
 ระบบส่งเสริมการเกษตร  

 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร (ศพก.)  

โดย  
นางจิระนุช ชาญณรงค์กุล 
ผู้อ านวยการกองวจัิยและพฒันางานส่งเสริมการเกษตร 
ธันวาคม 2559 



ระบบส่งเสริมการเกษตร  (Training and Visit System) 
กรม/เขต/จังหวดั/อ าเภอ/ต าบล 

การสนับสนุน 
(Supporting) 

การจัดการข้อมูล 
(Data 

management) 

การนิเทศงาน  (Supervision) 

การถ่ายทอดความรู้ 
(Training) 

การเยีย่มเยยีน 
(Visiting) 

- จุดเยีย่มเน้นหนัก (นโยบาย) 
- จุดเยีย่มปกติ 

 

ระดบัเขต /  
ระดบัจังหวดั 

นโยบาย งานของกรมส่งเสริมการเกษตร 

1. ศพก. 
2. แปลงใหญ่ (Production Unit) 
3. Agri Map 
4. เศรษฐกจิพอเพยีง 

1.โครงการพระราชด าริ 
2.ส่งเสริมด้านพชื 
3.ส่งเสริมด้านงานสถาบันเกษตรกร 
4.วสิาหกจิชุมชนและธุรกจิเกษตร 
5.แผนธุรกจิของเกษตรกร 
6. อืน่ๆ 

เป้าหมาย 



ยกร่าง 

 

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 

3 ต.ค. 59 
รับนโยบายจาก อธส. 

3-13 ต.ค. 59 
กวพ. ยกร่างระบบฯ 

18 ต.ค. 59 
WS # 2 

14 ต.ค. 59 
WS # 1 

19 ต.ค. - 8 พ.ย. 59 
ทบทวน ปรับปรุง 

ยกร่างระบบส่งเสริมการเกษตร 

8 พ.ย. 59 
ประชุมเตรียมสัมมนาฯ 

16-17 พ.ย. 59 
สัมมนาพฒันาระบบ
ส่งเสริมการเกษตร 

18-30 พ.ย. 59 
จดัท ายกร่าง เอกสาร คู่มือ เพ่ือ

เสนอผูบ้ริหาร 

1 ธ.ค. 59 
เสนอ อธส. 

ธ.ค. 59 
- ก าหนดจงัหวดัน าร่องเพ่ือ

ทดสอบระบบฯ 
- ติดตาม ประเมินผลทบทวน 

ปรับปรุงระบบฯ 
- สร้างวิทยากรเครือข่าย 
- จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้

เฉพาะกิจ 

1 ม.ค. 60 
ประกาศใชร้ะบบส่งเสริมการเกษตร 

เมษายน 60 
ขยายผลทัว่ประเทศ 



• Road Map ศพก. 
• ศาลาเรียนรู้ 
• การขบัเคลือ่นเครือข่าย 



วัตถุประสงค์ 

1. พฒันาศักยภาพของ ศพก.882 ศูนย์และเครือข่ายให้มีความพร้อม 
    ในการให้บริการ 

2. เป็นแหล่งเรียนรู้การผลติสนิค้าเกษตรที่ถกูต้องและเหมาะสม 
    ส าหรับชุมชน 

3. เป็นศูนย์กลางการบริการ แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารในชุมชน 

4. เป็นกลไกในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่างๆ 
    ในการแก้ปัญหาและพฒันาการเกษตรในพืน้ที่ 



งาน 
2. วเิคราะห์ 

         ศักยภาพ 
 ศพก. 

3. พฒันา 
         ศักยภาพ  

ศพก. 

5. การให้ 
   บริการ 
ของ ศพก. 

6. อบรม 

เกษตรกร 

7.ประสานงาน 
           วจิยั//วชิาการ/ 

นวตักรรม 

8. ติดตาม 

ประเมนิผล 

Road Map ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปี 2560 

กจิกรรม 

1. จดัท าคู่มือ
การด าเนินงาน 
2. ท าความ
เขา้ใจหน่วย 
งานต่าง ๆ 
3. สัง่การให้มี
การด าเนินงาน 

ทบทวน/
วิเคราะห์
ศกัยภาพของ 
ศพก. และ
ศูนยเ์ครือข่าย 

1. ปรับปรุง ศพก. 
- สร้างศาลาเรียนรู้ 
- ฐาน / แปลงเรียนรู้ 
2.ปรับปรุงขอ้มูล 
3.สร้าง/พฒันาวิทยากร 
4.พฒันาศูนยเ์ครือข่าย 
5.เช่ือมโยงองคค์วามรู้   
  / การท างานกบั
เกษตรกร / สถาบนั
เกษตรกร 

- ก าหนดแผนเยี่ยม 
ของเจา้หนา้ท่ี 
- 9,999  ตามรอยเทา้พ่อ 
- บริการถ่ายทอด
ความรู้ 
-บริการขอ้มูลข่าวสาร 
- บริการดา้นเกษตร
อ่ืนๆ  
- Field Day 
- รับเร่ืองร้องเรียน 

1.พฒันาหลกัสูตร 
- หลกั : การลดตน้ทุน และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินคา้เกษตรหลกัของ 
ศพก. 
- บงัคบั : เกษตรทฤษฎีใหม่ 
- เสริม : บญัชีตน้ทุนอาชีพ 
องคก์รเกษตรกร การใชน้ ้า
อยา่งรู้คุณค่า ฯลฯ  
2.อบรมเกษตรกรผูน้ า 
ตลอดฤดูกาลผลิต  
(รร.เกษตรกร) 

- ขยายผลงานวิจยั/
นวตักรรม 
- การวิจยัร่วมใน 
ศพก. 
- การฝึกงานร่วม
ระหว่างเกษตรกร
ผูน้ า /นกัเรียน/
นกัศึกษา 

1. ติดตาม
ประเมินการ
น าไปปฏิบติัของ
เกษตรกร 
2. ติดตาม
ประเมินผล
โครงการ 
 

1. คดัเลือกและแต่งตั้ง
คณะกรรมการเครือข่าย
ระดบั จว. / เขต /ประเทศ 
2. ประชุมคณะ 
กรรมการ 
3. สร้างช่องทางการ
ติดต่อส่ือสาร 
4. พฒันาศกัยภาพ 
5. แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

กสก. Single 
Command 

สศก./SC 
SC /ทุกหน่วย 
งานในสังกัด 

กษ.ระดับพื้นที่/
คณะกรรมการ

ศพก. 

Single 
Command กสก./SC. 

ระยะเวลา ต.ค. 59 ภายใน ธ.ค. 59 ต.ค.59.- ก.ย. 60 พ.ย.59 เป็นตน้ไป ภายใน ธ.ค. 59 1 ม.ค.-30 ก.ย.60 ก.พ.-ก.ย. 60 ต.ค. 59 เป็นตน้ไป 

1. เตรียมการ 

ด าเนินงาน 

4. ขบั เคลือ่น 
          เครือข่าย 
         ศพก. 

SC /ทุกหน่วย 
งานในสังกัด 

กษ.ระดับพื้นที่/
คณะกรรมการ

ศพก. 

วตัถุประสงค์ 
1. เป็นต้นแบบการท าการเกษตรในพืน้ที่ 

2. ศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตของอ าเภอ 

3. กลไกในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่างๆ 

เป้าหมาย 
1. อ าเภอละ 1 ศูนย์ 882 ศูนย์ และมีเครือข่าย ศพก.77 จงัหวดั 9 เขต และระดับประเทศ 

2. เกษตรกรในพืน้ที่ประยุกต์ใช้ความรู้จาก ศพก. ในการผลิตสินค้าเกษตร และปรับเปลี่ยนระบบการผลิตให้เหมาะสม 

3. ลดต้นทุน และเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของอ าเภอ 

SC /ทุกหน่วย 
งานในสังกัด 

กษ.ระดับพื้นที่/
คณะกรรมการ

ศพก. 

31 ต.ค.59 



 
 
 
• จดัประชุมคณะกรรมการเพือ่ทราบ 
การด าเนินงานศาลาเรียนรู้ 
• ก ากบัดูแลการจดัท าศาลาเรียนรู้ และ
การรายงานผล   

 

การด าเนินงานโครงการศาลาเรียนรู้ (ศพก.) 
 

 
 
 
•ขอสนบัสนุนงบประมาณจาก 
สสร. (ก.ค.59) 
• จดัท าคู่มือการด าเนินงาน (ส.ค.- 
ก.ย.59) 
• ท  าบนัทึกขอ้ตกลงการ         เบิก
จ่ายเงินกบักรมบญัชีกลาง 
(ส.ค.59) 
• รับเงินบริจาคจาก สสร. (ก.ย.59) 
• แจง้จงัหวดั/โอนเงิน/แจง้ 
ธ.ก.ส. (ต.ค.59) 
 

 
 
 
• แจง้ Single Command / สนง.อ าเภอ 
• รวบรวมเอกสารหลกัฐาน 
• จดัท าบญัชีขอ้ตกลงกบั ศพก. 
• พจิารณาอนุมตัิโครงการ 
• โอนเงินเขา้บญัชี ธ.ก.ส. ของ ศพก. 
 

 
 
 
• จดัประชุมคณะกรรมการ ศพก. เพือ่จดัท าแผน  การ
ด าเนินงาน  
• เปิดบญัชีกบั ธ.ก.ส. 
• จดัเตรียมเอกสารหลกัฐานส่ง สนง.เกษตรอ าเภอ 
• จดัท าบนัทึกขอ้ตกลงกบัส านกังานเกษตรจงัหวดั 
• รับเงินและตรวจสอบเงินเขา้บญัชี ธ.ก.ส. ของ ศพก. 
• เบิกจ่ายเงินด าเนินการ 
• ด าเนินการก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 
• รายงานความกา้วหนา้ 

กรมส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเกษตรจงัหวดั 

ศพก. 

 
• รายงานผลการด าเนินงานให ้
สสร. 

 
• รายงานผลการด าเนินงาน 
• บนัทึกบญัชีรับ-จ่าย / รายงานการใช ้   
จ่ายเงิน 

ก.ค.- ต.ค. 59 

ต.ค. 59- ม.ค. 60 

ต.ค.- พ.ย. 59 

ต.ค. 59- ม.ค. 60 

ต.ค.- ธ.ค. 59 

ต.ค.- ธ.ค.59 

Single Command  

 
 
 
• แจง้คณะกรรมการศูนยฯ์ จดัประชุม 
• รวบรวมเอกสารหลกัฐานส่ง  
 สนง.เกษตรจงัหวดั 
• ติดตามความกา้วหนา้ / ก ากบัดูแล 
• รายงานความกา้วหนา้  

ต.ค.- ธ.ค. 59 

 
ส านักงานเกษตรอ าเภอ 

 

สสร. = ส านักงานสลากกนิแบ่งรัฐบาล 

กวพ. / 12 ต.ค.59 

ก ากบัดูแล



องค์ประกอบ 

 
พืน้ที่ใช้สอยทั้งหมด 63 ตรม. ประกอบด้วย 
 
1.  พ้ืนท่ีเอนกประสงค ์ขนาด 34.5 ตรม.             
     ส าหรับเกษตรกร จ านวน 30 - 40 คน 
2.  พ้ืนท่ีการน าเสนอขอ้มลู ขนาด 15 ตรม. 
3.  หอ้งสุขา ขนาด 4.5 ตรม.  
     จ  านวน 2 หอ้ง ( 2.25 ตรม./หอ้ง ) 
4.  หอ้งเกบ็อุปกรณ์ ขนาด 9 ตรม. 

 



สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการด าเนินงาน ศพก. 
วันที่ 27-28 กันยายน 2559 

ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี ้จอมเทียน ชลบุรี 

ด าเนินการเลอืกตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. 3 ระดับ 
    1. คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด 
    2. คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต 
    3. คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ในแต่ละระดับ ประกอบด้วยต าแหน่งต่างๆ ดังนี ้ 
     1. ประธานคณะกรรมการ            
     2. รองประธานคณะกรรมการ  
     3. เลขานุการคณะกรรมการ  
     4. ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ  
     5. ประชาสัมพนัธ์  
     6. เหรัญญิก  
     7. กรรมการ  
ท้ังนี ้ต าแหน่งต่างๆ ของคณะกรรมการฯ อาจปรับลดหรือเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัจ านวนของคณะ
คณะกรรมการฯ ระดับ/ชุด น้ันๆ 



โครงสรา้งคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดบัประเทศ 

ประธานคณะกรรมการ 
นายเชิดชัย  จิณะแสน   

 (อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ เขต 7) 

 

รองประธานฯ (ภาคเหนือ)  
 นายอัษฎางค ์ สีหาราช  
(อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ เขต 9) 

รองประธานฯ (ภาคใต้)  
 นายพันศักดิ์  จิตรรัตน์  

 (อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เขต 8)  

เหรัญญิก 
นายประมาณ  สว่างญาติ 

(อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
นายนิธิโรจน์  วันดี  

 (อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เขต 6) 

ประชาสัมพันธ์ 
นายไพโรจน์  พ่วงทอง  

 (อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เขต 2) 

เลขานุการ 

นายรณวริทธิ์   ปริยฉัตรตระกูล  
 (อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด เขต 4) 

ประชาสัมพันธ์ 
นายปัญญา  แก้วทอง  

(อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา เขต 5)  

รองประธานฯ (ภาคกลาง)  
นายอุดม  วรัญญรัฐ  

 (อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เขต 3) 



การขับเคลือ่นการด าเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. 

• การคดัเลือกและแต่งตั้ง
คณะกรรมการเครือข่ายทุก
ระดบั มีองคป์ระกอบหลกั 
ประธาน เลขานุการและ
กรรมการ 

• จดัท าท าเนียบ
คณะกรรมการเครือข่าย  
ทุกระดบั 

• คณะกรรมการแต่ละระดบัมี 
วาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี 

• มีท าเนียบคณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก. ทุกระดบั 

• ระดบัประเทศ 

• ระดบัเขต 
• ระดบัจงัหวดั 

• ระดบัประเทศ
จ านวน 10 คร้ัง 

• ระดบัเขต 
จ านวน 3 คร้ัง 

• ระดบัจงัหวดั
จ านวน 3 คร้ัง 

• Line Application 
• website ศพก.  
     (http://Alc.doae.go.th) 
• รายการคล่ืนเกษตรกร 

คล่ืนวิทย ุAM 
1386mHz 

• มีการติดต่อส่ือสารได้
รวดเร็ว ทนัเวลา ทัว่ถึง 
• แจง้ขอ้มลูข่าวสารและ
ความเคล่ือนไหวของแต่ละ 
ศพก. ผา่น Website 
• เพ่ือประชาสัมพนัธ์งาน 
ศพก. 

 

• การประชุมประธานคณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก.ทุกจงัหวดั 

• การดูงานของคณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก.  ในระดบัเขต          

• การประชุมคณะกรรมการ SC 
ระดบัจงัหวดั 

• คณะกรรรมการเครือข่าย ศพก.ในระดบั
จงัหวดัทราบสถานการณ์ผลิตและการตลาด
สินคา้เกษตร และนโยบาย 
• คณะกรรรมการเครือข่าย ศพก.ในระดบัเขต
ทราบและเขา้ใจสถานการณ์ผลิตและการตลาด
ของจงัหวดัภายในเขต 
• ผูแ้ทนคณะกรรรมการ ศพก.ในระดบัจงัหวดั
ทราบและเขา้ใจสถานการณ์ผลิตและการตลาด
ของจงัหวดัเพื่อขบัเคล่ือน ศพก. 

• การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ของ
คณะกรรมการเครือข่าย 

       ระดบัเขต 
• การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ของ

คณะกรรมการเครือข่าย
ระดบัจงัหวดั 

• คณะกรรมการเครือข่ายระดับเขต
ไดแ้ลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์การด าเนินการของ 
ศพก.  ระหว่างจังหวดัภายในเขต 
• คณะกรรมการเครือข่ายระดับ
จังหวดัไดแ้ลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์การด าเนินการของ 
ศพก.  ภายในจังหวดั 

 

ประเดน็ 

กจิกรรม 

ผลที่เกิดขึน้ 

1. การคดัเลือกและ
แต่งต้ัง

คณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก. 

2. การประชุม
คณะกรรมการ
เครือข่าย 
ศพก. 

3. การสร้าง
ช่องทางส่ือสาร
เครือข่าย ศพก. 

4. พัฒนา
ศักยภาพ

คณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก. 

5. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของ

คณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก. 



แผนการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ 

ครั้งท่ี ช่วงเวลา ประเด็น สถานท่ี 

1 4 พ.ย. 59 1. แผนการด าเนิน/การบริหารจัดการ/การเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก.  
2. การสร้างศาลาเรียนรู้  3. การก าหนด ศพก.เป็นจุดเยี่ยม 

ศรีสะเกษ 

2 23 ธ.ค. 59 1. การจัดท าแผน / การศึกษาดูงาน/การให้บริการของ ศพก. 
2. นโยบาย/มาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ  

จันทบุรี 

3 ม.ค. 60 1. ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน ศพก./การดูงาน 
2. พัฒนาศูนย์เครือข่ายของ ศพก. / ศพก.กับแปลงใหญ่ 

อุตรดิตถ์ 

4 ก.พ. 60 1. ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน ศพก./การดูงาน 
2. นโยบาย/มาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ /การขับเคลื่อน ศพก. ตอบสนองนโยบายรัฐ 

กระบี ่

5 มี.ค. 60 1. ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน ศพก./การดูงาน 2. จัดการผลผลิต/การตลาดแบบประชารัฐ  
3. การท างานร่วมกับเครือข่าย/องค์กรเกษตรกร 

เพชรบุรี 

6 เม.ย. 60 
 

1. ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน ศพก./การดูงาน 2. พัฒนาฐานเรียนรู้และแปลงเรียนรู้ ศพก. 
3. พัฒนาวิทยากรเกษตรกร / อบรมเกษตรกรผู้น า 

สงขลา 

7 พ.ค. 60 1. ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน ศพก./การดูงาน 2. การเตรียมการจัด field day พระนครศรีอยุธยา 

8 มิ.ย. 60 1. ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน ศพก./การดูงาน  2. นโยบาย/มาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ  
3. การบริหารเคร่ืองจักรกลการเกษตร 

ร้อยเอ็ด 

9 ก.ค. 60 1. ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน ศพก./การดูงาน  2. ท าประเด็นถ่ายทอดความรู้ เชียงใหม ่

10 ส.ค. 60 1. สรุปผลการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ศพก. กรม ฯ 



การเทียบสิทธ์ิการเบิกจ่ายไปราชการของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. 

 ประธานคณะกรรมการ          =  ข้าราชการประเภทท่ัวไป ระดบัอาวุโส 
 รองประธานคณะกรรมการ 
 เลขานุการคณะกรรมการ       
 เหรัญญิก                                 
 ประชาสัมพนัธ์  
 คณะกรรมการ  

 
ทั้งนี ้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. สามารถ
เบิกได้ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 
และระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ พ.ศ. 2550 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 

ข้าราชการประเภททั่วไป ระดบัช านาญงาน 



วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 - 16.30 น. 
ณ ศนูยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.)         

อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ 

 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ   

 คร้ังที่ 1/2559 



เรือ่งเพือ่ทราบ 

นายเชิดชัย จิณะแสน ประธานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับประเทศ บรรยายสรุป          

ความเป็นมาของ ศพก.กนัทรารมย์ และรายงานสรุปผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา รวมทั้ง          

แผนการด าเนินงานปี 2560 โดยพลเอก ฉัตรชัย  สาริกลัยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ มอบนโยบายทศิทางการท างานของ ศพก. และเครือข่าย หน่วยงานในสงักดักระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ร่วมขับเคล่ือนและการบูรณาการการด าเนินงาน ศพก. ใช้ ศพก. เป็นเคร่ืองมือ

หลักร่วมกบัเกษตรจังหวัด (Single Command) ในการขับเคล่ือน “ปฏญิญาเพ่ือเดินตามรอยเท้าพ่อ 

ขับเคล่ือนเศรษฐกจิพอเพียงใน ศพก.” 

 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ  คร้ังที่ 1/2559 
วนัที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 - 16.30 น. 

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร (ศพก.)         
อ าเภอกนัทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ 



เรือ่งเพือ่พิจารณา 

การติดตามและรายงานผลการด าเนนิงาน ศพก. ปี 2560 

1. การเบิกจ่ายงบประมาณในการพัฒนา ศพก.  ให้แต่ละ ศพก. ประชุมปรึกษาหารือกบั 

เกษตรจังหวัดที่ ศพก. นั้นๆ ตั้งอยู่ (ให้เป็นการบริหารจัดการงบประมาณของแต่ละจังหวัด) 

2. ศพก. แต่ละแห่ง จะต้องจัดท าแผนพัฒนา ศพก. จัดส่งให้จังหวัด เพ่ือเบิกจ่ายงบประมาณ

ในการพัฒนา ศพก. 

3. ให้เร่งรัดการขับเคล่ือนการด าเนินงานแปลงใหญ่ (ในปี 2560 รมว.กษ. และ อธส. มี

นโยบายเพ่ิมจ านวนแปลงใหญ่ และให้ ศพก. ที่มีอยู่เดิม จะต้องเป็นแปลงใหญ่ด้วย)    

4. สนับสนุนสนิเช่ือดอกเบ้ียต ่าให้กบั ศพก. ที่เป็นแปลงใหญ่ โดยจะต้องเตรียมศึกษาแนวทาง 

การสนับสนุนสนิเช่ือดอกเบ้ียต ่าที่ภาครัฐให้การสนับสนุน และการเปิดโอกาสให้เกษตรกรสามารถ

เข้าถึงสนิเช่ือให้กว้างขว้างครอบคลุมมากขึ้น เช่น การขยายระยะเวลารับสมัครสนิเช่ือ หรือการเปิด

สนิเช่ือรอบที่ 2 เป็นต้น  



เรือ่งอ่ืนๆ  

ข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ ในการขับเคล่ือน ศพก. 

1. ศพก. ควรมีกฎหมาย และระเบียบรองรับ เช่น พ.ร.บ. กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวง หรือ

ประกาศกระทรวง เป็นต้น 

2. ศพก. เสมือนเป็นสถาบันการศึกษาภาคเกษตรหรือโรงเรียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ตามแนวคิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงจะต้องมีหลักสตูรใน

การเรียนรู้ภาคการเกษตร โดยแยกสาขาเกษตรที่ชัดเจน และในการประกอบอาชีพการเกษตรของ

เกษตรกรจ าเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบตามหลักสตูร   

ที่ ศพก. ก าหนด  

3. การสนับสนุนเคร่ืองจักรกลในการแปรรูป ควรสนับสนุนในรูปแบบสนิเช่ือดอกเบ้ียต ่าให้แก่ 

ศพก.ส าหรับให้บริการสมาชิก ศพก. 

4. การใช้ ศพก. เป็นศูนย์บริการงานราชการ ตามศักยภาพของแต่ละ ศพก. 

 



ประเด็นการติดตามคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดบัประเทศ 

การใชค้ณะกรรมการเครือข่าย 

ของศูนยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.)  

ในการปฏิรูปภาคการเกษตรของ SC (Single Command) 


