือเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ต้องเป็นเกษตรกรที่มีการด าเนินงานด้านการเกษตร หรือด้านอื่น
ที่เกี่ยวข้องจนประสบความส าเร็จ หรือมีผลการด าเนินงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุน   
การด าเนินงานของ ศพก. ในอ าเภอหรือเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

          - ผู้แทน ศบกต. หนึ่งคน      

 - ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิ      
ในชุมชนมีจ านวนไม่ถึงสามคน ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิเท่าจ านวนที่มีอยู่เป็นกรรมการ  ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน   
ให้เกษตรอ าเภอ หรือหัวหน้าส านักงานเกษตรพ้ืนที่  1 - 4 เสนอชื่อผู้ที่ได้รับความเชื่อถือ ยอมรับ ทางด้าน
การเกษตรและสหกรณ์ในชุมชน และมีจิตอาสาในการถ่ายทอดความรู้สู่ เกษตรกร (สามารถระบุสาขา        
ความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิในค าสั่งแต่งตั้งได้ เช่น สาขาเศรษฐกิจพอเพียง สาขาเกษตรอินทรีย์         
สาขาการจัดการดินและน้ า สาขาผู้ประกอบการเกษตร และสาขาการบริหารงานสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น)   

4.1.3 ผู้ประสานงาน : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจ าส านักงานเกษตรอ าเภอ หรือส านักงาน
เกษตรพ้ืนที ่1 - 4 ของกรุงเทพมหานคร จ านวนหนึ่งคน 

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

อ าเภอในจังหวัด หรือระดับเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ในกรณีที่จังหวัดใด หรือกรุงเทพมหานคร         
มีประธานกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอในจังหวัด หรือระดับเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มากกว่า 3 คน      
ให้แต่งตั้งกรรมการต าแหน่งอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น ต าแหน่งประชาสัมพันธ์ เหรัญญิก     
และผู้ช่วยเลขานุการ เป็นต้น  
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4.3 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 ให้แต่งตั้งกรรมการต าแหน่งอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 
เช่น ต าแหน่งประชาสัมพันธ์ 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     

ให้แต่งตั้งกรรมการต าแหน่งอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น ต าแหน่งประชาสัมพันธ์ เหรัญญิก     
และผู้ช่วยเลขานุการ เป็นต้น 

4.5 องค์ประกอบของที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ  ก าหนดให้อยู่ในรูปแบบ
กลุ่มหรือคณะท างาน จ านวนไม่เกิน 3 คน โดยคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ เป็นผู้ พิจารณา
คัดเลือกที่ปรึกษาฯ โดยพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์     
และได้รับการยอมรับด้านการบริหารงาน ศพก. และเครือข่ายของ ศพก. หรือด้านอ่ืนที่ เกี่ยว ข้อง          
(ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วย ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)   
ปี พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 16 วรรคสอง)  
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5. แผนปฏิบัติงาน 
    5.1 ขั้นเตรียมการ  

4.1.1 รวบรวมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง   30 พ.ค. 65 - 3 มิ.ย. 65 
4.1.2 จัดท าแนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้ง      6 - 17 มิ.ย. 65  
4.1.3 จัดท าหนังสือแจ้งจังหวัด/กทม. และ สสก. 1-6  20 มิ.ย. 65 - 1 ก.ค. 65 

    5.2 ขั้นด าเนินการ 
5.2.1 แตง่ตั้งคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ และเขตในพื้นที่  
        กรุงเทพมหานคร (ชุดใหม่) จ านวน 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 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน   30 พ.ค. 65 - 30 ก.ย. 65 
4.3.2 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเสนอ  
         อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (หัวหน้างาน)        1 - 15 ต.ค. 65   
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    ตารางแผนปฏิบัติงานการด าเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก. ทุกระดับ ปี 2565 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลา (ปี 2565) 

ผู้รับผิดชอบ 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

สัปดาห์ท่ี สัปดาห์ท่ี สัปดาห์ท่ี สัปดาห์ท่ี สัปดาห์ท่ี 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ขั้นเตรียมการ                      
1 รวบรวมเอกสารและข้อมลูที่เกี่ยวข้อง                     กองวิจัยฯ 
2 จัดท าแนวทางการคัดเลือกและแตง่ตั้ง                     กองวิจัยฯ 
3 จัดท าหนังสือแจ้งจังหวัด/กทม. และ สสก. 1-6                     กองวิจัยฯ 
ขั้นด าเนินการ                      
4 แต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก. ระดบัอ าเภอ 

/เขตในพ้ืนท่ี กทม. (ชุดใหม่) จ านวน 882 คณะ 
                    สนง.กษจ. 

/สนง.เกษตรพื้นที่ กทม. 

5 คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย 
ศพก./ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครอืข่าย ศพก. 
ระดับประเทศ ชุดใหม่ รวม 88 คณะ 

                     

4.1 คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับ
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 77 คณะ 

                    สนง.กษจ. 
/สนง.เกษตรพื้นที่ กทม. 

4.2 คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต     
9 คณะ 

                    สสก. ที่ 1 - 6 

4.3 คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. 
ระดับประเทศ 1 คณะ 

                    กองวิจัยฯ 

4.4 ท่ีปรึกษาฯ ระดับประเทศ 1 คณะ 
 

                    กองวิจัยฯ 

ขั้นติดตามและประเมินผล                      
6 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน                     กองวิจัยฯ 
7 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเสนอ 

อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร (หัวหน้างาน) 
                    กองวิจัยฯ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาคผนวก 
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ตัวอย่างค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ 
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ค ำสั่งคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์จังหวัด….. 
ที่      / ๒๕65 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ระดับอ ำเภอ  
...................................................... 

 
 ตำมค ำสั่งอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์จังหวัด... ที่ .../2563 ลงวันที่ 18 

ตุลำคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมกำรศูนย์เรียนรู้กำร เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)         
ระดับอ ำเภอ จ ำนวน ... คณะ เพื่อขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน ศพก. ระดับอ ำเภอ ให้มีประสิทธิภำพ เป็นรูปธรรม             
และเกิดกำรเชื่อมโยงกำรท ำงำนเครือข่ำยด้ำนกำรผลิต กำรตลำด และองค์ควำมรู้ส ำคัญต่ำงๆ ในระดับอ ำเภอ         
และพัฒนำเป็นศูนย์กลำงกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรของหน่วยงำนภำคีต่ำงๆ ในระดับพ้ืนที่ รวมทั้งสำมำรถ
แก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตรได้ตรงตำมควำมต้องกำรของเกษตรกรและชุมชน ซึ่งคณะกรรมกำร ศพก.         
ระดับอ ำเภอ ชุดดังกล่ำว มีระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 18 ตุลำคม 2563 และจะครบ
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งในวันที่ 17 ตุลำคม 2565  นั้น 

ดังนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่ำด้วยกำรบริหำรงำน
ศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ปี 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ  10 ข้อ 11 
และข้อ 18 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร ศพก. ระดับอ ำเภอ ขึ้นใหม่ จ ำนวน ... คณะ ตำมบัญชีรำยละเอียด     
แนบท้ำยนี้ โดยให้คณะกรรมกำรดังกล่ำวมีระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 
และให้มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้   

1. ด ำเนินกำรตำมนโยบำยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้ำน ศพก. 
2. จัดท ำแนวทำงกำรพัฒนำและแผนกำรด ำเนินงำน ศพก. ระดับอ ำเภอ  
3. ขับเคลื่อนและเชื่อมโยงกำรด ำเนินงำนกับทุกภำคส่วนที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งเสริม       

และพัฒนำกำรให้บริกำรของ ศพก. ระดับอ ำเภอ  
4. ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อส ำนักงำนเกษตรจังหวัด เป็นรำยไตรมำส 
5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

ทั้งนี้  ตั้งแตว่ันที่ 18 ตุลำคม 2565 เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ ..... ตุลำคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
     (                                          ) 
             ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด..... 

                                               ประธำนอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์จังหวัด..... 
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บัญชีรายช่ือแนบท้ายค าสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด…..  
ที่ ...../ 2565 ลงวันที่ ..... ตุลาคม พ.ศ. 2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับอ าเภอ 
 
1. คณะที่ 1  คณะกรรมกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) อ ำเภอ..... 
 

1.1 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรต้นแบบ ประธำนกรรมกำร 
1.2 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรผู้น ำ/อกม./อกษ. ต ำบล... กรรมกำร 
1.3 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรผู้น ำ/อกม./อกษ. ต ำบล... กรรมกำร 
1.4 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรผู้น ำ/อกม./อกษ. ต ำบล... กรรมกำร 
1.5 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรผู้น ำ/อกม./อกษ. ต ำบล... กรรมกำร 
1.6 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรผู้น ำ/อกม./อกษ. ต ำบล... กรรมกำร 
1.7 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ำย

ด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง 
กรรมกำร 

1.8 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ำย
ด้ำนเกษตรผสมผสำน 

กรรมกำร 

1.9 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ำย
ด้ำนไร่นำสวนผสม 

กรรมกำร 

1.10 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ำย
ด้ำนกำรจัดกำรดินปุ๋ยชุมชน 

กรรมกำร 

1.11 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ำย
ด้ำนกำรจัดกำรศัตรูพืชชุมชน 

กรรมกำร 

1.12 (ชื่อ - สกุล) ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรเกษตร 
และสหกรณ ์สำขำ... 

กรรมกำร 

1.13 (ชื่อ - สกุล) ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรเกษตร 
และสหกรณ ์สำขำ... 

กรรมกำร 

1.14 (ชื่อ - สกุล) ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรเกษตร 
และสหกรณ ์สำขำ... 

กรรมกำร 

1.15 (ชื่อ - สกุล) ผู้แทน ศบกต. ต ำบล... กรรมกำร 
1.16 เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ... ผู้ประสำนงำน 
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ตัวอย่างค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ ศพก. ระดับเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
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ค ำสั่งคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร 
ที่      / ๒๕65 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)  
ระดับเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร  

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

 ตำมค ำสั่งอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร ที่ .../2563 ลงวันที่ 
18 ตุลำคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)         
ระดับเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน ... คณะ เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน ศพก. ระดับเขตในพ้ืนที่
กรุงเทพมหำนคร ให้มีประสิทธิภำพ เป็นรูปธรรม และเกิดกำรเชื่อมโยงกำรท ำงำนเครือข่ำยด้ำนกำรผลิต 
กำรตลำด และองค์ควำมรู้ส ำคัญต่ำงๆ ในระดับอ ำเภอ และพัฒนำเป็นศูนย์กลำงกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร  
ของหน่วยงำนภำคีต่ำงๆ ในระดับพ้ืนที่ รวมทั้งสำมำรถแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตรได้ตรงตำมควำมต้องกำร       
ของเกษตรกรและชุมชน ซึ่งคณะกรรมกำร ศพก. ระดับเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร ชุดดังกล่ำว มีระยะเวลำ
กำรด ำรงต ำแหน่ง 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 18 ตุลำคม 2563 และจะครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งในวันที่ 17 
ตุลำคม 2565  นั้น 

ดังนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่ำด้วยกำรบริหำรงำน
ศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ปี 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 10 ข้อ 11 
และข้อ 18 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร ศพก. ระดับเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร ขึ้นใหม่ จ ำนวน 4 คณะ      
ตำมบัญชีรำยละเอียดแนบท้ำยนี้ โดยให้คณะกรรมกำรดังกล่ำวมีระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง 4 ปี นับตั้งแต่
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง และให้มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้   

1. ด ำเนินกำรตำมนโยบำยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้ำน ศพก. 
2. จัดท ำแนวทำงกำรพัฒนำและแผนกำรด ำเนินงำน ศพก. ระดับเขตในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร  
3. ขับเคลื่อนและเชื่อมโยงกำรด ำเนินงำนกับทุกภำคส่วนที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งเสริม       

และพัฒนำกำรให้บริกำรของ ศพก. ระดับเขตในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร  
4. ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อส ำนักงำนเกษตรพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 

เป็นรำยไตรมำส 
5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลำคม 2565 เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ ..... ตุลำคม พ.ศ. 2565  
       

 
                                               
 

(นำยขจิต  ชัชวำนิชย์) 
ปลัดกรุงเทพมหำนคร 

ประธำนอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร 
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บัญชีรายช่ือแนบท้ายค าสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 
ที่ ...../ 2565 ลงวันที่ ..... ตุลาคม พ.ศ. 2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
ระดับเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  

 
1. คณะที่ 1  คณะกรรมกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) เขตหนองจอก 
 

1.1 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรต้นแบบ ประธำนกรรมกำร 
1.2 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรผู้น ำ/อกม./อกษ. 

แขวงกระทุ่มรำย 
กรรมกำร 

1.3 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรผู้น ำ/อกม./อกษ. 
แขวงหนองจอก 

กรรมกำร 

1.4 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรผู้น ำ/อกม./อกษ. 
แขวงคลองสิบ 

กรรมกำร 

1.5 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรผู้น ำ/อกม./อกษ. 
แขวงคลองสิบสอง 

กรรมกำร 

1.6 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรผู้น ำ/อกม./อกษ. 
แขวงโคกแฝด 

กรรมกำร 

1.7 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรผู้น ำ/อกม./อกษ. 
แขวงคู้ฝั่งเหนือ 

กรรมกำร 

1.8 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรผู้น ำ/อกม./อกษ. 
แขวงล ำผักชี 

กรรมกำร 

1.9 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรผู้น ำ/อกม./อกษ. 
แขวงล ำต้อยติ่ง 

กรรมกำร 

1.10 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ำย
ด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง 

กรรมกำร 

1.11 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ำย
ด้ำนเกษตรผสมผสำน 

กรรมกำร 

1.12 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ำย
ด้ำนไร่นำสวนผสม 

กรรมกำร 

1.13 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ำย
ด้ำนกำรจัดกำรดินปุ๋ยชุมชน 

กรรมกำร 

1.14 (ชื่อ - สกุล) เกษตรกรต้นแบบศูนย์เครือข่ำย
ด้ำนกำรจัดกำรศัตรูพืชชุมชน 

กรรมกำร 

1.15 (ชื่อ - สกุล) ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรเกษตร 
และสหกรณ ์สำขำ... 

กรรมกำร 

1.16 (ชื่อ - สกุล) ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรเกษตร 
และสหกรณ ์สำขำ... 

กรรมกำร 

1.17 (ชื่อ - สกุล) ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรเกษตร 
และสหกรณ ์สำขำ... 

กรรมกำร 
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1.18 (ชื่อ - สกุล) ผู้แทน ศบกต. แขวง... กรรมกำร 
1.19 เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรพ้ืนที่ 1 ผู้ประสำนงำน 

 
2. คณะที่ 2  คณะกรรมกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (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  คณะกรรมกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (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  คณะกรรมกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) เขตตลิ่งชัน 
4.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
4.3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4.4 …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
4.5 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4.6 …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
4.7 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4.7 …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
4.9 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4.10 …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 



- 18 - 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบฟอร์มบัญชีรายช่ือแนบท้ายค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวดั 
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บัญชีรายช่ือแนบท้ายค าสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร 
ที่ ...../ 2565 ลงวันที่ ..... ตุลาคม พ.ศ. 2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
ระดับจังหวัด  

 
1. คณะที่ 1  คณะกรรมกำรเครือข่ำย ศพก. จังหวัด..... 

ที ่ ชื่อ - สกุล อ าเภอ ต าแหน่ง 
1   ประธำนกรรมกำร 
2   รองประธำนกรรมกำร 
3   รองประธำนกรรมกำร 
4   ประชำสัมพันธ์ 
5   เหรัญญิก 
6   เลขำนุกำร 
7   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
8   กรรมกำร 
9   กรรมกำร 

10   กรรมกำร 
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
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แบบฟอร์มบัญชีรายช่ือแนบท้ายค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการเครือข่าย ศพก.  
ของกรุงเทพมหานคร 
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บัญชีรายช่ือแนบท้ายค าสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร 
ที่ ...../ 2565 ลงวันที่ ..... ตุลาคม พ.ศ. 2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
กรุงเทพมหานคร 

 
ที ่ ชื่อ - สกุล แขวง ต าแหน่ง 
1   ประธำนกรรมกำร 
2   กรรมกำร 
3   กรรมกำร 
4   เลขำนุกำร 
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แบบฟอร์มบัญชีรายช่ือแนบท้ายค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต 
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บัญชีรายช่ือแนบท้ายค าสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร 
ที่ ...../ 2565 ลงวันที่ ..... ตุลาคม พ.ศ. 2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)     
ระดับเขต 

 
1. คณะที่ 1  คณะกรรมกำรเครือข่ำย ศพก. เขต.....  

ที ่ ชื่อ - สกุล อ าเภอ จังหวัด ต าแหน่ง 
1    ประธำนกรรมกำร 
2    รองประธำนกรรมกำร 
3    รองประธำนกรรมกำร 
4    ประชำสัมพันธ์ 
5    เหรัญญิก 
6    เลขำนุกำร 
7    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
8    กรรมกำร 
9    กรรมกำร 

10    กรรมกำร 
11     
12     
13     
14     
15     
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แบบฟอร์มบัญชีรายช่ือแนบท้ายค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ 
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บัญชีรายช่ือแนบท้ายค าสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร 
ที่ ...../ 2565 ลงวันที่ ..... ตุลาคม พ.ศ. 2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)     
ระดับประเทศ 

 
ที ่ ชื่อ - สกุล อ าเภอ จังหวัด เขต ต าแหน่ง 
1     ที่ปรึกษำ 

 
2     ที่ปรึกษำ 

 
3     ที่ปรึกษำ 

 
4     ประธำนกรรมกำร 

 
5     รองประธำนกรรมกำร 

(ภำคเหนือ) 
6     รองประธำนกรรมกำร 

(ภำคกลำง) 
7     รองประธำนกรรมกำร 

(ภำคใต้) 
8     ประชำสัมพันธ์ 

 
9     ประชำสัมพันธ์ 

 
10     เหรัญญิก 

 
11     เลขำนุกำร 

 
12     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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แบบสรุปข้อมูลคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ/เขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
(ภาพรวมจังหวดั/กรุงเทพมหานคร) 
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แนวทางการจัดท าบัตรประจ าตัวคณะกรรมการ ศพก. ทุกระดับ 
ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ข้อ 21/1 ข้อ 21/2 และแนบท้ายระเบียบฯ 

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

1. หลักฐานประกอบค าขอมีบัตรประจ าตัวคณะกรรมการ ศพก.
- แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจ าตัวคณะกรรมการ ศพก. (เอกสารแนบ 1) 
- รูปถ่าย 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน 2 รูป 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 

2. คุณสมบัติของกระดาษพิมพ์บัตร
- กระดาษอาร์ตสีขาว หนาไม่น้อยกว่า 180 แกรม 
- พิมพ์ตัวอักษรด้วยหมึกสีด าและรูปภาพด้วยหมึกสี   
- ขนาดบัตรประจ าตัว ตามแนบท้ายระเบียบฯ (เอกสารแนบ 2) 
- เคลือบบัตรด้วยแผ่นพลาสติกใสแข็ง 

3. การลงนาม
- ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้ลงนามบนบัตรประจ าตัวที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. 

ระดับประเทศ และคณะกรรมการ เครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ  
- ให้ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 เป็นผู้ลงนามบนบัตรประจ าตัว

คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต 
- ให้เกษตรจังหวัด และเกษตรกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ลงนามบนบัตรประจ าตัวคณะกรรมการเครือข่าย 

ศพก. ระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
- ให้เกษตรอ าเภอ และหัวหน้าส านักงานเกษตรพ้ืนที่ 1 - 4 เป็นผู้ลงนามบนบัตรประจ าตัวคณะกรรมการ 

ศพก. ระดับอ าเภอ และเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

4. ทะเบียนคุมการออกบัตร
แบบฟอร์มทะเบียนคุมการออกบัตร (เอกสารแนบ 3) และหลักฐานประกอบค าขอมีบัตรประจ าตัว 

คณะกรรมการ ศพก. เก็บไว้ที่หน่วยงานผู้ออกบัตร 

5. วันหมดอายุบัตร
ให้บัตรประจ าตัวคณะกรรมการ ศพก. มีอายุ 4 ปีนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง  
ตัวอย่าง คณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เมื่อมายื่นค าขอ    

มีบัตรฯ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ดังนั้น วันบัตรหมดอายุ 17 ตุลาคม 2569 

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร (กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมฯ) 
กรมส่งเสรมิการเกษตร 

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

mailto:agritech80@hotmail.com
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ค าขอมีบัตรประจ าตัวคณะกรรมการ ศพก. หรือขอบัตรประจ าตัวใหม่ 
 
 
 
 

เขียนที่…………………………………………………. 
วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. .......................... 

 
 ข้าพเจ้าชื่อ............................................................................. ชื่อสกุล............................................ ............... 
เกิดวันที่.............. เดือน................................ พ.ศ. .............. อายุ..............ปี สัญชาติ.... ............... หมู่โลหิต.............. 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  -  -  -  -  
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ ........................................................................................... ....................................... 
............................................................................................................................... ..................................................... 
............................................................................. .........................โทรศัพท์................................................................  

 ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้เป็น 
  คณะกรรมการ ศพก. อ าเภอ...................................../ระดับเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
                ต าแหน่ง................................................................................ 
  คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. จังหวัด.................................../กรุงเทพมหานคร/ประเทศ 
                ต าแหน่ง................................................................ ................. 
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ ต าแหน่ง.......................................................... 

มีความประสงค์ขอมีบัตรประจ าตัวคณะกรรมการ ศพก. ต่อนายทะเบียน (เกษตรอ าเภอ/หัวหน้าส านักงานเกษตร
พ้ืนที่ 1 - 4/เกษตรจังหวัด/เกษตรกรุงเทพมหานคร/ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6  
/อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร) 

กรณี   1. ขอมีบัตรครั้งแรก 

   2. ขอมีบัตรใหม่ เนื่องจาก   บัตรหมดอายุ   บตัรหายหรือถูกท าลาย 

                     หมายเลขของบัตรเดิม.......................................................(ถ้าทราบ) 

   3. ขอเปลี่ยนบัตร เนื่องจาก 

   เปลี่ยนชื่อตัว   เปลี่ยนชื่อสกุล  เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล 

   ช ารุด   อ่ืนๆ ........................................................................ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการและได้แนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 
จ านวน 2 รูป และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
 

(ลงชื่อ)..............................................................ผู้ขอมีบัตร 
                               (.............................................................) 

เอกสารแนบ 1 

 
รูปถ่าย 1 น้ิว 
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รูปแบบบัตรประจ าตัวที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ 

และบัตรประจ าตัวคณะกรรมการประเภทต่างๆ 
……………………………………………….. 

 
1. รูปแบบบัตรประจ าตัวที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ 

 
                           ด้านหน้า                                                               ด้านหลัง         

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             (ขนาดกว้าง 7 ซม. X ยาว 10 ซม.)            (ขนาดกว้าง 7 ซม. X ยาว 10 ซม.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัตรประจ ำตัวที่ปรึกษำ 
คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้                     

กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)     
ระดับประเทศ 

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

  

 

รูปถ่ายหนา้ตรง 
ขนาด 1 นิว้ 
ถ่ายไว้ไม่เกิน  

6 เดือน 

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

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

ข้อควรปฏิบัติ 

1. บัตรนี้ใช้เฉพำะผู้ที่ได้รับอนุญำต         
    ที่ปรำกฏชื่อตำมบัตรเท่ำนั้น 
2. ให้ติดบัตรทุกคร้ังเมื่อปฏิบัติหน้ำท่ี 
3. เมื่อพ้นจำกหน้ำท่ีให้ส่งคืน           
    กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
4. ผู้ใดเก็บบัตรนี้ได้ โปรดส่งคืน          
    กรมส่งเสริมกำรเกษตร 

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

วันออกบัตร........................................... 
บัตรหมดอำยุ........................................  

เอกสารแนบ 2 
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2. รูปแบบบัตรประจ าตัวคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร ระดับเขต          
และระดับประเทศ 

 
                           ด้านหน้า                                                               ด้านหลัง         

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             (ขนาดกว้าง 7 ซม. X ยาว 10 ซม.)            (ขนาดกว้าง 7 ซม. X ยาว 10 ซม.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัตรประจ ำตัว 
คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้                     

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

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

  

 

รูปถ่ายหนา้ตรง 
ขนาด 1 นิว้ 
ถ่ายไว้ไม่เกิน  

6 เดือน 

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

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

ข้อควรปฏิบัติ 

1. บัตรนี้ใช้เฉพำะผู้ที่ได้รับอนุญำต         
    ที่ปรำกฏชื่อตำมบัตรเท่ำนั้น 
2. ให้ติดบัตรทุกคร้ังเมื่อปฏิบัติหน้ำท่ี 
3. เมื่อพ้นจำกหน้ำท่ีให้ส่งคืน           
    กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
4. ผู้ใดเก็บบัตรนี้ได้ โปรดส่งคืน          
    ..................(ระบหุนว่ยงำนผู้ออกบัตร) 

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

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

 
                           ด้านหน้า                                                               ด้านหลัง         

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             (ขนาดกว้าง 7 ซม. X ยาว 10 ซม.)            (ขนาดกว้าง 7 ซม. X ยาว 10 ซม.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

บัตรประจ ำตัว 
คณะกรรมกำรศูนย์เรียนรู้                      

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

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

  

 

รูปถ่ายหนา้ตรง 
ขนาด 1 นิว้ 
ถ่ายไว้ไม่เกิน  

6 เดือน 

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

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

ข้อควรปฏิบัติ 

1. บัตรนี้ใช้เฉพำะผู้ที่ได้รับอนุญำต         
    ที่ปรำกฏชื่อตำมบัตรเท่ำนั้น 
2. ให้ติดบัตรทุกคร้ังเมื่อปฏิบัติหน้ำท่ี 
3. เมื่อพ้นจำกหน้ำท่ีให้ส่งคืน           
    กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
4. ผู้ใดเก็บบัตรนี้ได้ โปรดส่งคืน          
    ..................(ระบหุนว่ยงำนผู้ออกบัตร) 

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

วันออกบัตร........................................... 
บัตรหมดอำยุ........................................  
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ทะเบียนคุมการออกบัตรประจ าตัวที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ 
/คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ/คณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ และระดับเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  

ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ข้อ 21/1 ข้อ 21/2 และแนบท้ายระเบียบฯ 

หน่วยงาน.................................................................... 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 
หมายเลขบัตร 

ประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง เลขที่บัตร  วันออกบัตร วันบัตรหมดอายุ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

เอกสารแนบ 3 



 
 
 

 

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2565 
…………………………………………………… 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงาน   
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรัฐบาล        
ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของประเทศ จึงมีนโยบายจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยเน้นให้มีศูนย์เรียนรู้เพ่ือให้เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้
ด้านการเกษตรแก่ชุมชน และให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และบริการด้านการเกษตร โดยเน้นการเรียนรู้    
จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบผลส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การเพ่ิมผลผลิต การลด
ต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพ ตลอดจนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาลผลิต เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบ          
ในลักษณะเกษตรกรสอนเกษตรกร มีหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีการบริหารจัดการ ศพก.          
ในรูปแบบคณะกรรมการภาคเกษตรกร โดยรัฐบาลสนับสนุนวิชาการ ปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร           
เพ่ือการสาธิต และถ่ายทอดเทคโนโลยี1  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

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

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป2 

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

“โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560 เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน” 
และความวรรคนี้ ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต          
สินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับท่ี 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 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป (ประกาศ ณ วันที่  2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) และ (ฉบับที่ 4)           
พ.ศ. 2565 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป (ประกาศ ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 
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ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการอ่ืนใด ในส่วนที่ก าหนด     
ไว้แล้วตามระเบียบนี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4 ในระเบียบนี้  
“ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)” หมายความว่า สถานที่   

ของเกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสม
ส าหรับชุมชน และเป็นศูนย์กลางการบริการ และแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ       
กับเกษตรกรในชุมชน  

“สินค้าเกษตร” หมายความว่า ผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป     
สินค้าเกษตร 

 “คณะกรรมการ ศพก.” หมายความว่า คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ     
การผลิตสินค้าเกษตรระดับอ าเภอในพ้ืนทีจ่ังหวัด และระดับเขตในพ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร  

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

“คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต” หมายความว่า คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับเขต ซึ่งมาจากประธานกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานครของแต่ละเขตของกรมส่งเสริมการเกษตร  

“คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ” หมายความว่า คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับประเทศ ซึ่งมาจากประธานกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้  
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับเขตของกรมส่งเสริมการเกษตร 

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

“ผู้แทน ศบกต.”3 หมายความว่า คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจ าต าบล หรือแขวงของเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการคัดเลือกจากประธานกรรมการ 
ศพก. ระดับอ าเภอ หรือแขวงของเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และส านักงานเกษตรอ าเภอหรือส านักงาน
เกษตรพ้ืนที่ 1 - 4 จ านวน 1 คน เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรระดับอ าเภอหรือระดับเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร” 

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

                                                                 
3 บทนิยามนี้เพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 
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“เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร”4 หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับ
มอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่าย
ของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  

“เขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร” หมายความว่า เขตพ้ืนที่ ในกรุงเทพมหานครที่อยู่ใน       
ความรับผิดชอบของส านักงานเกษตรพ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร 

ข้อ 5 ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจวินิจฉัย         
ตีความเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  

 
หมวด 1  
บททั่วไป 

 

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

แก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นท่ี 
(2) เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา    

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

เกษตร และปรับเปลี่ยนระบบการผลิตให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ สภาพการผลิตของตนเอง และความต้องการ     
ของตลาด ท าให้ต้นทุนการผลิตลดลง ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณมากขึ้น  ส่งผลให้เกษตรกรสามารถ
พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 

(2) จัดตั้ง ศพก. ในพ้ืนที่อ าเภอและเขตพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานครแห่งละหนึ่ง ศพก.  
  ข้อ 8 ศพก. ประกอบด้วย 

(1) เกษตรกรต้นแบบ เป็นเกษตรกรเจ้าของแปลงเรียนรู้ ท าหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอด    
องค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในอาชีพการเกษตรตั้งแต่การผลิต การบริหารจัดการ จนถึงการตลาด          
ที่ประสบความส าเร็จและได้รับการยอมรับเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรรายอ่ืนๆ ในชุมชน ทั้งนี้ หากมีเหตุจ าเป็น
ที่จะต้องเปลี่ยนตัวเกษตรกรต้นแบบ หรือจุดที่ตั้ง ศพก. ให้อยู่ในดุลยพินิจ หรืออ านาจพิจารณาของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด หรือคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี5 

(2) แปลงเรียนรู้ เป็นแปลงผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรต้นแบบ ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์    
ในการสาธิตวิธีด าเนินการและผลส าเร็จให้แก่เกษตรกรในชุมชนได้เรียนรู้ 

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

 ข้อ 8 (1) ความเดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 3 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2565 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน 
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(3) หลักสูตรการเรียนรู้ เป็นชุดเนื้อหาวิชาที่ตอบโจทย์และประเด็นปัญหาทางการเกษตร   
ของชุมชนที่ร่วมกันก าหนดขึ้นโดยเกษตรกรต้นแบบ  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ และเจ้าหน้าที่
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง6 

(4) ฐานเรียนรู้ เป็นจุดเรียนรู้กิจกรรมเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้ เพ่ือใช้  
แสดงของจริง และใช้ในการฝึกปฏิบัติ ให้ผู้เรียนรู้ได้เห็นและน าไปปฏิบัติต่อเนื่องได้ 

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

และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนและเกษตรกรในพ้ืนที่       
โดยได้รับความยินยอมจากเกษตรกรต้นแบบที่เป็นเจ้าของ ศพก. นั้นๆ7 

(๖) ด าเนินการร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล ภาคเอกชน 
ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  
          

หมวด 2  
คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

 
ข้อ 108 ให้มีคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอและระดับเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร        

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

เกษตรกรของศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ระดับอ าเภอ หรือเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร       
ตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นเกษตรกรที่มีการด าเนินงานด้านการเกษตรหรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องจนประสบ
ความส าเร็จหรือมีผลการด าเนินงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการด าเนินงานของ ศพก. 
ในอ าเภอหรือเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

                                                                 
6

 ข้อ 8 (3) ความเดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน 
7 ข้อ 9 (5) ความเดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน 
8 ข้อ 10 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ้ 4 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน 
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ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนให้เกษตรอ าเภอ หรือหัวหน้าส านักงานเกษตรพ้ืนที่ เสนอชื่อผู้ที่ได้รับ    
ความเชื่อถือ ยอมรับ ทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ในชุมชน และมีจิตอาสาในการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร   

ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ตรวจสอบและจัดท าร่างค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ และให้คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ตรวจสอบและจัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก. ระดับเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร        
และเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดหรือของกรุงเทพมหานคร พิจารณา
แต่งตั้ง”9 

ข้อ 1110 ให้คณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอและระดับเขตในพ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร       
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

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

ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
(3) ขับเคลื่อนและเชื่อมโยงการด าเนินงานกับทุกภาคส่วนที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงส่งเสริม       

และพัฒนาการให้บริการของ ศพก. ระดับอ าเภอ หรือระดับเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
(4) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเกษตรจังหวัด         

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

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

ให้เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการที่หัวหน้างานแต่งตั้งตามระเบียบนี้ ตรวจสอบและจัดท าร่าง    
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร เสนอหัวหน้างานพิจารณาแต่งตั้ง  

ข้อ 1311 ให้คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร มีอ านาจหน้าที่ 
ดังนี้ 

(1)  ด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้าน ศพก. 
(2) จัดท าแนวทางการพัฒนาและแผนการด าเนินงานเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด            

และกรุงเทพมหานคร 

                                                                 
9 ข้อ 10 วรรคสี่ ความเดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้      
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2565 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน 
10 ข้อ 11 (3) และ (4) ความเดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2565 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน 
11 ข้อ 13 (3) และ (4) ความเดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2565 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน 
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(3) ขับเคลื่อนและเชื่อมโยงการด าเนินงานกับทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งเสริม       
และพัฒนาการให้บริการของเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

(4) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเกษตรจังหวัด         
หรือส านักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นรายไตรมาส 

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

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

ให้เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการที่หัวหน้างานแต่งตั้งตามระเบียบนี้  ตรวจสอบและจัดท า     
ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต เสนอหัวหน้างานพิจารณาแต่งตั้ง  

ข้อ 1512 ให้คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต มีอ านาจหน้าที ่ดังนี้ 
(1) ด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้าน ศพก. 
(2) จัดท าแนวทางการพัฒนาและแผนการด าเนินงานเครือข่าย ศพก. ระดับเขต 
(3) ขับเคลื่อนและเชื่อมโยงการด าเนินงานกับทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งเสริม       

และพัฒนาการให้บริการของเครือข่าย ศพก. ระดับเขต 
(4) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานส่งเสริมและพัฒนา   

การเกษตรที่ 1 - 6 เป็นรายไตรมาส 
(5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ข้อ 1613 ให้มีคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ ซึ่งหัวหน้างานแต่งตั้ง ประกอบด้วย 

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

ให้มีที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ จ านวนไม่ เกินสามคน            
โดยคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีผลงาน   
เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับด้านการบริหารงาน ศพก. และเครือข่ายของ ศพก. หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

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

 

                                                                 
12 ข้อ 15 (3) และ (4) ความเดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 7 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงาน       
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2565 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน 
13 ข้อ 16 ความเดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน 
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ข้อ 1714 ให้คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้าน ศพก. 
(2) จัดท าแนวทางการพัฒนาและแผนการด าเนินงานเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ 
(3) ขับเคลื่อนและเชื่อมโยงการด าเนินงานกับทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งเสริม       

และพัฒนาการให้บริการของเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ15 
(4) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานต่อกรมส่งเสริมการเกษตร16 
(5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  และให้ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้17 
(1) ให้ค าปรึกษา แนะน าการด าเนินงาน ศพก. แก่คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ   
(2) ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงการด าเนินงานของ ศพก. กับทุกภาคส่วน         

ที่เก่ียวข้อง รวมถึงก ากับและติดตามการด าเนินงาน ศพก. 
(3) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ข้อ 1818 ให้คณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ หรือเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร ระดับเขต และระดับประเทศ และที่ปรึกษา
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง19 

ที่ปรึกษาและกรรมการตามวรรคหนึ่งซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้ง     
ไดอี้กไม่จ ากัดวาระ20 

เมื่อครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษา     
และกรรมการขึ้นใหม่ ให้ที่ปรึกษาและกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
จนกว่าที่ปรึกษาและกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

 
 

                                                                 
14 ข้อ 17 ความเดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน 
15 ข้อ 17 วรรคหนึ่ง (3) ความเดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงาน      
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2565 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน 
16 ข้อ 17 วรรคหนึ่ง (4) ความเดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงาน      
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2565 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน 
17 ข้อ 17 วรรคสอง (2) ความเดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 9 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงาน      
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2565 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน 
18 ข้อ 18 ความเดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 7 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน 
19 ข้อ 18 วรรคหนึ่ง ความเดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 10 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงาน         
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2565 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน 
20 ข้อ 18 วรรคสอง ความเดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 11 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงาน         
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2565 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน 
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ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ด าเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อ
คณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ และให้คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อคณะกรรมการ ศพก. ระดับเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครชุดใหม่ เสนอต่อผู้มีอ านาจ
พิจารณาแต่งตั้งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบก าหนดตามวาระ21 

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

ข้อ 1922 นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการในคณะกรรมการ ศพก.          
ระดับอ าเภอ หรือเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด หรือ
กรุงเทพมหานคร ระดับเขต และระดับประเทศ และที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ  
แต่ละคณะที่ตั้งข้ึนตามระเบียบนี้ พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

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

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

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

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

ให้กรรมการหรือที่ปรึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อหรือคัดเลือกหรือเสนอแต่งตั้งตามวรรคสอง     
อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน 

ข้อ 20 การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม  

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

                                                                 
21 ข้อ 18 วรรคสี่ ความเดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 12 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วา่ด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2565 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน 
22 ข้อ 19 ความเดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน 
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  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างม าก กรรมการคนหนึ่ งให้มี เสียงหนึ่ ง            
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
 

หมวด 3 
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

 
ข้อ 2123 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.     

ระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร ระดับเขต และระดับประเทศ และที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. 
ระดับประเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

หมวดที่ 3/1 
การจัดท าบัตรประจ าตัว24 

 
  ข้อ 21/1 ให้มีการจัดท าบัตรประจ าตัวที่ ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. 
ระดับประเทศ คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ระดับเขต และระดับประเทศ 
และคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ หรือเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้แสดงตนในการปฏิบัติหน้าที่    
และใช้ติดต่อประสานงานกับเครือข่ายการท างานในระดับพ้ืนที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
  ข้อ 21/2  การจัดท าบัตรประจ าตัวตามข้อ 22 ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มีอ านาจ
ออกบัตรประจ าตัวที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ และคณะกรรมการ เครือข่าย ศพก. 
ระดับประเทศ  
  ให้ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 มีอ านาจออกบัตรประจ าตัว
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต 
  ให้เกษตรจังหวัด และเกษตรกรุงเทพมหานคร มีอ านาจออกบัตรประจ าตัวคณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
           ให้เกษตรอ าเภอ และหัวหน้าส านักงานเกษตรพ้ืนที่ 1 - 4 มีอ านาจออกบัตรประจ าตัว
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับอ าเภอ และเขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
23 ข้อ 21 ความเดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 9 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน 
24 หมวดนี้เพ่ิมเติมโดยข้อ 10 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 
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ข้อ 2225 ให้คณะกรรมการ ศพก. ทุกประเภท ทุกระดับ ที่แต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ปฏิบัติหน้าที่ต่อจนครบระยะเวลา        
การด ารงต าแหน่ง 2 ปี ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 

                                             ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 256026 
                   พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

       รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
25 ข้อ 22 23 และ 24 ความเดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 11 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงาน    
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับท่ี 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 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 2 กรกฎาคม 2563 นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และ (ฉบับที่  4) พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่  10 พฤษภาคม 2565  นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



1. ประธานระดับประเทศ/เขต/ ต าแหน่งประเภทท่ัวไป 1. จัดท าแนวทางการขับเคล่ือนและวางแผน ประสบการณ์การท างาน ไม่ก าหนด
จังหวัด ระดับอาวุโส การด าเนินงานเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ/ เกษตรกรต้นแบบ เป็นเกษตรกรเจ้าของ

เขต/จังหวัด แปลงเรียนรู้ ท่ีเป็น Smart Farmer มีความรู้
2. ขับเคล่ือนและติดตามการด าเนินงาน ทักษะและความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ ไม่ก าหนด

2. รองประธานระดับประเทศ/ ต าแหน่งประเภทท่ัวไป เครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ/เขต/จังหวัด และประสบความส าเร็จในการปรับปรุง
เขต/จังหวัด ระดับช านาญงาน 3. รายงานผลการด าเนินงานเครือข่าย ศพก. หรือปรับเปล่ียน กิจกรรมการเกษตรท่ีส าคัญ

ระดับประเทศ/เขต/จังหวัด ของพ้ืนท่ี ต้ังแต่การผลิต การบริหารจัดการ
4. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย จนถึงการตลาด เป็นท่ียอมรับ และสามารถ ไม่ก าหนด

3. คณะกรรมการ/กรรมการ/ ต าแหน่งประเภทท่ัวไป เป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกร รายอ่ืน ๆ 
คณะท างาน/เลขานุการ/ ระดับช านาญงาน ในชุมชน
ผู้ช่วยเลขา/เหรัญญิก/
ผู้ช่วยเหรัญญิก/ประชาสัมพันธ์/
ปฏิคม/ท่ีปรึกษา/สมาชิก

 ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับประเทศ และการเทียบต าแหน่ง)

แนบท้ายระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560

เสนอเทียบเท่าข้าราชการ
กรอบการพิจารณา

วุฒิการศึกษา หมายเหตุ

สรุปข้อเสนอและเปรียบเทียบบทบาทเพ่ือพิจารณาเทียบต าแหน่งคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

บทบาท/ภารกิจ ประสบการณ์ท างาน/ท่ีมา
ต าแหน่ง

(ตามหนังสือกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ท่ี กษ 1006/1616 ลงวันท่ี 14 ตุลาคม 2559 เร่ือง ขออนุมัติหลักการแต่งต้ังคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)



 ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับประเทศ และการเทียบต าแหน่ง)

แนบท้ายระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560

เสนอเทียบเท่าข้าราชการ
กรอบการพิจารณา

วุฒิการศึกษา หมายเหตุ

สรุปข้อเสนอและเปรียบเทียบบทบาทเพ่ือพิจารณาเทียบต าแหน่งคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

บทบาท/ภารกิจ ประสบการณ์ท างาน/ท่ีมา
ต าแหน่ง

(ตามหนังสือกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ท่ี กษ 1006/1616 ลงวันท่ี 14 ตุลาคม 2559 เร่ือง ขออนุมัติหลักการแต่งต้ังคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

ท่ีมา
จากนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
และรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
โดยเน้นให้มีศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร
ในชุมชน เพ่ือให้เป็นจุดถ่ายทอดความรู้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน
และเป็นจุดให้บริการข้อมูลข่าวสารและ
บริการด้านการเกษตรต่าง ๆ สามารถ
ตอบสนองความต้องการ ด้านการเกษตร
ของชุมชนได้รวมท้ังเป็นจุดนัดพบ
ในการพบปะพูดคุยของเจ้หน้ท่ีกับเกษตรกร
และเกษตรกรกับเกษตรกรด้วยกันเอง
โดยด าเนินการอ าเภอละ 1 ศูนย์ 
รวม 882 ศูนย์
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แนบท้ายระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  

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

  
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าบัตรประจ าตัวที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. 

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

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

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

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

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

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

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

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

    ให้เกษตรจังหวัดหรือเกษตรกรุงเทพมหำนคร มีอ ำนำจออกบัตรประจ ำตัวคณะกรรมกำร
เครือข่ำย ศพก. ระดับจังหวัดหรือกรุงเทพมหำนคร 

    ให้เกษตรอ ำเภอหรือหัวหน้ำส ำนักงำนเกษตรพ้ืนที่ 1 - 4 มีอ ำนำจออกบัตรประจ ำตัว
คณะกรรมกำร ศพก. ระดับอ ำเภอหรือเขตในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร 
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4. ในกำรออกบัตรประจ ำตัวที่ปรึกษำฯ และบัตรประจ ำตัวคณะกรรมกำรทุกประเภท        
ให้ผู้มีอ ำนำจออกบัตรจัดท ำส ำเนำและรำยกำรบัตรประจ ำตัวพร้อมติดรูปถ่ำยของที่ปรึกษำ หรือคณะกรรมกำร   
ที่ประสงค์ออกบัตรเก็บไว้เป็นหลักฐำนด้วยหนึ่งฉบับ 

5. บัตรประจ ำตัวที่ปรึกษำฯ และบัตรประจ ำตัวคณะกรรมกำรทุกประเภท ซึ่งออกตำม  
ระเบียบนี้ ให้มีอำยุเท่ำกับวำระของทีป่รึกษำฯ หรือคณะกรรมกำรฯ ของผู้ถือบัตรนั้น 

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

กรณีที่ผู้ถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ผู้ถือบัตรต้องขอเปลี่ยนบัตรภำยใน
สิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับอนุญำตให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล แล้วแต่กรณี 

เมื่อที่ปรึกษำฯ หรือคณะกรรมกำรฯ ผู้ถือบัตรได้รับบัตรใหม่แล้ว ให้ส่งบัตรประจ ำตัวฯ เดิม   
คืนให้หน่วยงำนผู้ออกบัตร 

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

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

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

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

ในลักษณะเชิงพำณิชย์ หรือใช้ในกำรแสวงหำผลประโยชน์อื่นใดอันไม่เหมำะสม 
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เอกสำรแนบ 
 

รูปแบบบัตรประจ าตัวที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ 
และบัตรประจ าตัวคณะกรรมการประเภทต่างๆ  

……………………………………………….. 
 

1. รูปแบบบัตรประจ าตัวที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ 
 

                           ด้านหน้า                                                               ด้านหลัง         
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัตรประจ ำตัวที่ปรึกษำ 
คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้                     

กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)     
ระดับประเทศ 

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

  

 

รูปถ่ายหนา้ตรง 
ขนาด 1 นิว้ 
ถ่ายไว้ไม่เกิน  

6 เดือน 

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

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

ข้อควรปฏิบัติ 

1. บัตรนี้ใช้เฉพำะผู้ที่ได้รับอนุญำต         
    ที่ปรำกฏชื่อตำมบัตรเท่ำนั้น 
2. ให้ติดบัตรทุกคร้ังเมื่อปฏิบัติหน้ำท่ี 
3. เมื่อพ้นจำกหน้ำท่ีให้ส่งคืน           
    กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
4. ผู้ใดเก็บบัตรนี้ได้ โปรดส่งคืน          
    กรมส่งเสริมกำรเกษตร 

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

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

 
                           ด้านหน้า                                                               ด้านหลัง         

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัตรประจ ำตัว 
คณะกรรมกำรเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้                     

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

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

  

 

รูปถ่ายหนา้ตรง 
ขนาด 1 นิว้ 
ถ่ายไว้ไม่เกิน  

6 เดือน 

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

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

ข้อควรปฏิบัติ 

1. บัตรนี้ใช้เฉพำะผู้ที่ได้รับอนุญำต         
    ที่ปรำกฏชื่อตำมบัตรเท่ำนั้น 
2. ให้ติดบัตรทุกคร้ังเมื่อปฏิบัติหน้ำท่ี 
3. เมื่อพ้นจำกหน้ำท่ีให้ส่งคืน           
    กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
4. ผู้ใดเก็บบัตรนี้ได้ โปรดส่งคืน          
    ..................(ระบหุนว่ยงำนผู้ออกบัตร) 

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

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

                           ด้านหน้า                                                               ดา้นหลัง         
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัตรประจ ำตัว 
คณะกรรมกำรศูนย์เรียนรู้                      

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

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

  

 

รูปถ่ายหนา้ตรง 
ขนาด 1 นิว้ 
ถ่ายไว้ไม่เกิน  

6 เดือน 

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

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

ข้อควรปฏิบัติ 

1. บัตรนี้ใช้เฉพำะผู้ที่ได้รับอนุญำต         
    ที่ปรำกฏชื่อตำมบัตรเท่ำนั้น 
2. ให้ติดบัตรทุกคร้ังเมื่อปฏิบัติหน้ำท่ี 
3. เมื่อพ้นจำกหน้ำท่ีให้ส่งคืน           
    กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
4. ผู้ใดเก็บบัตรนี้ได้ โปรดส่งคืน          
    ..................(ระบหุนว่ยงำนผู้ออกบัตร) 

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

วันออกบัตร........................................... 
บัตรหมดอำยุ........................................  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท ำโดย 
------------------------------------- 

กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย 
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร  

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


