ระบบส่ งเสริมการเกษตร 
 ศู นย์ เรี ยนรู้ การเพิม
่ ประสิ ทธิภาพการผลิตสิ นค้ าเกษตร (ศพก.) 


โดย
นางจิระนุช ชาญณรงค์ กุล
ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่ งเสริมการเกษตร
ธันวาคม 2559

ระบบส่ งเสริมการเกษตร (Training and Visit System)
กรม/เขต/จังหวัด/อาเภอ/ตาบล

การสนับสนุน
(Supporting)

การถ่ ายทอดความรู้
(Training)

การเยีย่ มเยียน
(Visiting)
- จุดเยีย่ มเน้ นหนัก (นโยบาย)
- จุดเยีย่ มปกติ

การนิเทศงาน (Supervision)
นโยบาย
1.
2.
3.
4.

ศพก.
แปลงใหญ่ (Production Unit)
Agri Map
เศรษฐกิจพอเพียง

การจัดการข้ อมูล
(Data
management)
ระดับเขต /
ระดับจังหวัด

งานของกรมส่ งเสริมการเกษตร

เป้ าหมาย

1.โครงการพระราชดาริ
2.ส่ งเสริมด้านพืช
3.ส่ งเสริมด้านงานสถาบันเกษตรกร
4.วิสาหกิจชุ มชนและธุรกิจเกษตร
5.แผนธุรกิจของเกษตรกร
6. อืน่ ๆ

ยกร่ าง

เมษายน 60

19 ต.ค. - 8 พ.ย. 59

3 ต.ค. 59

ทบทวน ปรับปรุ ง
ยกร่ างระบบส่ งเสริ มการเกษตร

รับนโยบายจาก อธส.

3-13 ต.ค. 59
กวพ. ยกร่ างระบบฯ

ต.ค. 59

ขยายผลทัว่ ประเทศ

8 พ.ย. 59

1 ธ.ค. 59

ประชุมเตรี ยมสัมมนาฯ

เสนอ อธส.

1 ม.ค. 60
ประกาศใช้ระบบส่ งเสริ มการเกษตร

พ.ย. 59

ธ.ค. 59

16-17 พ.ย. 59

14 ต.ค. 59

ธ.ค. 59

สัมมนาพัฒนาระบบ
ส่ งเสริ มการเกษตร

WS # 1

18 ต.ค. 59
WS # 2

-

18-30 พ.ย. 59

-

จัดทายกร่ าง เอกสาร คู่มือ เพื่อ
เสนอผูบ้ ริ หาร

-

กาหนดจังหวัดนาร่ องเพื่อ
ทดสอบระบบฯ
ติดตาม ประเมินผลทบทวน
ปรับปรุ งระบบฯ
สร้างวิทยากรเครื อข่าย
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
เฉพาะกิจ

ม.ค. 60

• Road Map ศพก.
• ศาลาเรียนรู้
• การขับเคลือ่ นเครือข่าย

วัตถุประสงค์
1. พัฒนาศักยภาพของ ศพก.882 ศูนย์ และเครื อข่ ายให้ มีความพร้ อม
ในการให้ บริการ
2. เป็ นแหล่ งเรี ยนรู้ การผลิตสินค้ าเกษตรที่ถกู ต้ องและเหมาะสม
สาหรับชุมชน
3. เป็ นศูนย์ กลางการบริการ แลกเปลี่ยนข้ อมูลข่ าวสารในชุมชน
4. เป็ นกลไกในการบูรณาการการทางานของหน่ วยงานต่ างๆ
ในการแก้ ปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพืน้ ที่

Road Map ศูนย์ เรียนรู้ การเพิม่ ประสิ ทธิภาพการผลิตสิ นค้ าเกษตรปี 2560

งาน

กิจกรรม

2. วิเคราะห์
ศักยภาพ
ดาเนินงาน ศพก.

3. พัฒนา
4. ขับ เคลือ่ น
ศักยภาพ
เครือข่ าย
ศพก.
ศพก.

1. เตรียมการ

1. ปรับปรุ ง ศพก.
1. จัดทาคู่มือ ทบทวน/
- สร้างศาลาเรี ยนรู้
วิ
เ
คราะห์
- ฐาน / แปลงเรี ยนรู้
การดาเนินงาน
2. ทาความ ศักยภาพของ 2.ปรับปรุ งข้อมูล
3.สร้าง/พัฒนาวิทยากร
เข้าใจหน่วย ศพก. และ 4.พัฒนาศูนย์เครื อข่าย
ศูนย์เครื อข่าย 5.เชื่อมโยงองค์ความรู้
งานต่าง ๆ
3. สัง่ การให้มี
/ การทางานกับ
เกษตรกร / สถาบัน
การดาเนินงาน
เกษตรกร

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

กสก.

ระยะเวลา

ต.ค. 59

Single
Command
ภายใน ธ.ค. 59

SC /ทุ ก หน่ ว ย
งานในสังกัด
กษ.ระดับ พื้น ที่/
คณะกรรมการ
ศพก.
ภายใน ธ.ค. 59

วัตถุประสงค์

1. คัดเลือกและแต่งตั้ง
คณะกรรมการเครื อข่าย
ระดับ จว./ เขต/ประเทศ
2. ประชุมคณะ
กรรมการ
3. สร้างช่องทางการ
ติดต่อสื่ อสาร
4. พัฒนาศักยภาพ
5. แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

กสก./SC.

ต.ค.59.- ก.ย. 60

5. การให้
บริการ
ของ ศพก.
- กาหนดแผนเยี่ยม
ของเจ้าหน้าที่
- 9,999 ตามรอยเท้าพ่อ
- บริ การถ่ายทอด
ความรู้
-บริ การข้อมูลข่าวสาร
- บริ การด้านเกษตร
อื่นๆ
- Field Day
- รับเรื่ องร้องเรี ยน

SC /ทุ ก หน่ ว ย
งานในสังกัด
กษ.ระดับ พื้น ที่/
คณะกรรมการ
ศพก.

6. อบรม

เกษตรกร

7.ประสานงาน
8. ติดตาม
วิจยั //วิชาการ/
ประเมินผล
นวัตกรรม

1.พัฒนาหลักสูตร
- หลัก : การลดต้นทุน และ
เพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิต
สิ นค้าเกษตรหลักของ
ศพก.
- บังคับ : เกษตรทฤษฎีใหม่
- เสริ ม : บัญชีตน้ ทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ า
อย่างรู้คุณค่า ฯลฯ
2.อบรมเกษตรกรผูน้ า
ตลอดฤดูกาลผลิต
(รร.เกษตรกร)

SC /ทุ ก หน่ ว ย
งานในสังกัด
กษ.ระดับ พื้น ที่/
คณะกรรมการ
ศพก.

- ขยายผลงานวิจยั /
นวัตกรรม
- การวิจยั ร่ วมใน
ศพก.
- การฝึ กงานร่ วม
ระหว่างเกษตรกร
ผูน้ า /นักเรี ยน/
นักศึกษา

1. ติดตาม
ประเมินการ
นาไปปฏิบตั ิของ
เกษตรกร
2. ติดตาม
ประเมินผล
โครงการ

Single
Command

สศก./SC

1 ม.ค.-30 ก.ย.60 พ.ย.59 เป็ นต้นไป ต.ค. 59 เป็ นต้นไป

ก.พ.-ก.ย. 60

เป้าหมาย

1. เป็ นต้นแบบการทาการเกษตรในพืน้ ที่

1. อาเภอละ 1 ศูนย์ 882 ศูนย์ และมีเครือข่ าย ศพก.77 จังหวัด 9 เขต และระดับประเทศ

2. ศูนย์ กลางในการถ่ ายทอดเทคโนโลยีการผลิตของอาเภอ

2. เกษตรกรในพืน้ ที่ประยุกต์ ใช้ ความรู้ จาก ศพก. ในการผลิตสิ นค้าเกษตร และปรับเปลี่ยนระบบการผลิตให้ เหมาะสม

3. กลไกในการบูรณาการการทางานของหน่ วยงานต่างๆ

3. ลดต้นทุน และเพิม่ ประสิ ทธิภาพการผลิตสิ นค้าเกษตรหลักของอาเภอ

31 ต.ค.59

การดาเนินงานโครงการศาลาเรียนรู้ (ศพก.)
กรมส่ งเสริมการเกษตร
ก.ค.- ต.ค. 59
•ขอสนับสนุนงบประมาณจาก
สสร. (ก.ค.59)
• จัดทาคู่มือการดาเนินงาน (ส.ค.ก.ย.59)
• ทาบันทึกข้อตกลงการ เบิก
จ่ายเงินกับกรมบัญชีกลาง
(ส.ค.59)
• รับเงินบริ จาคจาก สสร. (ก.ย.59)
• แจ้งจังหวัด/โอนเงิน/แจ้ง
ธ.ก.ส. (ต.ค.59)
ต.ค. 59- ม.ค. 60
• รายงานผลการดาเนินงานให้
สสร.
สสร. = สานักงานสลากกินแบ่ งรัฐบาล

กวพ. / 12 ต.ค.59

สานักงานเกษตรอาเภอ

สานักงานเกษตรจังหวัด
ต.ค.- ธ.ค. 59

ต.ค.- พ.ย. 59

• แจ้งคณะกรรมการศูนย์ฯ จัดประชุม
• รวบรวมเอกสารหลักฐานส่ง
สนง.เกษตรจังหวัด
• ติดตามความก้าวหน้า / กากับดูแล
• รายงานความก้าวหน้า

• แจ้ง Single Command / สนง.อาเภอ
• รวบรวมเอกสารหลักฐาน
• จัดทาบัญชีขอ้ ตกลงกับ ศพก.
• พิจารณาอนุมตั ิโครงการ
• โอนเงินเข้าบัญชี ธ.ก.ส. ของ ศพก.

ต.ค. 59- ม.ค. 60

ศพก.

• รายงานผลการดาเนินงาน
• บันทึกบัญชีรับ-จ่าย / รายงานการใช้
จ่ายเงิน

ต.ค.- ธ.ค.59

Single Command
ต.ค.- ธ.ค. 59
• จัดประชุมคณะกรรมการเพือ่ ทราบ
การดาเนินงานศาลาเรี ยนรู ้
• กากับดูแลการจัดทาศาลาเรี ยนรู ้ และ
การรายงานผล

กากับดูแล

• จัดประชุมคณะกรรมการ ศพก. เพือ่ จัดทาแผน การ
ดาเนินงาน
• เปิ ดบัญชีกบั ธ.ก.ส.
• จัดเตรี ยมเอกสารหลักฐานส่ง สนง.เกษตรอาเภอ
• จัดทาบันทึกข้อตกลงกับสานักงานเกษตรจังหวัด
• รับเงินและตรวจสอบเงินเข้าบัญชี ธ.ก.ส. ของ ศพก.
• เบิกจ่ายเงินดาเนินการ
• ดาเนินการก่อสร้าง / ปรับปรุ ง / ซื้อวัสดุอุปกรณ์
• รายงานความก้าวหน้า

องค์ ประกอบ
พืน้ ที่ใช้ สอยทั้งหมด 63 ตรม. ประกอบด้ วย
1. พื้นที่เอนกประสงค์ ขนาด 34.5 ตรม.
สาหรับเกษตรกร จานวน 30 - 40 คน
2. พื้นที่การนาเสนอข้อมูล ขนาด 15 ตรม.
3. ห้องสุ ขา ขนาด 4.5 ตรม.
จานวน 2 ห้อง ( 2.25 ตรม./ห้อง )
4. ห้องเก็บอุปกรณ์ ขนาด 9 ตรม.

สรุปผลการสั มมนาเชิงปฏิบัติการการดาเนินงาน ศพก.
วันที่ 27-28 กันยายน 2559
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี
ดาเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ าย ศพก. 3 ระดับ
1. คณะกรรมการเครือข่ าย ศพก. ระดับจังหวัด
2. คณะกรรมการเครือข่ าย ศพก. ระดับเขต
3. คณะกรรมการเครือข่ าย ศพก. ระดับประเทศ
องค์ประกอบของคณะกรรมการเครือข่ าย ศพก. ในแต่ ละระดับ ประกอบด้ วยตาแหน่ งต่ างๆ ดังนี้
1. ประธานคณะกรรมการ
2. รองประธานคณะกรรมการ
3. เลขานุการคณะกรรมการ
4. ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
5. ประชาสั มพันธ์
6. เหรัญญิก
7. กรรมการ
ทั้งนี้ ตาแหน่ งต่ างๆ ของคณะกรรมการฯ อาจปรับลดหรือเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม ขึน้ อยู่กบั จานวนของคณะ
คณะกรรมการฯ ระดับ/ชุด นั้นๆ

โครงสร้างคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ
ประธานคณะกรรมการ
นายเชิดชัย จิณะแสน

(อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ เขต 7)

รองประธานฯ (ภาคกลาง)
นายอุดม วรัญญรัฐ

รองประธานฯ (ภาคเหนือ)
นายอัษฎางค์ สีหาราช

รองประธานฯ (ภาคใต้)
นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์

เหรัญญิก
นายประมาณ สว่างญาติ

(อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เขต 3)

(อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ เขต 9)

(อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เขต 8)

(อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เขต 1)

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

ผู้ช่วยเลขานุการ
นายนิธิโรจน์ วันดี

ประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ พ่วงทอง

ประชาสัมพันธ์
นายปัญญา แก้วทอง

(อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เขต 6)

(อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เขต 2)

(อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา เขต 5)

การขับเคลือ่ นการดาเนินงานคณะกรรมการเครือข่ าย ศพก.

ประเด็น

1. การคัดเลือกและ
แต่ งตั้ง
คณะกรรมการ
เครือข่ าย ศพก.

• ระดับประเทศ
• ระดับเขต
• ระดับจังหวัด

กิจกรรม

• การคัดเลือกและแต่งตั้ง
คณะกรรมการเครื อข่ายทุก
ระดับ มีองค์ประกอบหลัก
ประธาน เลขานุการและ
กรรมการ
• จัดทาทาเนียบ
คณะกรรมการเครื อข่าย
ทุกระดับ

• Line Application
• website ศพก.
(http://Alc.doae.go.th)
• รายการคลื่นเกษตรกร
คลื่นวิทยุ AM
1386mHz

• การประชุมประธานคณะกรรมการ
เครื อข่าย ศพก.ทุกจังหวัด
• การดูงานของคณะกรรมการ
เครื อข่าย ศพก. ในระดับเขต
• การประชุมคณะกรรมการ SC
ระดับจังหวัด

• คณะกรรมการแต่ละระดับมี
วาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี
• มีทาเนียบคณะกรรมการ
เครื อข่าย ศพก. ทุกระดับ

• ระดับประเทศ
จานวน 10 ครั้ง
• ระดับเขต
จานวน 3 ครั้ง
• ระดับจังหวัด
จานวน 3 ครั้ง

• มีการติดต่อสื่ อสารได้
รวดเร็ ว ทันเวลา ทัว่ ถึง
• แจ้งข้อมูลข่าวสารและ
ความเคลื่อนไหวของแต่ละ
ศพก. ผ่าน Website
• เพื่อประชาสัมพันธ์งาน
ศพก.

• คณะกรรรมการเครื อข่าย ศพก.ในระดับ
จังหวัดทราบสถานการณ์ผลิตและการตลาด
สิ นค้าเกษตร และนโยบาย
• คณะกรรรมการเครื อข่าย ศพก.ในระดับเขต
ทราบและเข้าใจสถานการณ์ผลิตและการตลาด
ของจังหวัดภายในเขต
• ผูแ้ ทนคณะกรรรมการ ศพก.ในระดับจังหวัด
ทราบและเข้าใจสถานการณ์ผลิตและการตลาด
ของจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

ผลที่เกิดขึน้

2. การประชุม
คณะกรรมการ
เครือข่ าย
ศพก.

3. การสร้ าง
ช่ องทางสื่ อสาร
เครือข่ าย ศพก.

4. พัฒนา
ศักยภาพ
คณะกรรมการ
เครือข่ าย ศพก.

5. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของ
คณะกรรมการ
เครือข่ าย ศพก.
• การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ของ
คณะกรรมการเครื อข่าย
ระดับเขต
• การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ของ
คณะกรรมการเครื อข่าย
ระดับจังหวัด

• คณะกรรมการเครื อข่ายระดับเขต
ได้แลกเปลี่ยนความรู ้และ
ประสบการณ์การดาเนินการของ
ศพก. ระหว่ างจังหวัดภายในเขต
• คณะกรรมการเครื อข่ายระดับ
จังหวัดได้แลกเปลี่ยนความรู ้และ
ประสบการณ์การดาเนินการของ
ศพก. ภายในจังหวัด

แผนการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ
ครั้งที่

ช่วงเวลา

ประเด็น

สถานที่

1

4 พ.ย. 59

1. แผนการดาเนิน/การบริหารจัดการ/การเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก.
2. การสร้างศาลาเรียนรู้ 3. การกาหนด ศพก.เป็นจุดเยี่ยม

ศรีสะเกษ

2

23 ธ.ค. 59

1. การจัดทาแผน / 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

5

มี.ค. 60

1. ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน ศพก./การดูงาน 2. จัดการผลผลิต/การตลาดแบบประชารัฐ
3. การทางานร่วมกับเครือข่าย/องค์กรเกษตรกร

เพชรบุรี

6

เม.ย. 60

1. ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน ศพก./การดูงาน 2. พัฒนาฐานเรียนรู้และแปลงเรียนรู้ ศพก.
3. พัฒนาวิทยากรเกษตรกร / อบรมเกษตรกรผู้นา

สงขลา

7

พ.ค. 60

1. ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน ศพก./การดูงาน 2. การเตรียมการจัด field day

8

มิ.ย. 60

1. ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน ศพก./การดูงาน 2. นโยบาย/มาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ
3. การบริหารเครื่องจักรกลการเกษตร

ร้อยเอ็ด

9

ก.ค. 60

1. ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน ศพก./การดูงาน 2. ทาประเด็นถ่ายทอดความรู้

เชียงใหม่

10

ส.ค. 60

1. สรุปผลการขับเคลื่อนการดาเนินงาน ศพก.

กระบี่

พระนครศรีอยุธยา

กรม ฯ

การเทียบสิทธิ์การเบิกจ่ ายไปราชการของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.







ประธานคณะกรรมการ
= ข้ าราชการประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
รองประธานคณะกรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการ
ข้ าราชการประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน
เหรัญญิก
ประชาสั มพันธ์
คณะกรรมการ

ทั้งนี้ การเบิกจ่ ายค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมการเครือข่ าย ศพก. สามารถ
เบิกได้ ตามพระราชกฤษฎีกาค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิม่ เติม
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ ายค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
และที่แก้ไขเพิม่ เติม

 สรุปผลการประชุ มคณะกรรมการเครือข่ าย ศพก. ระดับประเทศ
 ครั้งที่ 1/2559
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 - 16.30 น.
ณ ศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร (ศพก.)
อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรี สะเกษ

สรุ ปผลการประชุมคณะกรรมการเครือข่ าย ศพก. ระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2559
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 - 16.30 น.
ณ ศูนย์ เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

เรือ่ งเพือ่ ทราบ
นายเชิดชัย จิณะแสน ประธานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับประเทศ บรรยายสรุป
ความเป็ นมาของ ศพก.กันทรารมย์ และรายงานสรุปผลการดาเนินงานปี ที่ผ่านมา รวมทั้ง
แผนการดาเนินงานปี 2560 โดยพลเอก ฉัตรชัย สาริกลั ยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มอบนโยบายทิศทางการทางานของ ศพก. และเครือข่าย หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ร่ วมขับเคลื่อนและการบูรณาการการดาเนินงาน ศพก. ใช้ ศพก. เป็ นเครื่องมือ
หลักร่ วมกับเกษตรจังหวัด (Single Command) ในการขับเคลื่อน “ปฏิญญาเพื่อเดินตามรอยเท้าพ่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงใน ศพก.”

เรือ่ งเพือ่ พิจารณา
การติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน ศพก. ปี 2560
1. การเบิกจ่ายงบประมาณในการพัฒนา ศพก. ให้ แต่ละ ศพก. ประชุมปรึกษาหารือกับ
เกษตรจังหวัดที่ ศพก. นั้นๆ ตั้งอยู่ (ให้ เป็ นการบริหารจัดการงบประมาณของแต่ละจังหวัด)
2. ศพก. แต่ละแห่ ง จะต้ องจัดทาแผนพัฒนา ศพก. จัดส่งให้ จังหวัด เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ
ในการพัฒนา ศพก.
3. ให้ เร่ งรัดการขับเคลื่อนการดาเนินงานแปลงใหญ่ (ในปี 2560 รมว.กษ. และ อธส. มี
นโยบายเพิ่มจานวนแปลงใหญ่ และให้ ศพก. ที่มีอยู่เดิม จะต้ องเป็ นแปลงใหญ่ด้วย)
4. สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่าให้ กบั ศพก. ที่เป็ นแปลงใหญ่ โดยจะต้ องเตรียมศึกษาแนวทาง
การสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่าที่ภาครัฐให้ การสนับสนุน และการเปิ ดโอกาสให้ เกษตรกรสามารถ
เข้ าถึงสินเชื่อให้ กว้ างขว้ างครอบคลุมมากขึ้น เช่น การขยายระยะเวลารับสมัครสินเชื่อ หรือการเปิ ด
สินเชื่อรอบที่ 2 เป็ นต้ น

เรือ่ งอื่นๆ
ข้ อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ ในการขับเคลื่อน ศพก.
1. ศพก. ควรมีกฎหมาย และระเบียบรองรับ เช่น พ.ร.บ. กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวง หรือ
ประกาศกระทรวง เป็ นต้ น
2. ศพก. เสมือนเป็ นสถาบันการศึกษาภาคเกษตรหรือโรงเรียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ตามแนวคิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะต้ องมีหลักสูตรใน
การเรียนรู้ภาคการเกษตร โดยแยกสาขาเกษตรที่ชัดเจน และในการประกอบอาชีพการเกษตรของ
เกษตรกรจาเป็ นต้ องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยต้ องเข้ ารับการอบรมและทดสอบตามหลักสูตร
ที่ ศพก. กาหนด
3. การสนับสนุนเครื่องจักรกลในการแปรรูป ควรสนับสนุนในรูปแบบสินเชื่อดอกเบี้ยต่าให้ แก่
ศพก.สาหรับให้ บริการสมาชิก ศพก.
4. การใช้ ศพก. เป็ นศูนย์บริการงานราชการ ตามศักยภาพของแต่ละ ศพก.

ประเด็นการติดตามคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ

การใช้คณะกรรมการเครือข่าย
ของศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ในการปฏิรูปภาคการเกษตรของ SC (Single Command)

