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ค าน า 
 
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จัดตั้งขึ้นตามนโยบาย 

ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ต้องการให้มีศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรในระดับชุมชน ที่เป็นเครื่องมือ
ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรในพ้ืนที่ ให้ได้เรียนรู้จากผู้ร่วมอาชีพเดียวกัน 
ที่ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือและเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร
และชุมชน ปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จ านวน 882 ศูนย ์
กระจายอยู่ในทุกอ าเภอทั่วประเทศ 

ในปีงบประมาณ 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดให้ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม  
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นหนึ่งในนโยบายส าคัญของกระทรวงฯ ซึ่งนอกจากจะต้องเร่งรัด
ด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จแล้ว ยังก าหนดให้ทุกหน่วยงานเข้ามาร่วมบูรณาการการท างาน โดยมี  
การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานในระดับกระทรวง และคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและบูรณาการ 
ในระดับพ้ืนที่  

คู่มือการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ได้จัดท าขึ้น
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดหวังว่าการด าเนินงานตามคู่มือนี้จะน าไปสู่การพัฒนายกระดับ
ความเป็นอยู่ของเกษตรกรและชุมชนให้ดีขึ้น และภาคการเกษตรของไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง  
และยั่งยืนต่อไป 

 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

มกราคม 2559 
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บทที่ 1  
บทน ำ 

 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 

จากนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยเน้นให้มีศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรในชุมชน เพ่ือให้เป็นจุด
ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรของชุมชน และเป็นที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการด้านการเกษตร 
ประกอบกับในสภาวะปัจจุบันสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรมีปัญหาในเรื่องต้นทุนการผลิต
ที่ค่อนข้างสูง ประกอบกับปัญหาโรค แมลง และพ้ืนดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ท าให้ผลผลิตที่ได้มีปริมาณ
น้อยและมีคุณภาพต่ า เกษตรกรส่วนใหญ่จึงประสบกับปัญหาการขาดทุน เกิดหนี้สิน และไม่สามารถพ่ึงพา
ตนเองได ้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนที่เกิดจาก
ปัญหาของชุมชนและสามารถตอบสนองความต้องการด้านการเกษตรของชุมชนได้ และเป็นเครื่องมือ 
ในการส่งเสริมการเกษตร โดยเน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความส าเร็จในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในประเด็นการเพ่ิมผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพ 
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต ตลอดจนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาลผลิต เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกร
ต้นแบบ ในลักษณะของเกษตรกรสอนเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรที่มาเรียนรู้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ และ
เกิดจิตส านึกในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่มีการใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างเหมาะสม และ
น าองค์ความรู้ที่ได้รับจาก ศพก. ไปประยุกต์ใช้เพ่ือลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 
ผลิตสินค้าที่ค านึงถึงสภาพแวดล้อม และมีระบบการผลิตที่พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  รวมทั้งยังเป็นจุดที่
ให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการด้านการเกษตรต่าง ๆ กับเกษตรกร อีกทั้งยังใช้เป็นจุดนัดพบในการ
พบปะพูดคุยของเจ้าหน้าที่กับเกษตรกร และเกษตรกรกับเกษตรกรด้วยกันเอง 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 

1. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ  และการตลาด  
แก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นท่ี 

2. เพ่ือเป็นกลไกในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาการเกษตรในพื้นที ่
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3. เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 
 

เกษตรกรในพ้ืนที่สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากศูนย์เรียนรู้ฯ ไปประยุกต์ใช้ในการผลิต
สินค้าเกษตร และปรับเปลี่ยนระบบการผลิตให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ สภาพการผลิตของตนเอง และความ
ต้องการของตลาด ท าให้ต้นทุนการผลิตลดลง ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณมากขึ้น ส่งผลให้เกษตรกร
สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ด าเนินการในพ้ืนที่ อ าเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์ 
 

4. ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
 

1. เกิดศูนย์เรียนรู้ฯ จ านวน 882 ศูนย์ ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ ให้บริการทาง
การเกษตรและข้อมูลข่าวสาร และช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร รวมทั้งเป็นจุดศูนย์กลางในการพบปะ
ของอาสาสมัครเกษตรกับนักส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ 

2. เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตรตามความพร้อมของเกษตรกรและศักยภาพของพ้ืนที่ 

3. มีการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนงานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์เพ่ือพัฒนาและให้บริการเกษตรกรและชุมชนในพ้ืนที่ 
 
 
 
 



บทที่ 2 
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

 
1. ความหมาย  
 

คือ แหล่งเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสมส าหรับชุมชน และ เป็น
ศูนย์กลางการบริการ และแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่าง ๆ กับเกษตรกรใน
ชุมชน โดยด าเนินการในพ้ืนที่ของเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ สามารถเป็นแบบอย่างให้กับ
เกษตรกรในชุมชน ในการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตรที่ส าคัญของพ้ืนที่ ตั้งแต่การ
ผลิต การบริหารจัดการ จนถึงการตลาด  
 
2. องค์ประกอบ 

 
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นของชุมชน บริหารจัดการโดย

เกษตรกรต้นแบบและชุมชนร่วมกับนักส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่  
และเป็นกลไกส่งเสริมการเกษตร ในการบูรณาการวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงานต่าง ๆ  
กับเกษตรกรในชุมชน ท าให้เกิดการพัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในแต่ละศูนย์
อาจมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป มีหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ที่ชัดเจน ซึ่งเกษตรกรในชุมชน
สามารถเข้ารับการเรียนรู้ได้ตามหลักสูตรและแผนที่ก าหนด ส าหรับวิธีการเรียนรู้ เน้นหลักการเรียนรู้
จากของจริงในฐานเรียนรู้ต่าง ๆ และลงมือปฏิบัติจริงร่วมกัน ในแปลงเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ฯ  
มีองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ คือ 

 เกษตรกรต้นแบบ เป็นเกษตรกรเจ้าของแปลงเรียนรู้ ที่เป็น Smart Farmer มีความรู้ 
ทักษะและความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ และประสบความส าเร็จในการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน
กิจกรรมการเกษตรที่ส าคัญของพ้ืนที่ ตั้งแต่การผลิต การบริหารจัดการ จนถึงการตลาด เป็นที่ยอมรับ
และสามารถเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรรายอ่ืน ๆ ในชุมชน  

 แปลงเรียนรู้ เป็นแปลงของเกษตรกรต้นแบบที่ท าการผลิตสินค้าเกษตร สามารถใช้
ประโยชน์ในการสาธิตวิธีและสาธิตผลให้กับเกษตรกรในชุมชนได้เรียนรู้ 

 หลักสูตรการเรียนรู้ เป็นชุดเนื้อหาวิชาที่ตอบโจทย์และประเด็นปัญหาทางการเกษตร 
ของชุมชน โดยเกษตรกรต้นแบบ นักส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกัน
วิเคราะห์และก าหนดขึ้น  

 ฐานเรียนรู้ เป็นจุดเรียนรู้เฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้ เช่น การใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน การผลิตเมล็ดพันธุ์ การผลิตสารชีวภัณฑ์ การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร  
การจัดการศัตรูพืช ฯลฯ เพ่ือใช้แสดงของจริง และใช้ในการฝึกปฏิบัติ ให้ผู้เรียนรู้ได้เห็นและน าไป
ปฏิบัติต่อเนื่องได้ 

องค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่ท าให้ศูนย์มีความสมบูรณ์มากขึ้น เช่น ศาลาเรียนรู้ ศาลาข้อมูล
ข่าวสาร โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ข้อมูลประจ าศูนย์ เป็นต้น 
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•      Smart farmer
•                 
•                           

                   
•            
•                
•               

            
•            

             
•                  
•                     

       

                     
•                    
•                   
•                    
•                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 องค์ประกอบของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 
3. บทบาทหน้าที่ 

 
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ 

เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับชุมชน ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกรในชุมชน ให้บริการ
ด้านการเกษตรอ่ืน ๆ และให้บริการแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียนของเกษตรกร รวมทั้งเป็น 
จุดศูนย์กลางในการพบปะของอาสาสมัครเกษตร กับนักส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนและเกษตรกรในพ้ืนที่ 
 
4. การใช้ประโยชน์ 
 

4.1 การใช้ประโยชน์ของเกษตรกร เกษตรกรในชุมชนสามารถเข้าเรียนรู้ตามหลักสูตรและ
แผนการถ่ายทอดที่ก าหนด โดยสามารถเข้าไปศึกษาและแลกเปลี่ยนกับเกษตรกรต้นแบบที่ศูนย์เรียนรู้ฯ 
ในประเด็นวิชาการ เทคโนโลยี หรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างฤดูกาลผลิต ซึ่งท าให้ได้รับ  
การช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้ตรงต่อความต้องการ และทันต่อสถานการณ์ รวมทั้ง 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการแจ้งข่าวของนักส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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4.2 การใช้ประโยชน์ของหน่วยงานต่าง ๆ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร เป็นจุดที่หน่วยงานต่าง ๆ สามารถเข้าไปด าเนินการส่งเสริมการผลิต ทั้งพืช สัตว์ ประมง ฯลฯ 
ให้บริการทางวิชาการ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่เกษตรกรในชุมชน รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกงาน 
ของนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น 



บทที่ 3 
การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

 
การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้ 

การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบเวลาและแนวทางที่ก าหนด เนื้อหาในบทนี้ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก ่
ส่วนที่ 1  แผนภาพแสดงกระบวนการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร ซึ่งแสดงให้เห็นภาพรวมของการด าเนินงานทั้งหมดตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพของศูนย์เรียนรู้ฯ 
การให้บริการ และการติดตามประเมินผล จนเกิดผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้คือ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรมีความเข้มแข็ง และมีการขยายการให้บริการ 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและระดับ Single Command เป็นการสรุปให้เห็นถึง
บทบาทหน้าที่ของการด าเนินงานในระดับกระทรวง และระดับจังหวัดซึ่งมีคณะกรรมการ Single Command 
เป็นกลไกหลักในการขบัเคลื่อนการด าเนินงาน 

ส่วนที่ 3 กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการในการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร เป็นการสรุปกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม โดยแสดง
ในรูปแบบของ Gantt Chart ซึ่งนอกจากจะใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานส าหรับผู้ปฏิบัติแล้ว ยังสามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามการด าเนินงานได้อีกด้วย 

 
รายละเอียดของเนื้อหาแต่ละส่วน มีดังนี้ 
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มาตรการ 2  การให้บริการ 
 

1. แผนภาพแสดงกระบวนการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 
 :  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดต้ัง ศพก. 

มาตรการ 1 : พัฒนาศักยภาพ 
 

มาตรการ 3 : ติดตามประเมินผล 
 
1. ติดตาม ประเมินผล 
2. ติดตามประเมินผลการน าสู่การปฏิบัต ิ
3. รายงานความก้าวหน้าทุกเดือน 

ให้บริการ 
\1. บริการถ่ายทอดความรู ้
2. บริการข้อมูลข่าวสาร 
3. บริการด้านการเกษตร 

เพ่ิมการให้บริการ 
\1. ประสานสถาบันศึกษา 
2. คัดเลือก ศพก. เพื่อร่วมกับสถาบันศึกษา 

สร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้น า 
\1. อบรมเกษตรกรผู้น า 
2. ถ่ายทอดความรู้สูเ่กษตรกรเป้าหมาย 

จัดต้ัง ศพก.เพ่ิมเติม 
\1. รับแจ้งความประสงค ์
2. ประเมินความพร้อม 
3. ด าเนินการ 

ประชาสัมพันธ ์
\1. ผ่านสื่อมวลชน 
2. ผ่านช่องทางการประชุม 

พัฒนาศักยภาพ 
 

1. จัดท าแนวทาง/กิจกรรม/ 
    เป้าหมาย 
2. ตั้งคณะกรรมการ 
3. ก าหนดแผน ศพก. 
4. ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

วิเคราะหศ์ักยภาพ 
1. ก าหนดประเด็น 
2. ด าเนินการวิเคราะห ์

- ศพก. เข้มแข็ง 
- ขยายการให้บริการ 
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2. แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และระดับ Single command  

 
เป้าประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ให้มีความเข้มแข็ง 
2. เพื่อขยายการให้บริการของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

 

มาตรการ งาน/กิจกรรม แนวทางปฏิบัติ เป้าหมาย 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
ปีงบ 

ประมาณ
2559 

ปีงบ 
ประมาณ 

2560-61 
1. การพัฒนา

ศักยภาพศูนย์
เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) 

1.1 วิเคราะห์
ศักยภาพ 

ระดับกระทรวง 
1) ก าหนดประเด็นในการวิเคราะห์ศักยภาพของ ศพก. 

เพ่ือให้จังหวัดด าเนินการ 
 
ระดับจังหวัด 
1) ด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของ ศพก. โดย 

Single Command แต่งตั้งทีมงาน สรุปผลและ
รายงาน กสก. 

 

 
1 ชุด 

 
 
 

77 จังหวัด 
882 ศูนย์ 

 
- กสก. 
 
 
 
- Single 

Command 

 
ม.ค. 59 

 
 
 

ม.ค. 59 
 

  

 1.2 พัฒนา
ศักยภาพของ 
ศพก.  

ระดับกระทรวง 
1) จัดท าแนวทาง/กิจกรรมในการให้บริการ ศพก.และ

ก าหนดเป้าหมายการยกระดับของ ศพก. 
 
 
 
 

 
1 เรื่อง 

 
 
 
 
 

 
- กสก./กวก./

กข./พด./ชป./
สศก./ปม./
สปก./กสส./
ปศ./กตส./
สป.กษ./กยท. 

 
ม.ค. 59 
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มาตรการ งาน/กิจกรรม แนวทางปฏิบัติ เป้าหมาย 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
ปีงบ 

ประมาณ
2559 

ปีงบ 
ประมาณ 

2560-61 
ระดับจังหวัด 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก. ทุกศูนย์ เพ่ือ
บริหารจัดการการด าเนินงานของ ศพก. 

2) ก าหนดแนวทางการพัฒนาและแผนการด าเนินงาน 
ศพก. 

2.1) ก าหนดแนวทางการพัฒนาระดับอ าเภอ และ
ระดับต าบล 

2.2) จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการสนับสนุน 
ศพก. 

3) ขับเคลื่อนการด าเนินงาน ศพก. 
3.1) ขับเคลื่อนการบูรณาการ 
3.2) จัดระบบการท างาน ศพก. 
3.3) ด าเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติงานและ

แผนการสนับสนุน 
 

 
882 ศูนย์ 

 
 

882 ศูนย์ 
 
 
 
 
 

882 ศูนย์ 
 

 
- Single 

Command 
- Single 

Command / 
ศพก 

 
 
 
- Single 

Command / 
ศพก. 

 
ม.ค. 59 

 
ม.ค. 59 

 
 
 
 
 

ม.ค.-ก.ย. 
59 

2. การให้บริการ
ของ ศพก. 

2.1 การให้บริการ
ของ ศพก. 

ระดับจังหวัด 
1) ให้บริการถ่ายทอดความรู้การเกษตร 
 
 
2) ให้บริการข้อมูลข่าวสารและวิชาการ 
 
 

 
882 ศูนย์ 

 

 
- Single 

Command / 
ศพก. 

- Single 
Command / 
ศพก. 

 
ก.พ.-ก.ย. 

59 
 

ก.พ.-ก.ย. 
59 
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มาตรการ งาน/กิจกรรม แนวทางปฏิบัติ เป้าหมาย 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
ปีงบ 

ประมาณ
2559 

ปีงบ 
ประมาณ 

2560-61 
3) ให้บริการด้านการเกษตรต่างๆ (เช่น การตรวจ

วิเคราะห์ดิน บัญชีครัวเรือน) 
 
4) ให้บริการแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน 
 

- Single 
Command / 
ศพก. 

- Single 
Command / 
ศพก. 

ก.พ.-ก.ย. 
59 

 
ก.พ.-ก.ย. 

59 
 

 2.2 เพ่ิมการให ้
บริการของ 
ศพก. 

ระดับกระทรวง 
1) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระดับจังหวัด 
1) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 

หน่วยงานวิชาการ เอกชน และชุมชน (ประชารัฐ) 
ในพ้ืนที่ เพ่ือร่วมด าเนินการ (วิจัยร่วม ขยาย
ผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติ สร้างเกษตรกรต้นแบบเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร เป็นสถานที่ฝึกงาน 
ฯลฯ) 

2) คัดเลือก ศพก. ที่มีความพร้อมและสมัครใจ เพ่ือ
ใหบ้ริการและร่วมกับสถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานภาครัฐ 

 
 

 
- คณะขับเคลื่อน 

ศพก. 
 
- Single 

Command 
 
 
 
- Single 

Command 
 

 
ม.ค.-ก.ย. 

59 
 

ม.ค.-ก.ย. 
59 

 
 
 

ม.ค.-ก.ย. 
59 

 

 
 

 
 

 2.3 สร้างเครือข่าย
เกษตรกรผู้น า
เพ่ือการขยายผล 

ระดับจังหวัด 
1) อบรมเกษตรกรผู้น าและให้น าไปใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง 
2) เกษตรกรผู้น าถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรเป้าหมาย 

 
 

 
- เกษตรกรตน้แบบ 
- เกษตรกรผู้น า 

 
ก.พ.-เม.ย. 59 
มี.ค.-ก.ย. 59 
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มาตรการ งาน/กิจกรรม แนวทางปฏิบัติ เป้าหมาย 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
ปีงบ 

ประมาณ
2559 

ปีงบ 
ประมาณ 

2560-61 
 2.4 จัดตั้ง ศพก. 

เพ่ิมเติมใน
พ้ืนที่ที่มีความ
พร้อมและมี
ความจ าเป็น 

ระดับจังหวัด 
1) รับแจ้งความประสงค์ในการจัดตั้ง ศพก. เพ่ิม 
2) ประเมินความพร้อมของพ้ืนที่ที่แจ้งความประสงค์ 
3) ด าเนินการจัดตั้ง ศพก.  
4) แจ้ง กสก. เพื่อทราบ 

  
- Single 

Command 

 
 

 
ต.ค. 59 
เป็นต้นไป 

 

 2.5 ประชา 
สัมพันธ์ 

 

ระดับกระทรวง 
1) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน และ Social Media 
 
ระดับจังหวัด 
1) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนในระดับจังหวัดและ

ท้องถิ่น และ Social Media 
2) ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการประชุมของ

หน่วยงานราชการในพ้ืนที่และชุมชน และท้องถิ่น 
(เวทีการประชุม หอกระจายข่าว เป็นต้น) 

 

 
 
 
 

77 จังหวัด 
 

77 จังหวัด 
 

 
- คณะขับเคลื่อน 

ศพก. /สป.กษ. 
 
- Single 

Command 
- Single 

Command 
 

 
ก.พ.-ก.ย. 

59 
 

ก.พ.-ก.ย. 
59 

ก.พ.-ก.ย. 
59 

 

 
 

 
 

3. การติดตาม
ประเมินผล 

ติดตามประเมินผล ระดับกระทรวง 
1) ติดตามประเมินผลโครงการ 
 
ระดับจังหวัด 
1) ติดตามประเมินผลการน าสู่การปฏิบัติของผู้ผ่าน

การใช้บริการ ศพก. 

 
882 ศูนย์ 

 
 

882 ศูนย์ 

 
- สศก. 
 
 
- Single 

Command 

 
ก.พ.–ก.ย. 

59 
 

มี.ค.-ก.ย. 
59 
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3. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการในการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
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บทที่ 4 
แนวทางปฏิบัติในการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

 
แนวทางปฏิบัติในการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ได้

จัดท าเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่มีแนวทางที่จะน าไปปรับใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานระดับพ้ืนที่ 
โดยมุ่งหวังให้เกิดผลส าเร็จตามที่ก าหนด โดยได้จัดท าส าหรับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) และหน่วยงานในพ้ืนที่ และส าหรับ
คณะกรรมการ ศพก. ซึ่งเป็นระดับผู้ปฏิบัติส าคัญในการขับเคลื่อนในพ้ืนที่ 

ส าหรับหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบ
เบ็ดเสร็จ (Single Command) และหน่วยงานในพ้ืนที่ เป็นผู้มีบทบาทหลักในการบูรณาการการบริหาร
จัดการแผนงาน โครงการและงบประมาณ และทรัพยากรของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ท่ีอยู่ในเขตจังหวัด รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานอื่น ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
ในการสนับสนุนการด าเนินงาน ศพก. เพ่ือให้เป็นตัวแทนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพ้ืนที่อย่าง
แท้จริง 

ส่วนคณะกรรมการ ศพก. มีบทบาทเป็นผู้ขับเคลื่อนการด าเนินงานของ ศพก. โดยการจัดท า 
แนวทางการพฒันาและแผนการด าเนินงานของ ศพก. และการให้บริการต่าง ๆ  เช่น การถ่ายทอดความรู้ 
การบริการข้อมูลข่าวสาร การบริการด้านการเกษตรต่าง ๆ การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร  
และรับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นต้น 

ในบทนี้ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเป็น 2 ส่วน คือ แนวทางปฏิบัติส าหรับคณะกรรมการขับเคลื่อน
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) และหน่วยงานในพ้ืนที่ และ 
แนวทางปฏิบัติส าหรับคณะกรรมการ ศพก. โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1. แนวทางการปฏิบัติส าหรับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) และหน่วยงานในพื้นที่ 

 

งาน/กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการปฏิบัติ 
Output 

ของการปฏิบัติ 
หน่วยปฏิบัติ

ในพื้นที่ 
ระยะเวลา 
การปฏิบัติ 

มาตรการ 1 : การพัฒนาศักยภาพ ศพก. 
1.1 วิเคราะห์ศักยภาพ 

ศพก. 
1) ด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 

(1) ประธานคณะกรรมการ Single Command มอบหมายให้มีทีมวิเคราะห์ศักยภาพ 
ศพก. โดย 
- ทีมวิเคราะห์ศักยภาพฯ มีจ านวนทีมละ 3-5 คน ประกอบด้วย หัวหน้า

หน่วยงานที่เป็นคณะกรรมการ Single Command  
- จ านวนทีมวิเคราะห์ศักยภาพฯ ในแต่ละจังหวัดมีได้มากกว่า 1 ทีม ขึ้นกับ

จ านวน ศพก. ที่จะต้องท าการวิเคราะห์ 
- คณะกรรมการ Single Command ท าหน้าที่วิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. เพ่ือ 

ศึกษาท าความเข้าใจ ศพก. ให้ชัดเจน และใช้เป็นข้อมูลประกอบการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานต่อไป 

(2) ทีมวิเคราะห์ศักยภาพฯ เร่งรัดการออกตรวจและวิเคราะห์ศักยภาพ ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว โดยใช้กรอบประเด็นตามท่ีก าหนด (แบบ ศพก. 1-01) ซึ่งทุกคนในทีม
วิเคราะห์ศักยภาพฯ แต่ละทีมต้องออกตรวจวิเคราะห์ ศพก. พร้อมกัน  

(3) คณะกรรมการ Single Command รวบรวมและพิจารณาผลการวิเคราะห์ศักยภาพ 
ศพก. ทุกแห่งในจังหวัด และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนา ศพก. รวมทั้งการ
พิจารณาทบทวนปรับเปลี่ยน/จัดตั้ง ศพก. เพิ่มเติม 

- มีข้อมูลระดับ 
(เกรด) ของ 
ศพก.  

Single 
Command 

 

ม.ค. 59 
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งาน/กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการปฏิบัติ 
Output 

ของการปฏิบัติ 
หน่วยปฏิบัติ

ในพื้นที่ 
ระยะเวลา 
การปฏิบัติ 

1.2 พัฒนาศักยภาพของ 
ศพก.  

1) แต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก. 
(1) ประธานคณะกรรมการ Single Command ประสาน/ท าหนังสือขอความร่วมมือ

นายอ าเภอให้เชิญเกษตรอ าเภอ ผู้แทน อปท. และเกษตรกรต้นแบบ (เจ้าของแปลง 
     ที่จัดตั้งเป็น ศพก.) หารือเพ่ือพิจารณายกร่างคณะกรรมการ ศพก.  
(2) องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ศพท. 

- องค์ประกอบ 
1) เกษตรกรต้นแบบ    ประธาน 
2) เกษตรกรผู้น า ต าบลละ 1 คน   กรรมการ 
3) เกษตรกรเครือข่ายของ ศพก. ตามจ านวนที่มี กรรมการ 
4) ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน ในจ านวนที่เหมาะสม กรรมการ 
5) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 1 คน  ผู้ประสานงาน 

- อ านาจหน้าที่  
1) จัดท าแนวทางการพัฒนาและแผนการด าเนินงานของ ศพก. 
2) ขับเคลื่อนการด าเนินงานและการให้บริการของ ศพก. 
3) รายงานผลการด าเนินงานของ ศพก. 

(3) คณะกรรมการ Single Command รวบรวม ตรวจสอบ และจัดท ายกร่างค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก. และเสนอคณะอนุกรรมการจังหวัดฯ พิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ศพก. ต่อไป 

(4) ประธานคณะกรรมการ Single Command ส่งค าสั่งแต่งตั้งฯ ให้คณะกรรมการ 
ศพก. และส าเนาให้ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอรวบรวม 

นิยาม :  
- เกษตรกรต้นแบบ หมายถึง เกษตรกรเจ้าของแปลงเรียนรู้ มีความรู้ ทักษะและความ

พร้อมในการถ่ายทอดความรู้ และประสบความส าเร็จในการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน

- มีคณะกรรมการ 
ศพก.  

 
 
 
 

 

Single 
Command 
 

ม.ค. 59 
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งาน/กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการปฏิบัติ 
Output 

ของการปฏิบัติ 
หน่วยปฏิบัติ

ในพื้นที่ 
ระยะเวลา 
การปฏิบัติ 

กิจกรรมการเกษตรที่ส าคัญของพ้ืนที่ ตั้งแต่การผลิต การบริหารจัดการ จนถึงการตลาด 
และเป็นที่ยอมรับสามารถเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรรายอ่ืน ๆ ในชุมชน /  

- เกษตรกรผู้น า หมายถึง เกษตรกรในชุมชนที่พร้อมที่จะรับการถ่ายทอดความรู้จาก
เกษตรกรต้นแบบ และน าไปปฏิบัติในแปลงของตนเอง และสามารถที่จะถ่ายทอด
ความรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่น ๆ  

- เกษตรกรเครือข่ายของ ศพก. หมายถึง เกษตรกรที่เป็นเจ้าของจุดเรียนรู้หรือฐานเรียนรู้
ทีเ่ป็นจุดถ่ายทอดความรู้ร่วมกับ ศพก.   

- ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน หมายถึง ผู้ที่ได้รับความเชื่อถือ ยอมรับ ทางด้านการเกษตรใน
ชุมชน และมีจิตอาสาในการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร 

 2) ก าหนดแนวทางการพัฒนาและแผนการด าเนินงาน ศพก. 
(1) คณะกรรมการ Single Command ก ากับและเร่งรัดการก าหนดแนวทางการพัฒนา

และแผนการด าเนินงาน ศพก. 
(2) พด. สนับสนุนข้อมูลและแผนที่ Zoning ระดับอ าเภอและระดับต าบล เพ่ือใช้เป็น

หลักในการก าหนดแนวทางการพัฒนาระดับอ าเภอและระดับต าบล และใช้เป็น
ข้อมูลประจ า ศพก. 

(3) เกษตรอ าเภอ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมกับ
คณะกรรมการ ศพก. ด าเนินการก าหนดแนวทางการพัฒนาระดับอ าเภอ  แนวทาง 
การพัฒนาระดับต าบล  แผนปฏิบัติงาน ศพก.  และความต้องการการสนับสนุน 
ของ ศพก. และจัดส่งส านักงานเกษตรจังหวัด ภายในวันที่ 22 มกราคม 2559 

(4) ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความต้องการการ
สนับสนุนของ ศพก. และจัดท าเป็นแผนการสนับสนุน ศพก. (แบบ ศพก. 2-02) 

(5) ส านักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมและสรุปแนวทางการพัฒนาระดับอ าเภอ/ต าบล 
(แบบ ศพก 2-01) แผนปฏิบัติงาน ศพก. และแผนการสนับสนุน ศพก. (แบบ ศพก. 2-03) 

- แนวทางการ
พัฒนาระดับ
อ าเภอ 

- แนวทางการ
พัฒนาระดับ
ต าบล 

- แผนปฏิบัติงาน 
ศพก. 

- แผนการ
สนับสนุน ศพก. 

Single 
Command / 
พด. / 
ส านักงาน
เกษตรจังหวัด / 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

ม.ค. 59 
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งาน/กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการปฏิบัติ 
Output 

ของการปฏิบัติ 
หน่วยปฏิบัติ

ในพื้นที่ 
ระยะเวลา 
การปฏิบัติ 

เพ่ือเสนอคณะกรรมการ Single Command โดยเสนอทั้งแบบที่รวบรวมจาก ศพก. 
(แบบ ศพก. 1-02 และ 1-03) และแบบสรุป (แบบ ศพก. 2-01,2-02 และ 2-03) 

(6) คณะกรรมการ Single Command เชิญหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมพิจารณา
แนวทางการพัฒนาและแผนดังกล่าว และน าเสนอคณะอนุกรรมการจังหวัดฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือผูกพันให้หน่วยงานต่างๆ ต้องร่วมด าเนินการและให้
การสนับสนุนตามแผนที่ก าหนด 

(7) ส านักงานเกษตรจังหวัดสรุปแนวทางและแผนตามมติคณะอนุกรรมการจังหวัดฯ  
ส่งกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะเลขานุการคณะท างานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานฯ 
ศพก. (ส่งแบบ ศพก. 1-02 และ 1-03) และส าเนาให้ทุกหน่วยงานใช้ด าเนินการ
ต่อไป (ส าเนาให้ทั้งแบบที่รวบรวมจาก ศพก. คือแบบ ศพก. 1-02 และ 1-03  
และแบบสรุป คือแบบ ศพก. 2-01,2-02 และ 2-03) โดยส่งภายในวันที่ 29 
มกราคม 2559 

(8) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแผนปฏิบัติงานและแผนการสนับสนุน ศพก.  
ตามทีค่ณะอนุกรรมการจังหวัดฯ เห็นชอบ เตรียมด าเนินการและสนับสนุน 
ตามแผน พร้อมทั้งสรุปเสนอหน่วยงานต้นสังกัดทราบ และในกรณีท่ีจ าเป็น 
ให้เสนอขอการสนับสนุนเพ่ิมเติม 

 3) ขับเคลื่อนการด าเนินงาน ศพก. 
3.1) ด าเนินการขับเคลื่อนตามแผนและการบูรณาการ 

(1) คณะกรรมการ Single Command ประสานหน่วยงานต่างๆ ในการบูรณาการ
การบริหารจัดการแผนงาน โครงการ งบประมาณ และทรัพยากรของหน่วยงาน 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน ศพก. 

(2) ในการประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดฯ ให้มีวาระในการชี้แจงท าความเข้าใจ
เรื่อง ศพก. เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องในจังหวัดได้เตรียมบูรณาการและ

 
- ศพก. สามารถ

ด าเนินการได้
ตามแผน 

- มีการบูรณาการ
ของทุกหน่วยงาน 

 
Single 
Command / 
กสก./กวก./
กข./พด./ชป./
สศก./ปม./
สปก./กสส./
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งาน/กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการปฏิบัติ 
Output 

ของการปฏิบัติ 
หน่วยปฏิบัติ

ในพื้นที่ 
ระยะเวลา 
การปฏิบัติ 

จัดท าแผนสนับสนุนการด าเนินงานในเรื่องนี้ต่อไป 
(3) คณะกรรมการ Single Command ใช้วิธีการและรูปแบบต่างๆ ในการท า

ความเข้าใจเรื่อง ศพก. แก่หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องตามโอกาส ความเหมาะสม 
และความจ าเป็น 

(4)  ทุกหน่วยงานเข้าไปร่วมด าเนินการและสนับสนุนตามแผนปฏิบัติงานและแผนการ
สนับสนุน ศพก. ทั้งในสว่นของ (1) การพัฒนา ศพก. ให้มีองค์ประกอบและ
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ครบถว้นสมบูรณ์  (2) การด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่ ชุมชน 
และเกษตรกรตามแนวทางการพัฒนาและแผนการด าเนินงานที่ก าหนด  และ  
(3) การพัฒนาและสนับสนุนให้ ศพก. สามารถให้บริการต่างๆ ได้ตามที่ก าหนด 

(5)  กสก./กวก./กข./พด./ชป./สศก./ปม./สปก./กสส./ปศ./กตส./กมม./สป.กษ./
กยท. สนับสนุนและร่วมพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ ของ ศพก. ให้สมบูรณ์ 
ได้แก่  
-  พัฒนาเกษตรกรต้นแบบ 
-  พัฒนาฐานเรียนรู้ ศาลาเรียนรู้ ศาลาข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ โดยพัฒนา 

ทั้งในส่วนของโครงสร้าง ข้อมูล/องค์ความรู้ และวัสดุอุปกรณ์การเกษตร
ประกอบการเรียนรู้ 

-  พัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ 
-  พัฒนาแปลงเรียนรู้ 
-  พัฒนาพื้นที่บริเวณ ศพก. ให้มีบรรยากาศทางวิชาการ/องค์ความรู้ที่

เกษตรกรสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
-  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  
-  จัดท าข้อมูลประจ าศูนย์ รวมถึงแผนที่ Zoning ระดับอ าเภอและระดับต าบล 

(6) คณะกรรมการ Single Command ควบคุม ก ากับ ให้หน่วยงานต่างๆ 

ปศ./กตส./   
กมม./สป.กษ./
กยท./
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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งาน/กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการปฏิบัติ 
Output 

ของการปฏิบัติ 
หน่วยปฏิบัติ

ในพื้นที่ 
ระยะเวลา 
การปฏิบัติ 

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการสนับสนุน ศพก.  
(7)  คณะกรรมการ Single Command เสริมสร้างให้ ศพก. เปน็ตัวแทนการปฏิบัติงาน

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพ้ืนที่ บนพ้ืนฐานแนวคิด “เกษตรกรบริหาร
จัดการและพัฒนาเกษตรกรด้วยกันเอง จึงจะเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน”  

 3.2) จัดระบบการท างาน ศพก. 
(1) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรหารือกับคณะกรรมการ ศพก. ในการจัดระบบ

วิธีการท างานของ ศพก. โดยใช้การจัดเวทีการบริหารจัดการของ ศพก. (เวที
การพูดคุยหารือของคณะกรรมการ ศพก. และผู้เกี่ยวข้อง) เป็นกลไกหลัก 
ในการท างานทุกๆ เรื่องของ ศพก.  

(2) เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ใช้เวทีการบริหารจัดการดังกล่าวเป็นช่องทางในการ
ประสานงานและเข้าไปปฏิบัติงานร่วมกับ ศพก. 

(3) หน่วยงานที่มีศูนย์/จุดเรียนรู้อื่น หรือศูนย์ประเภทอ่ืนอยู่ในพื้นท่ี ให้ประสาน
กับคณะกรรมการ ศพก. ในการเชื่อมโยงให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน
ของศูนย์ต่างๆ ในพ้ืนที่ โดยที่แต่ละศูนย์ยังคงมีอิสระในการบริหารจัดการของ
ตนเอง และหน่วยงานที่ดูแลศูนย์เหล่านี้ยังคงให้การสนับสนุนได้ตามปกติ ซึ่ง
ในระยะต่อไป ศูนย์เหล่านี้สามารถท่ีจะพัฒนาเป็น ศพก. แห่งใหม่ได้ ตาม
ศักยภาพ ความพร้อม ความสมัครใจ และความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ 

(4) ส านักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมและประมวลรายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานของ ศพก. เสนอ คณะกรรมการ Single Command เพ่ือส่งกรม
ส่งเสริมการเกษตรในฐานะเลขานุการคณะท างานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานฯ 
ศพก. (แบบ ศพก. 2-04) เป็นประจ าภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน) 

 
 

- ศพก. มีระบบ
วิธีการท างาน 

- หน่วยงานต่างๆ 
มีช่องทางในการ
เข้าถึง ศพก. 

- มีเครือข่ายการ
เรียนรู้ร่วมกัน
ของศูนย์ต่างๆ 
ในพ้ืนที่ 

- มีการรายงาน
เป็นประจ า
ตามท่ีก าหนด 

Single 
Command / 
ส านักงาน
เกษตรจังหวัด / 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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งาน/กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการปฏิบัติ 
Output 

ของการปฏิบัติ 
หน่วยปฏิบัติ

ในพื้นที่ 
ระยะเวลา 
การปฏิบัติ 

มาตรการ 2 : การให้บริการของ ศพก. 
2.1 การให้บริการของ 

ศพก. 
(1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ เข้าไปดูแล ช่วยเหลือ และสนับสนุน ศพก. ให้สามารถ

ให้บริการต่างๆ ได้ตามแผนที่ก าหนด ซึ่งในบางกรณีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
รับผิดชอบบริการนั้นๆ อาจต้องเป็นผู้เข้าไปให้บริการด้วยตนเอง 

(2) กสก./กวก./กข./พด./ชป./สศก./ปม./สปก./กสส./ปศ./กตส./กมม./สป.กษ./กยท. 
สนับสนุน/เข้าไปร่วมในการให้บริการถ่ายทอดความรู้การเกษตร และบริการด้าน
การเกษตรต่างๆ รวมถึงการพัฒนาและสนบัสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้ ศพก. มีขีดความสามารถ
ในการให้บริการเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง 

(3) สศก. และหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนข้อมูลข่าวสารและวิชาการตามที่ก าหนดในเวที
หารือร่วมกันว่า หน่วยงานไหนจะสนับสนุนข้อมูลอะไร เมื่อไหร่ รูปแบบอย่างไร 
จ านวนเท่าไร 

(4) ส าหรับบริการแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียนนั้น เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 
ท าหน้าที่รวบรวมปัญหาและเรื่องร้องเรียนในส่วนที่คณะกรรมการ ศพก. ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ และส่งต่อให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ ต่อไป 

(5) หน่วยงานที่ได้รับปัญหาและเรื่องร้องเรียนต้องเร่งรัดด าเนินการโดยเร็ว ส าหรับ
ปัญหาและเรื่องร้องเรียนที่เกินอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานในพ้ืนที่ ให้ส่งต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

(6) คณะกรรมการ Single Command ควบคุม ก ากับ และประสานการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ ศพก. สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง 
และตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรและชุมชน 

- ศพก. สามารถ
ให้บริการได้ตาม
แผนที่ก าหนด 

Single 
Command / 
กสก./กวก./
กข./พด./ชป./
สศก./ปม./
สปก./กสส./
ปศ./กตส./   
กมม./สป.กษ./
กยท. / 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

ก.พ. - ก.ย. 59 
 

2.2 เพ่ิมการให้บริการของ 
ศพก. 

1) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิชาการ เอกชน และชุมชน 
(ประชารัฐ) ในพ้ืนที่ เพื่อร่วมด าเนินการ (วิจัยร่วม ขยายผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติ  
สร้างเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร เป็นสถานที่ฝึกงาน ฯลฯ) 

- มีการประสาน
ความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา 

Single 
Command 
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งาน/กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการปฏิบัติ 
Output 

ของการปฏิบัติ 
หน่วยปฏิบัติ

ในพื้นที่ 
ระยะเวลา 
การปฏิบัติ 

(2) ในการประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดฯ ให้มีวาระพิจารณาในการประสานงาน
สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิชาการ เอกชน และชุมชน (ประชารัฐ) ในพ้ืนที่ เพ่ือให้
เข้ามาร่วมพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสนับสนุนการด าเนินงาน ศพก. และขอมติ
ที่ประชุมให้มีการจัดประชุมบูรณาการร่วมกันต่อไป 

(3) คณะกรรมการ Single Command จัดประชุมสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้าน
การศึกษา หน่วยงานวิชาการ เอกชน และชุมชน (ประชารัฐ) ที่มีอยู่ในจังหวัด เพื่อ
จัดท าข้อตกลงความร่วมมือในการบูรณาการและสนับสนุนการด าเนินงานร่วมกัน 

หน่วยงาน
วิชาการ เอกชน 
และชุมชน 
(ประชารัฐ) ใน
พ้ืนที่ 

 2) คัดเลือก ศพก. ทีม่ีความพร้อมและสมัครใจ เพ่ือให้บริการและร่วมกับสถาบันการศึกษา
และหน่วยงานภาครัฐ 
-    คณะกรรมการ Single Command พิจารณาคดัเลือก ศพก. และประสานงาน

ระหว่างคณะกรรมการ ศพก. กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือ
ให้บริการและด าเนินงานร่วมกัน 

- มี ศพก.ทีใ่ห้บริการ
และด าเนินงาน
ร่วมกับ
สถาบันการศึกษา 
และหน่วยงาน
ภาครัฐ 

Single 
Command 
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2.3 สร้างเครือข่าย
เกษตรกรผู้น าเพ่ือ
การขยายผล 

-    คณะกรรมการ Single Command ติดตาม ประสาน และให้การสนับสนุน 
ในการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้น าเพื่อการขยายผล 

 

- มีเครือข่าย
เกษตรกรผู้น า 

Single 
Command 

ก.พ. - ก.ย. 59 

2.4 จัดตั้ง ศพก. เพิ่มเติม
ในพ้ืนที่ที่มีความ
พร้อมและมีความ
จ าเป็น 

(1) คณะกรรมการ Single Command รับแจ้งความประสงค์ของพ้ืนที่ที่จะขอจัดตั้ง 
เป็น ศพก. เพิ่มเติม 

(2) ประธานคณะกรรมการ Single Command มอบหมายให้มีทีมประเมินความพร้อม
ของพ้ืนที่ที่แจ้งความประสงค์ 

(3) ทีมประเมินออกท าการตรวจประเมินความพร้อม และวิเคราะห์ข้อมูลและ
สภาพแวดล้อมต่างๆ ประกอบ และสรุปเสนอคณะกรรมการ Single Command 
พิจารณาอนุมัติจัดตั้ง ศพก. เพิ่มเติม 

- มี ศพก. จัดตั้ง
เพ่ิมเติม 

Single 
Command / 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

ต.ค. 59 เป็นต้นไป 
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งาน/กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการปฏิบัติ 
Output 

ของการปฏิบัติ 
หน่วยปฏิบัติ

ในพื้นที่ 
ระยะเวลา 
การปฏิบัติ 

 (4) คณะกรรมการ Single Command ควบคุม ก ากับ และสนับสนุนให้ ศพก. ที่จัดตั้ง
เพ่ิมเติมและหน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด 

 
2.5 ประชาสัมพันธ์ 1) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนและสื่อ Social Media ในระดับจังหวัดและท้องถิ่น 

2) ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการประชุมของหน่วยงานราชการในพ้ืนที่และชุมชน และ
ท้องถิ่น (เวทีการประชุม หอกระจายข่าว เป็นต้น) 

 

- มีการ
ประชาสัมพันธ์ 

Single 
Command 

 

ก.พ. - ก.ย. 59 
 

มาตรการ 3 : การติดตามประเมินผล 
ติดตามประเมินผล 1) ติดตามประเมินผลการน าสู่การปฏิบัติของผู้ผ่านการใช้บริการ ศพก. 

2) รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน 
 

- มีข้อมูลการน าไป
ปฏิบัติของ
ผู้ใช้บริการ 
ศพก. 

Single 
Command 

 

มี.ค. - ก.ย. 59 

 
หมายเหตุ :  

1. คณะกรรมการ Single Command หมายถึง คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (ระดับจังหวัด) 
2. คณะอนุกรรมการจังหวัดฯ หมายถึง คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (ระดับจังหวัด) 
3. คณะท างานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานฯ ศพก. หมายถึง คณะท างานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ภายใต้คณะท างานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานตาม

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ระดับกระทรวง) 
4. คณะกรรมการ ศพก. หมายถึง คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ระดับพ้ืนที่) 
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2. แนวทางการปฏิบัติส าหรับคณะกรรมการ ศพก. 

 

งาน/กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการปฏิบัติ 
Output 

ของการปฏิบัติ 
หน่วยปฏิบัติ 

ในพื้นที่ 
ระยะเวลา 
การปฏิบัติ 

มาตรการ 1 : การพัฒนาศักยภาพ ศพก. 
1.1 จัดระดับ ศพก. 1) ด าเนินการประเมินเพื่อจัดระดับ ศพก. 

(ด าเนินการโดยคณะ Single Command และหน่วยงานในพื้นที่) 
   

1.2 พัฒนาศักยภาพของ 
ศพก.  

1) แต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก. 
(ด าเนินการโดยคณะ Single Command และหน่วยงานในพื้นที่) 

   

 2) ก าหนดแนวทางการพัฒนาและแผนการด าเนินงาน ศพก. 
2.1) ก าหนดแนวทางการพัฒนาระดับอ าเภอ และระดับต าบล 

(1) คณะกรรมการ ศพก. ร่วมกับเกษตรอ าเภอและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 
และเชิญเจ้าหน้าที่/ผู้เกี่ยวข้องตามท่ีเห็นสมควร เข้ามาร่วมวิเคราะห์และ
ก าหนดแนวทางการพัฒนา 

(2) ใช้ข้อมูลพื้นที่–คน–สินค้า ข้อมูล Zoning และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
วิเคราะห์ 

(3) แนวทางการพัฒนาระดับอ าเภอ เป็นการวิเคราะห์เพ่ือให้เห็นทิศทางใน
ภาพรวมของอ าเภอ โดยวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ เช่น  

-  นโยบาย/ทิศทางการพัฒนาของจังหวัด/อ าเภอเป็นอย่างไร 
-  สินค้าเกษตรหลัก/ส าคัญคืออะไร 
-  มีปัญหาและความต้องการในเรื่องหลักๆ อะไรบ้าง 
-  มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาเพียงใด 
-  มีทิศทางและความมุ่งหวังในการพัฒนาอย่างไร 
-  มีประเด็นเน้นหนักที่จะต้องพัฒนาอะไรบ้าง 
 

 
- แนวทางการ

พัฒนาระดับ
อ าเภอ 

- แนวทางการ
พัฒนาระดับ
ต าบล 

 

 
คณะกรรมการ 

ศพก. 

 
ม.ค. 59 
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งาน/กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการปฏิบัติ 
Output 

ของการปฏิบัติ 
หน่วยปฏิบัติ 

ในพื้นที่ 
ระยะเวลา 
การปฏิบัติ 

-  มีกลยุทธ์หรือวิธีด าเนินการที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
พ้ืนที่ ชุมชน และเกษตรกรอย่างไร 

                ฯลฯ 
ทั้งนี้ต้องมองภาพของการวิเคราะห์และก าหนดแนวทางการพัฒนาให้
ครอบคลุมมิติต่างๆ ทั้งชีวิตความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
บนพื้นฐานของความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

(4) แนวทางการพัฒนาระดับต าบล เป็นการวิเคราะห์ในลักษณะเดียวกับระดับ
อ าเภอ แต่เจาะลึกลงในรายละเอียดและมีความเฉพาะเจาะจง เช่น ข้อมูล
ต้นทุนการผลิต จะต้องวิเคราะห์เป็นรายปัจจัยว่าจะลดต้นทุนจากปัจจัย
อะไร เท่าไร อย่างไร และจะส่งเสริมเกษตรกรด้วยวิธีการใด กับใคร นั่นคือ
แนวทางการพัฒนาระดับต าบลต้องมีความเป็นรูปธรรมและพร้อมที่จะ
น าไปสู่การปฏิบัติจริง 

(5) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในฐานะผู้ประสานงานคณะกรรมการ ศพก. 
จัดท าแนวทางการพัฒนาระดับอ าเภอและระดับต าบลตาม (แบบ ศพก.  

     1-02) และส่งส านักงานเกษตรจังหวัด ภายในวันที่ 22 มกราคม 2559 
(6) คณะกรรมการ ศพก. จะต้องใช้แนวทางการพัฒนาดังกล่าว เป็นโจทย์หลัก 

ในการด าเนินการของ ศพก. เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จในการพัฒนาพื้นที่ ชุมชน 
และเกษตรกรตามที่มุ่งหวังต่อไป 
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งาน/กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการปฏิบัติ 
Output 

ของการปฏิบัติ 
หน่วยปฏิบัติ 

ในพื้นที่ 
ระยะเวลา 
การปฏิบัติ 

 2.2) จัดท าแผนปฏิบัติงาน และแผนการสนับสนุน ศพก. 
(1) คณะกรรมการ ศพก. และผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ศักยภาพ ความพร้อม และ

สภาพแวดล้อมของ ศพก. เพื่อก าหนดเป้าหมายและกิจกรรมการด าเนินงาน
ของ ศพก. ทั้งนี้ต้องใช้แนวทางการพัฒนาระดับอ าเภอและระดับต าบลเป็น
ส่วนประกอบส าคัญในการวิเคราะห์ด้วย 

(2) การจัดท าแผนปฏิบัติงาน ศพก. เป็นการก าหนดกิจกรรมของ ศพก. ว่า
จะต้องท าอะไร เมื่อไหร่ กับใคร ที่ไหน โดยมีเนื้อหาของกิจกรรม 4 ส่วน คือ 

1. การพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ ของ ศพก. ให้สมบูรณ์และพร้อม
ให้บริการ ได้แก่  

-  การพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ 
-  การพัฒนาฐานเรียนรู้ ศาลาเรียนรู้ ศาลาข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ โดย

พัฒนาทั้งในส่วนของโครงสร้าง ข้อมูล/องค์ความรู้ และวัสดุ
อุปกรณ์การเกษตรประกอบการเรียนรู้ 

-  การพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ 
-  การพัฒนาแปลงเรียนรู้ 
-  การพัฒนาพ้ืนที่บริเวณ ศพก. ให้มีบรรยากาศทางวิชาการ/องค์ความรู้

ที่เกษตรกรสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
-  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  
-  การจัดท าข้อมูลประจ าศูนย์ รวมถึงแผนที่ Zoning ระดับอ าเภอ

และระดับต าบล 
2. การด าเนินงานในการพัฒนาพื้นที่ ชุมชน และเกษตรกรในระดับต าบล

และอ าเภอ ทั้งนี้ การที่จะระบุว่าต้องท ากิจกรรมอะไรบ้าง ขึ้นอยู่กับ 
 

- แผนปฏิบัติงาน 
ศพก. 

- ความต้องการ
การสนับสนุน
จากหน่วยงาน
ต่างๆ 

คณะกรรมการ 
ศพก. 

ม.ค. 59 
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งาน/กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการปฏิบัติ 
Output 

ของการปฏิบัติ 
หน่วยปฏิบัติ 

ในพื้นที่ 
ระยะเวลา 
การปฏิบัติ 

    กลยุทธ์หรือวิธีด าเนินการที่ก าหนดไว้ในแนวทางการพัฒนาระดับ
อ าเภอและระดับต าบล 

3. การให้บริการต่างๆ ของ ศพก. ทั้งในและนอกสถานที่ ตามแผน 
ที่ก าหนด ซึ่งคณะกรรมการ ศพก. ต้องวิเคราะห์ความต้องการ 
รับบริการของชุมชนและเกษตรกร เพื่อก าหนดบริการที่จะต้องจัดให้มี
ที่ ศพก. และประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบบริการนั้นๆ ในการพัฒนา
และสนับสนุนให้ ศพก. มีขีดความสามารถในการให้บริการได้  

4. การบริหารจัดการของ ศพก. เช่น การก าหนดแนวทางการพัฒนาระดับ
อ าเภอและต าบล การจัดท าแผนปฏิบัติงานและข้อมูลความต้องการ
การสนับสนุน ก าหนดการจัดเวทีบริหารจัดการ การรายงาน การ
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

(3) ในการวิเคราะห์เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติงานนั้น ให้พิจารณาเสนอความต้องการ
การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ด้วย โดยขอรับการสนับสนุนเฉพาะส่วน 

     ที่จ าเป็นและส าคัญ หรือส่วนที่เป็นเนื้อหาวิชาการ ทั้งนี้ ศพก. ต้องพยายาม
ด าเนินการให้ได้ภายใต้ศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่เป็นหลัก หรือขอรับ
การสนับสนุนโดยตรงจาก อปท. 

(4) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในฐานะผู้ประสานงานคณะกรรมการ ศพก. 
จัดท าแผนปฏิบัติงานและข้อมูลความต้องการการสนับสนุน (แบบ ศพก.  
1-03) และส่งส านักงานเกษตรจังหวัด ภายในวันที่ 22 มกราคม 2559 
(ความต้องการการสนับสนุนจะถูกน าไปพิจารณาและจัดท าเป็นแผนการ
สนับสนุน ศพก. โดยส านักงานเกษตรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 
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งาน/กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการปฏิบัติ 
Output 

ของการปฏิบัติ 
หน่วยปฏิบัติ 

ในพื้นที่ 
ระยะเวลา 
การปฏิบัติ 

 3) ขับเคลื่อนการด าเนินงาน ศพก. 
3.1) ด าเนินการขับเคลื่อนตามแผนและการบูรณาการ 

(1) คณะกรรมการ ศพก. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานต่างๆ 
เข้ามาร่วมด าเนินการและสนับสนุน 

(2) คณะกรรมการ ศพก. สามารถปรับแผนปฏิบัติงานได้ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม และให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในฐานะผู้ประสานงาน
คณะกรรมการ ศพก. แจ้ง/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 
- ศพก. สามารถ

ด าเนินการได้
ตามแผน 

- มีการบูรณาการ
ของทุก
หน่วยงาน 

 
คณะกรรมการ 

ศพก. 

 
ม.ค. - ก.ย. 59 

 3.2) จัดระบบการท างาน ศพก. 
(1) คณะกรรมการ ศพก. ใช้เวทีการบริหารจัดการของ ศพก. เป็นกลไกหลัก 

ในการท างานทุกเรื่อง โดยเป็นเวทีการพูดคุยหารือของคณะกรรมการ ศพก. 
และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ มอบหมายผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ ควบคุมก ากับ และขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติ และเป็นเวทีที่
คณะกรรมการ ศพก. ใช้เป็นช่องทางในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  

(2) คณะกรรมการ ศพก. ประสานและเชื่อมโยงการท างานกับศูนย์/จุดเรียนรู้อ่ืน 
หรือศูนย์ประเภทอ่ืนที่มีอยู่ในพ้ืนที่ ในลักษณะเครือข่ายการเรียนรู้ที่มี
เป้าหมายเพื่อการพัฒนาพ้ืนที่ ชุมชน และเกษตรกรร่วมกัน โดยที่แต่ละ
ศูนย์/จุดยังคงมีอิสระในการบริหารจัดการของตนเอง 

(3) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในฐานะผู้ประสานงานคณะกรรมการ ศพก. 
จัดท ารายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานของ ศพก. (แบบ ศพก. 1-04) 
และส่งส านักงานเกษตรจังหวัด เป็นประจ าภายในวันที่ 27 ของทุกเดือน 

 
 

- ศพก. มีระบบ
วิธีการท างาน 

- มีเครือข่ายการ
เรียนรู้ร่วมกัน
ของศูนย์ต่างๆ 
ในพ้ืนที่ 

- มีการรายงาน
เป็นประจ า
ตามท่ีก าหนด 

คณะกรรมการ 
ศพก. 

ม.ค. - ก.ย. 59 
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งาน/กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการปฏิบัติ 
Output 

ของการปฏิบัติ 
หน่วยปฏิบัติ 

ในพื้นที่ 
ระยะเวลา 
การปฏิบัติ 

มาตรการ 2 : การให้บริการของ ศพก. 
2.1 การให้บริการของ 

ศพก. 
(1) คณะกรรมการ ศพก. ด าเนินการให้บริการตามแผนที่ก าหนด 
(2) บริการของ ศพก. ได้แก่ 

1. บริการถ่ายทอดความรู้การเกษตร 
-  การถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นทางการ เช่น การฝึกอบรมและจัด

กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ที่ก าหนด การที่
เกษตรกรต้นแบบและเกษตรกรผู้น าไปบรรยายหรือถ่ายทอดความรู้ 
นอกสถานที่หรือในเวทีต่างๆ 

-  การถ่ายทอดความรู้อย่างไม่เป็นทางการ เช่น เกษตรกรเข้ามาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบหรือเกษตรกรผู้น าใน ศพก. เกษตรกรเข้ามา
ศึกษาเรียนรู้ใน ศพก. ด้วยตนเอง เกษตรกรต้นแบบและเกษตรกร 
ผู้น าออกไปเยี่ยมเยียนและแนะน าเกษตรกรในไร่นา 

-  การถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบการจัดงานหรือจัดนิทรรศการต่างๆ เช่น 
การจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) อย่างน้อย ศพก. ละ 1 ครั้ง 
ในช่วงเริ่มต้นฤดูการผลิต 

2. บริการข้อมูลข่าวสารและวิชาการ 
-  คณะกรรมการ ศพก. ต้องวิเคราะห์ว่าเกษตรกรมีความต้องการข้อมูล

ข่าวสารและวิชาการอะไร บ่อยแค่ไหน จะได้ข้อมูลมาอย่างไร จากไหน  
จะเอาไปใช้อย่างไร ที่ไหน 

-  คณะกรรมการ ศพก. จัดเวทีหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อร่วมกัน
พิจารณาและก าหนดว่า หน่วยงานไหนจะสนับสนุนข้อมูลอะไร เมื่อไหร่ 
บ่อยแค่ไหน รูปแบบอย่างไร จ านวนเท่าไร 

-  หน่วยงานต่างๆ สนับสนุนข้อมูลให้ตามท่ีได้ตกลงกันไว้ 

- ศพก. สามารถ
ให้บริการได้ตาม
แผนที่ก าหนด 

คณะกรรมการ 
ศพก. 

ก.พ. - ก.ย. 59 
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งาน/กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการปฏิบัติ 
Output 

ของการปฏิบัติ 
หน่วยปฏิบัติ 

ในพื้นที่ 
ระยะเวลา 
การปฏิบัติ 

-  ศพก. ให้บริการข้อมูลข่าวสารและวิชาการในลักษณะต่างๆ เช่น ติด
ประกาศในบริเวณ ศพก. หรือศาลาข้อมูลข่าวสาร ติดประกาศตามสถานที่
ต่างๆ ในชุมชนหรือบ้านเกษตรกรผู้น า ท าเป็นเอกสารแจก/เอกสาร
เผยแพร่ ใช้สื่อต่างๆ ในชุมชน เช่น หอกระจายข่าว น าเสนอข้อมูลในเวที/
การประชุมต่างๆ  

3. บริการด้านการเกษตรต่างๆ  
-  คณะกรรมการ ศพก. ต้องวิเคราะห์ว่า เกษตรกรมีความต้องการบริการ

ด้านการเกษตรอะไรบ้าง บ่อยแค่ไหน มีผู้ที่สามารถให้บริการอยู่ในพ้ืนที่
หรือไม่/เป็นใคร และ ศพก. ต้องการการสนับสนุนอะไรเพ่ือให้สามารถ
ให้บริการดังกล่าวได้ (ทั้งการพัฒนาความรู้/ความสามารถ/ทักษะ  
และการสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ) 

-  คณะกรรมการ ศพก. จัดเวทีหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อร่วมกัน
พิจารณาและก าหนดว่า หน่วยงานไหนจะสนับสนุนบริการอะไร อย่างไร 
เมื่อไหร่ จ านวนเท่าไร รวมถึงการก าหนดจุดให้บริการและก าหนดเวลา
การให้บริการให้ชัดเจน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอาจต้องเข้าไปร่วม
ให้บริการด้วย 

-  หน่วยงานต่างๆ สนับสนุนการให้บริการด้านการเกษตรตามท่ีได้ตกลงกันไว้ 
-  ศพก. ด าเนินการให้บริการด้านการเกษตรต่างๆ ในบริเวณ ศพก.  

บ้านเกษตรกรผู้น า หรือจุดนัดหมายอื่นๆ ตามแผนที่ก าหนด โดยมี 
การประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบและมาใช้บริการ 

4. บริการแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน 
-  เกษตรกรต้นแบบและเกษตรกรผู้น าใช้พื้นที่บริเวณบ้าน จัดเวที “สภา

กาแฟ” ในการพบปะพูดคุยกับเกษตรกร เพื่อรับฟังปัญหาและเรื่อง
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งาน/กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการปฏิบัติ 
Output 

ของการปฏิบัติ 
หน่วยปฏิบัติ 

ในพื้นที่ 
ระยะเวลา 
การปฏิบัติ 

ร้องเรียนต่างๆ  
-  กรณีปัญหาและเรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมการ ศพก. สามารถแก้ไขได้  

ให้ด าเนินการได้ทันที หรืออาจขอสนับสนุนเพิ่มเติมโดยตรงจากหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง  

-  ส่วนปัญหาและข้อร้องเรียนที่เกินกว่าบทบาทหน้าทีห่รือเกินขีดความสามารถ
ของ ศพก. ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในฐานะผู้ประสานงาน
คณะกรรมการ ศพก. รวบรวมและส่งต่อให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
เรื่องนั้นๆ ต่อไป 

2.2 เพ่ิมการให้บริการของ 
ศพก./ 

1) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิชาการ เอกชน และชุมชน 
(ประชารัฐ) ในพ้ืนที่เพ่ือร่วมด าเนินการ (วิจัยร่วม ขยายผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติ สร้าง
เกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร เป็นสถานที่ฝึกงาน ฯลฯ) 

(ด าเนินการโดยคณะ Single Command และหน่วยงานในพื้นที่) 

   

2) คัดเลือก ศพก. ที่มีความพร้อมและสมัครใจ เพ่ือให้บริการและร่วมกับสถาบันการศึกษา
และหน่วยงานภาครัฐ 
(1) ศพก. ที่ได้รับการคัดเลือก จัดท าแผนและด าเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษาและ

หน่วยงานภาครัฐ 

- มี ศพก. ที่
ให้บริการและ
ด าเนินงาน
ร่วมกับสถาบัน 
การศึกษา และ
หน่วยงานภาครัฐ 

คณะกรรมการ 
ศพก. 

ม.ค. - ก.ย. 59 
 

2.3 สร้างเครือข่าย
เกษตรกรผู้น าเพ่ือ
การขยายผล 

1) อบรมเกษตรกรผู้น าและให้น าไปใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง 
2) เกษตรกรผู้น าถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรเป้าหมาย 

- มีเครือข่าย
เกษตรกรผู้น า 

คณะกรรมการ 
ศพก. 

ก.พ. - ก.ย. 59 

2.4 จัดตั้ง ศพก. เพิ่มเติม (ด าเนินการโดยคณะ Single Command และหน่วยงานในพื้นที่) 
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งาน/กิจกรรม รายละเอียดแนวทางการปฏิบัติ 
Output 

ของการปฏิบัติ 
หน่วยปฏิบัติ 

ในพื้นที่ 
ระยะเวลา 
การปฏิบัติ 

2.5 ประชาสัมพันธ์ (ด าเนินการโดยคณะ Single Command และหน่วยงานในพื้นที่) 
 

   

มาตรการ 3 : การติดตามประเมินผล 
ติดตามประเมินผล (ด าเนินการโดยคณะ Single Command และหน่วยงานในพื้นที่) 

 
   

หมายเหตุ : คณะกรรมการ ศพก. หมายถึง คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ระดับพื้นท่ี) 
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3. หน่วยงานด าเนินการตามนโยบายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

 

กิจกรรม หน่วยงาน หมายเหตุ 
กสก. กสส. กตส. กข. ปม. ปศ. กวก. กมม. ชป. พด. ฝล. สปก. สป. มกอช. สศก. อตก. กยท. สวก. สวพส. 

1. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตร (ศพก.) 
 1.1 วิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 

1) ก าหนดประเด็น 
 
 

                   

2) ด าเนินการวเิคราะห ์                    SC 
1.2  พัฒนาศักยภาพของ ศพก. 

1) จัดท าแนวทาง/กิจกรรม/
เป้าหมาย 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

       

2) แต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก.                     SC 
3) ก าหนดแนวทางการพัฒนา

และแผนการด าเนินงานของ 
ศพก.   

                   SC/ศพก. 

4) ขับเคลื่อนการด าเนินงานศพก.                    SC/ศพก. 
2. การให้บริการของ ศพก. 
    2.1 การให้บริการของ ศพก. 
  1)   บริการถ่ายทอดความรู ้

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
SC/ศพก. 

2) บริการข้อมลูข่าวสาร                    SC/ศพก. 
3) บริการดา้นเกษตร                     SC/ศพก. 
4) บริการแก้ปญัหาและรับ

เรื่องร้องเรียน 
                   SC/ศพก. 

 2.2 เพิ่มการให้บริการของ ศพก. 
  1) ประสานความร่วมมือกับ 
              สถาบันศึกษา 
 

 

 
            

 
       

คณะ
ขบัเคลือ่นฯ 

  2) ประสานความร่วมมือกับ 
              สถาบันการศึกษา     

                   SC 
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กิจกรรม หน่วยงาน หมายเหตุ 
กสก. กสส. กตส. กข. ปม. ปศ. กวก. กมม. ชป. พด. ฝล. สปก. สป. มกอช. สศก. อตก. กยท. สวก. สวพส. 

              หน่วยงานวชิาการ  
              เอกชน และชุมชน  
              (ประชารัฐ) ในพื้นที่   
  3)  คัดเลือก ศพก. เพื่อ 
               ร่วมกับสถาบันศึกษา 

                   SC 

 2.3 สร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้น า  
         เพื่อการขยายผล 
  1)   อบรมเกษตรกรผู้น า 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
เกษตรกร
ต้นแบบ 

   2)   เกษตรกรผู้น าถ่ายทอด
                     ความรูสู้่เกษตรกรเป้าหมาย 

                   เกษตรกร
ผู้น า 

 2.4 จดัตั้ง ศพก. เพิ่มเติม                     SC 

 2.5 ประชาสมัพันธ์ 
  1)  ผ่านสื่อมวลชน (ส่วนกลาง) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
คณะ
ขับเคลื่อนฯ 

2) ผ่านสื่อมวลชน (จังหวัด)                    SC 

  3)  ผ่านช่องทางการประชุม                     SC 
3. การติดตาม รายงาน และประเมินผล 
 3.1   การรายงาน 

1) สนง.กษอ. ส่งให้ 
สนง.กษจ.ภายในวันท่ี 
27 ของทุกเดือน 

 
 

            

 
       

ศพก. 

2) สนง.กษจ. สรุปเสนอ 
SC ภายในวันท่ี 30 
ของทุกเดือน 
 

                   SC 
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กิจกรรม หน่วยงาน หมายเหตุ 
กสก. กสส. กตส. กข. ปม. ปศ. กวก. กมม. ชป. พด. ฝล. สปก. สป. มกอช. สศก. อตก. กยท. สวก. สวพส. 

3) SC ส่งรายงานให้ กสก. 
ภายในวันที่ 3 ของทุก
เดือน 

                   SC 

4) กสก. ส่งรายงานส่งให้ 
สศก. ภายในวันท่ี 5 
ของทุกเดือน 

                   คณะ
ขับเคลื่อนฯ 

 3.2 การติดตามประเมินผล 
  1)  การติดตามประเมินผล 
                โครงการ 

             

 
  

 
     

    2)  ติดตามประเมินผลการ 
           น าสู่การปฏิบัติ       

                   SC/ศพก. 

หมายเหตุ : 
- กรมส่งเสรมิการเกษตร (กสก.)     - กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (ฝล.) 
- กรมส่งเสรมิสหกรณ ์(กสส.)     - ส านักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) 
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์(กตส.)     - ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(สป.) 
- กรมการข้าว (กข.)      - ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 
- กรมประมง (ปม.)      - ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) 
- กรมปศุสตัว์ (ปศ.)      - องค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อตก.) 
- กรมวิชาการเกษตร (กวก.)     - การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) 
- กรมหม่อนไหม (กมม.)      - ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 
- กรมชลประทาน (ชป.)      - สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (สวพส.) 
- กรมพัฒนาท่ีดิน (พด.) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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สรุปรายการแบบฟอร์มการด าเนินงาน 
 

ข้อมูลระดับ ศพก. ข้อมูลระดับ จังหวัด 
ศพก. 1-01 : ประเด็นการวิเคราะห์ศักยภาพ    
                 ศพก. (หน้า 38) 

- 

ศพก. 1-02 : แนวทางการพัฒนาระดับอ าเภอและ
ต าบล (หน้า 39) 

ตัวอย่าง แบบ ศพก. 1-02 (หน้า 40) 

ศพก. 2-01 : สรุปแนวทางการพัฒนาระดับอ าเภอ
และต าบล (หน้า 52) 

ตัวอย่าง แบบ ศพก. 2-01 (หน้า 53) 
ศพก. 1-03 : แผนปฏิบัติงานและข้อมูลความ

ต้องการการสนับสนุน (หน้า 41) 
ตัวอย่าง แบบ ศพก. 1-03 (หน้า 45) 

ศพก. 2-02 : แผนสนับสนุน ศพก.ของหน่วยงาน
ต่าง ๆ (หน้า 54) 

ตัวอย่าง แบบ ศพก. 2-02 (หน้า 55) 
ศพก. 2-03 : แบบสรุปแผนปฏิบัติงานและ

แผนการสนับสนุน ศพก. (หน้า 56) 
ตัวอย่าง แบบ ศพก. 2-03 (หน้า 57) 

ศพก. 1-04 : รายงานความก้าวหน้าการ 
                 ด าเนินงาน (หน้า 49) 

ศพก. 2-04 : รายงานความก้าวหน้าตาม
แบบฟอร์มที่ 1 ของ สศก. (หน้า 58) 
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ภาคผนวก ก 
แบบฟอร์มการด าเนินงาน 

(ข้อมูลระดับ ศพก.) 
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ประเด็นการวิเคราะห์ศักยภาพ 
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ต าบล.................................. อ าเภอ................................. จังหวัด....... .................................. 
............................ 

 
ประเด็นการวิเคราะห์  
ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก 10 ประเด็นย่อย  

ประเด็นการประเมิน บันทึกเพิ่มเติม 
1. สภาพศูนย์เรียนรู้ฯ   

1.1 สถานท่ี : เหมาะสมในการพบปะพูดคุย/เรยีนรู/้ให้บริการ มี
วัสดุ/อุปกรณ์ที่พร้อม อยู่ในจุด/ท าเลที่ดี เข้าถึงได้ง่าย มีการ
วางผังที่ดี มีแผนผังศูนย์ ฯลฯ 

 

1.2 บรรยากาศวิชาการ : มีองค์ความรู้แสดงให้เห็นทั่วไปในศูนย์ 
เกษตรกรสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ไดด้้วยตนเอง 

 

1.3 แปลงเรียนรู้ : แตกต่างจากแปลงเกษตรกรทั่วไป มสีภาพดี 
เหมาะสมที่จะใช้เป็นตัวอย่าง/สาธติ/ฝึกปฏิบัติ ฯลฯ 

 

1.4 ฐานเรียนรู้ : มีครบถ้วน สอดคล้องเนื้อหา สภาพดี/ถาวร มี
องค์ความรู้/ตัวอย่างของจริงพร้อม น่าเข้าไปเรียนรู้ ฯลฯ 

 

1.5 หลักสตูรเรียนรู้ : ครอบคลุมเนื้อหาและตอบโจทย์ชุมชน มี
แผนการเรียนรู้ วิธีการก าหนดหลกัสูตรเกิดจากการวิเคราะห์
และหารือของผู้เกี่ยวข้อง เป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ฯลฯ 

 

2. เกษตรกรต้นแบบ   
2.1 รู้/เข้าใจ : รู้ว่าเป็นจุดทีต่ั้งศูนย์ เข้าใจว่าศูนย์คืออะไร ต้องท า

อะไร มีประโยชน์อย่างไร เห็นด้วยกับการด าเนินงานศูนย์ ฯลฯ 
 

2.2 พร้อม : มีฐานะดีพอควร/ไม่เดือดร้อนเมื่อท าศูนย์ เป็นท่ีรู้จัก/
ยอมรับในชุมชน มีจิตอาสา เป็นนักพัฒนา ยินดีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ มีปฏสิัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้น า มีทีมงาน/เครือข่าย 
ท างานแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส มีหลักการ คิดอยา่งเป็นระบบ 
ครอบครัวสนับสนุน เป็น Smart Farmer ต้นแบบ ฯลฯ 

 

2.3 ประสบการณ์ : มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดดเด่น มคีวามรูจ้ริง 
มีวิชาการ/ภมูิปัญญา รู้จักประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เคยท างาน
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ฯลฯ 

 

3. แนวทางการพัฒนา   
3.1 ข้อมลู : มีข้อมูล/แผนที่ Zoning ที่เหมาะสมสอดคล้อง และมี

คุณภาพ ฯลฯ 
 

3.2 แผนพัฒนา/ด าเนินการศูนย์ : มีการก าหนดแนวทางการพัฒนา
และแผนการด าเนินงานของศูนย์ และมีคณุภาพ รวมทั้งมีแผน
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ชัดเจน ฯลฯ 

 

ศพก. 1-01 
(ทีมวิเคราะหฯ์ จัดท า) 
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แนวทางการพัฒนาระดับอ าเภอและต าบล 
ของ ศพก. ต าบล......................... อ าเภอ........................... จังหวัด.......................... 

 

ประเด็น 
สาระส าคัญของแนวทางการพัฒนา 

หมายเหตุ 
ระดับอ าเภอ ระดับต าบล 

1. สินค้าเกษตรหลักหรือส าคัญ 
(ระบุไม่เกิน 3 ชนิด) 

 
 

1. ................................................................................... 
2. ................................................................................... 
3. .................................................................................. 

1. ................................................................................... 
2. ................................................................................... 
3. .................................................................................. 

 

2. ปัญหาและความต้องการใน
การพัฒนาที่ส าคัญ (ระบุไม่
เกิน 3 ประเด็น) 

 

1. ................................................................................... 
2. ................................................................................... 
3. .................................................................................. 

1. ................................................................................... 
2. ................................................................................... 
3. .................................................................................. 

 

3. เป้าประสงค์หลักหรือ
ผลส าเร็จที่คาดหวังในการ
พัฒนา (ระบุไม่เกิน 3 
ประเด็น) 

1. ................................................................................... 
2. ................................................................................... 
3. .................................................................................. 

1. ................................................................................... 
2. ................................................................................... 
3. .................................................................................. 

 

4. กลยุทธ์หรือกิจกรรมหลักใน
การด าเนินการให้เกิดผล
ส าเร็จตามเป้าประสงค์ 
(ระบุไม่เกิน 3 ประเด็น) 

1. ................................................................................... 
2. ................................................................................... 
3. .................................................................................. 

1. ................................................................................... 
2. ................................................................................... 
3. .................................................................................. 

 

คณะกรรมการ ศพก. และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจัดท าและส่งส านักงานเกษตรจังหวัดภายในวันที่ 22 มกราคม 2559 
 

ศพก. 1-02 
(ศพก. จัดท า) 
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แนวทางการพัฒนาระดับอ าเภอและต าบล 
ของ ศพก. ต าบล......................... อ าเภอ........................... จังหวัด.......................... 

 

ประเด็น 
สาระส าคัญของแนวทางการพัฒนา 

หมายเหตุ 
ระดับอ าเภอ ระดับต าบล 

1. สินค้าเกษตรหลักหรือส าคัญ 
(ระบุไม่เกิน 3 ชนิด) 

 
 

1. ข้าว 
2. มะพร้าว 
3. บ่อกุ้ง บ่อปลา 

1. ข้าว  

2. ปัญหาและความต้องการใน
การพัฒนาที่ส าคัญ (ระบุไม่
เกิน 3 ประเด็น) 

 

1. ต้นทุนการผลิตข้าวสูง 
2. เกษตรกรมีรายได้ต่ า 

1. ผลผลิตต่ า (650 ก.ก./ไร่) 
2. ต้นทุนสูง (6,600 บาท/ไร่ 10.1 บาท/ก.ก.) 
 

 

3. เป้าประสงค์หลักหรือ
ผลส าเร็จที่คาดหวังในการ
พัฒนา (ระบุไม่เกิน 3 
ประเด็น) 

1. ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพข้าว 
2. ปรับเปลี่ยนพืช/กิจกรรมเกษตรอ่ืนในพื้นที่ไม่เหมาะสม 
3. เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนและมีรายได้ต่อเนื่อง 

1. เพิ่มผลผลิต (700 ก.ก./ไร่) 
2. ลดต้นทุน (5,800 บาท/ไร่ 8.00 บาท/ก.ก.) 

 

4. กลยุทธ์หรือกิจกรรมหลักใน
การด าเนินการให้เกิดผล
ส าเร็จตามเป้าประสงค์ 
(ระบุไม่เกิน 3 ประเด็น) 

1. ถ่ายทอดความรู้/เรียนรู้จากแปลงต้นแบบ 
2. พัฒนาเกษตรกรผู้น าให้ไปขยายผลต่อ 
3. ส่งเสริมไร่นาสวนผสม/เกษตรผสมผสาน/เศรษฐกิจ

พอเพียง 

1. 3 ลด 1 เพิ่ม 2 ปฏิบัติ 
2. คัดเลือกเกษตรกรเป้าหมาย 20 ราย เป็นต้นแบบใน

การพัฒนา แก้ปัญหา และขยายผล 

 

คณะกรรมการ ศพก. และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจัดท าและส่งส านักงานเกษตรจังหวัดภายในวันที่ 22 มกราคม 2559 
 

ศพก. 1-02 
(ศพก. จัดท า) ตัวอย่าง 
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แผนปฏิบัติงานและข้อมูลความต้องการการสนับสนุน 
ของ ศพก. ต าบล................... อ าเภอ................... จังหวัด...................... 

 
1. แผนปฏิบัติงานของ ศพก. ปี 2559 

กิจกรรม เป้าหมาย 
(ปริมาณ/หน่วยนับ) 

ระยะเวลาด าเนินการ (ม.ค. – ธ.ค. 2559) 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่ 
ร่วมด าเนินการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. การพัฒนาองค์ประกอบ ศพก.                
1.1 พัฒนาเกษตรกรต้นแบบ ........ ราย               
1.2 พัฒนาฐานเรียนรู้ ฯลฯ ........ จุด               
1.3 พัฒนาหลักสูตร ........ หลักสูตร               
1.4 พัฒนาแปลงเรียนรู้ ........ แปลง               
1.5 พัฒนาบริเวณศูนย์ 1 ศูนย์               
1.6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/

สิ่งอ านวยความสะดวก 
........ จุด               

1.7 จัดท าข้อมูลประจ าศูนย์ ........ เรื่อง               
                

2. การพัฒนาพื้นที่และชุมชน                
2.1 ................................ ..........               
2.2 ................................ ..........               
........................................ ..........               

3. การให้บริการ                
3.1 ถ่ายทอดความรู้ตาม

หลักสูตรและแผนการ
เรียนรู้ 

.......... ครั้ง               

ศพก. 1-03 
(ศพก. จัดท า) 
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กิจกรรม เป้าหมาย 
(ปริมาณ/หน่วยนับ) 

ระยะเวลาด าเนินการ (ม.ค. – ธ.ค. 2559) 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่ 
ร่วมด าเนินการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

3.2 อบรมเกษตรกรผู้น า .......... ครั้ง 
.......... ราย 

              

3.3 จัดงานวันถ่ายทอดความรู้ 
(Field Day) 

1 ครั้ง               

3.4 ถ่ายทอดความรู้ด้วยวิธีการ
อ่ืนๆ ทั้งอย่างเป็น
ทางการ/ไม่เป็นทางการ 

-               

3.5 บริการข้อมูลข่าวสารและ
วิชาการ 

.......... ครั้ง 
 

              

3.6 บริการด้านการเกษตร  
................................ 

.......... ครั้ง 
 

              

3.7 บริการด้านการเกษตร  
................................ 

.......... ครั้ง 
 

              

3.8 บริการด้านการเกษตร  
................................ 

.......... ครั้ง 
 

              

3.9 แก้ปัญหาและรับเรื่อง
ร้องเรียน 

-               

3.10 ร่วมด าเนินการกับ
สถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ และเอกชน 
ในด้านการวิจัย ฝึกงาน 
ฯลฯ 

 

.......... ครั้ง 
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กิจกรรม เป้าหมาย 
(ปริมาณ/หน่วยนับ) 

ระยะเวลาด าเนินการ (ม.ค. – ธ.ค. 2559) 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่ 
ร่วมด าเนินการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

4. การบริหารจัดการ                
4.1 ก าหนดแนวทางการพัฒนา

ระดับอ าเภอและระดับ
ต าบล 

1 เรื่อง               

4.2 จัดท าแผนปฏิบัติงานและ
ข้อมูลความต้องการการ
สนับสนุน 

1 เรื่อง               

4.3 จัดเวทีบริหารจัดการของ 
ศพก. 

.......... ครั้ง 
 

              

4.4 รายงานความก้าวหน้า .......... ครั้ง               
4.5 ประชาสัมพันธ์ (ถ้ามี) .......... ครั้ง               
4.6 ................................ ...............               
........................................ ...............               
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2. ข้อมูลความต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ 
กิจกรรม 

(ต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน) 
ความต้องการการสนับสนุน 

(ระบุรายการและรายละเอียดโดยสรุป) 
ปริมาณ/หน่วยนับ 

ช่วงเวลาการ
สนับสนุน (ระบุเดือน) 

ค าอธิบายเพิ่มเติม 

1. ................................. 1.1  .................................    
 1.2  .................................    
2. ................................. 2.1  .................................    
 2.2  .................................    
 2.3 ...................................    
3. .................................     
     
     
     
คณะกรรมการ ศพก. และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจัดท าและส่งส านักงานเกษตรจังหวัดภายในวันที่ 22 มกราคม 2559 
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แผนปฏิบัติงานและข้อมูลความต้องการการสนับสนุน 
ของ ศพก. ต าบล................... อ าเภอ................... จังหวัด...................... 

 
1. แผนปฏิบัติงานของ ศพก. ปี 2559 

กิจกรรม เป้าหมาย 
(ปริมาณ/หน่วยนับ) 

ระยะเวลาด าเนินการ (ม.ค. – ธ.ค. 2559) 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่ 
ร่วมด าเนินการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. การพัฒนาองค์ประกอบ ศพก.                
1.1 พัฒนาเกษตรกรต้นแบบ ........ ราย               
1.2 พัฒนาฐานเรียนรู้ ฯลฯ ........ จุด               
1.3 พัฒนาหลักสูตร ........ หลักสูตร               
1.4 พัฒนาแปลงเรียนรู้ ........ แปลง               
1.5 พัฒนาบริเวณศูนย์ 1 ศูนย์               
1.6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/

สิ่งอ านวยความสะดวก 
........ จุด               

1.7 จัดท าข้อมูลประจ าศูนย์ ........ เรื่อง               
                

2. การพัฒนาพื้นที่และชุมชน                
2.1 ................................ ..........               
2.2 ................................ ..........               
........................................ ..........               

3. การให้บริการ                
3.1 ถ่ายทอดความรู้ตาม

หลักสูตรและแผนการ
เรียนรู้ 

.......... ครั้ง               

ศพก. 1-03 
(ศพก. จัดท า) ตัวอย่าง 
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กิจกรรม เป้าหมาย 
(ปริมาณ/หน่วยนับ) 

ระยะเวลาด าเนินการ (ม.ค. – ธ.ค. 2559) 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่ 
ร่วมด าเนินการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

3.2 อบรมเกษตรกรผู้น า .......... ครั้ง 
.......... ราย 

              

3.3 จัดงานวันถ่ายทอดความรู้ 
(Field Day) 

1 ครั้ง      *         

3.4 ถ่ายทอดความรู้ด้วยวิธีการ
อ่ืนๆ ทั้งอย่างเป็น
ทางการ/ไม่เป็นทางการ 

-               

3.5 บริการข้อมูลข่าวสารและ
วิชาการ 

.......... ครั้ง 
 

 * * * * * * * * * * *   

3.6 บริการด้านการเกษตร  
................................ 

.......... ครั้ง 
 

 *  *  *  *  *  *   

3.7 บริการด้านการเกษตร  
................................ 

.......... ครั้ง 
 

 *    *    *     

3.8 บริการด้านการเกษตร  
................................ 

.......... ครั้ง 
 

 * * * * * * * * * * *   

......................................... .......... ครั้ง               
3.9 แก้ปัญหาและรับเรื่อง

ร้องเรียน 
-               

3.10 ร่วมด าเนินการกับ
สถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ และเอกชน 
ในด้านการวิจัย ฝึกงาน 
ฯลฯ 

.......... ครั้ง 
 

       *  *  *   
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กิจกรรม เป้าหมาย 
(ปริมาณ/หน่วยนับ) 

ระยะเวลาด าเนินการ (ม.ค. – ธ.ค. 2559) 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่ 
ร่วมด าเนินการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

4. การบริหารจัดการ                
4.1 ก าหนดแนวทางการพัฒนา

ระดับอ าเภอและระดับ
ต าบล 

1 เรื่อง               

4.2 จัดท าแผนปฏิบัติงานและ
ข้อมูลความต้องการการ
สนับสนุน 

1 เรื่อง               

4.3 จัดเวทีบริหารจัดการของ 
ศพก. 

.......... ครั้ง 
 

* * * * * * * * * * * *   

4.4 รายงานความก้าวหน้า .......... ครั้ง * * * * * * * * * * * *   
4.5 ประชาสัมพันธ์ (ถ้ามี) .......... ครั้ง               
4.6 ................................ ...............               
........................................ ...............               
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2. ข้อมูลความต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ 
กิจกรรม 

(ต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน) 
ความต้องการการสนับสนุน 

(ระบุรายการและรายละเอียดโดยสรุป) 
ปริมาณ/หน่วยนับ 

ช่วงเวลาการ
สนับสนุน (ระบุเดือน) 

ค าอธิบายเพิ่มเติม 

1. บริการตอนไก่ 1.1 พัฒนาเกษตรกรผู้น าให้สามารถตอนไก่ได้ 3 ราย ก.พ. 59  
 1.2 วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือตอนไก่ 3 ชุด ก.พ. 59  
2. บริการผสมเทียมโค 2.1 เจ้าหน้าที่เข้ามาให้บริการ 2 ครั้ง มี.ค. / มิ.ย. 59  
 2.2 น้ าเชื้อพันธุ์บราห์มัน 6 หน่วย มี.ค. / มิ.ย. 59  
 2.3 ...................................    
3. .................................     
     
     
     
คณะกรรมการ ศพก. และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจัดท าและส่งส านักงานเกษตรจังหวัดภายในวันที่ 22 มกราคม 2559 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
ของ ศพก. ต าบล......................... อ าเภอ........................... จังหวัด.......................... 

ข้อมูล ณ วันที่ ...... เดือน.................. 2559 
 

กิจกรรม เป้าหมาย 
(ปรมิาณ/หน่วยนับ) 

ความก้าวหน้าการด าเนินงาน (ปรมิาณ/หน่วยนับ) 
หมายเหตุ 

เดือนนี้ สะสม (รวมเดือนนี้) 
1. ก าหนดแนวทางการพัฒนาระดับ

อ าเภอและระดับต าบล 
1 เรื่อง ............. เรื่อง ............. เรื่อง  

2. จัดท าแผนปฏิบัติงานและข้อมูลความ
ต้องการการสนับสนุน 

1 เรื่อง ............. เรื่อง ............. เรื่อง  

3. จัดเวทีบริหารจัดการของ ศพก. ......... ครั้ง ......... ครั้ง ......... ครั้ง  

4. พัฒนาเกษตรกรต้นแบบ ........ ราย ........ ราย ........ ราย  

5. พัฒนาฐานเรียนรู้ ฯลฯ ........ จุด ........ จุด ........ จุด  
6. พัฒนาหลักสูตร ........ หลักสูตร ........ หลักสูตร ........ หลักสูตร  
7. พัฒนาแปลงเรียนรู้ ........ แปลง ........ แปลง ........ แปลง  
8. พฒันาบริเวณศูนย์ 1 ศูนย์ ........ ศูนย์ ........ ศูนย์  

9. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 

........ จุด ........ จุด ........ จุด  

10. จัดท าข้อมูลประจ าศูนย์ ........ เรื่อง ........ เรื่อง ........ เรื่อง  

11. ถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ 

............. ครั้ง ............. ครั้ง 
............. ราย 

............. ครั้ง 

............. ราย 
 

12. อบรมเกษตรกรผู้น า (ให้แยกออก
จากการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตร

............. ครั้ง 

............. ราย 
............. ครั้ง 
............. ราย 

............. ครั้ง 

............. ราย 
 

ศพก. 1-04 
(ศพก. จัดท า) 
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กิจกรรม เป้าหมาย 
(ปรมิาณ/หน่วยนับ) 

ความก้าวหน้าการด าเนินงาน (ปรมิาณ/หน่วยนับ) 
หมายเหตุ 

เดือนนี้ สะสม (รวมเดือนนี้) 
และแผนการเรียนรู้) 

13. จัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field 
Day) 

1 ครั้ง ............. ครั้ง 
............. ราย 

หน่วยงานร่วมจัด ............ หนว่ย 

............. ครั้ง 

............. ราย 
หน่วยงานร่วมจัด ............ หนว่ย 

 

14. ถ่ายทอดความรู้ด้วยวิธีการอื่นๆ ทั้ง
อย่างเป็นทางการ/ไม่เป็นทางการ 

- ............. ครั้ง 
............. ราย 

............. ครั้ง 

............. ราย 
 

15. บริการข้อมูลข่าวสารและวิชาการ ............. ครั้ง ............. ครั้ง ............. ครั้ง  

16. บริการด้านการเกษตรต่างๆ  ............. ครั้ง 
............. ประเภท 

............. ครั้ง 
............. ประเภท 

............. ราย 

............. ครั้ง 
............. ประเภท 

............. ราย 

 

17. แก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน - แก้โดย ศพก. .............. เรื่อง 
ส่งต่อ ...............เรื่อง 

แก้โดย ศพก. .............. เรื่อง 
ส่งต่อ ...............เรื่อง 

 

18. ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ และเอกชน ในด้าน
การวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ 

............. ครั้ง ............. ครั้ง ............. ครั้ง 
 

คณะกรรมการ ศพก. และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจัดท าและส่งส านักงานเกษตรจังหวัดเป็นประจ าภายในวันที่ 27 ของทุกเดือน 
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ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มการด าเนินงาน 

(ข้อมูลระดับ จงัหวัด) 
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สรุปแนวทางการพัฒนาระดับอ าเภอและต าบลของ ศพก. 

จังหวัด.......................... 
 

ศพก. 
เป้าประสงค์หลักของแนวทางการพัฒนา 

หมายเหตุ 
ระดับอ าเภอ ระดับต าบล 

1. ศพก. ต าบล................ 
อ าเภอ......................... 

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

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

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

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

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

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

 

2. ศพก. ต าบล................ 
อ าเภอ......................... 

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

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

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

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

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

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

 

3. ศพก. ต าบล................ 
อ าเภอ......................... 

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

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

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

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

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

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

 

4. ศพก. ต าบล................ 
อ าเภอ......................... 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Single Command จัดส่งกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะเลขานุการคณะท างานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานฯ ศพก. ภายในวันที่ 29 มกราคม 2559 

ศพก. 2-01 
(จังหวัดสรุป) 
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สรุปแนวทางการพัฒนาระดับอ าเภอและต าบลของ ศพก. 

จังหวัด.......................... 
 

ศพก. 
เป้าประสงค์หลักของแนวทางการพัฒนา 

หมายเหตุ 
ระดับอ าเภอ ระดับต าบล 

1. ศพก. ต าบล................ 
อ าเภอ......................... 

1. ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพข้าว 
2. ปรับเปลี่ยนพืช/กิจกรรมเกษตรอ่ืนในพื้นที่ไม่เหมาะสม 
3. เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนและมีรายได้ต่อเนื่อง 
 

1. เพิ่มผลผลิต (700 ก.ก./ไร่) 
2. ลดต้นทุน (5,800 บาท/ไร่ 8.00 บาท/ก.ก.) 

 

2. ศพก. ต าบล................ 
อ าเภอ......................... 

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

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

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

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

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

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

 

3. ศพก. ต าบล................ 
อ าเภอ......................... 

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

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

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

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

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

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

 

4. ศพก. ต าบล................ 
อ าเภอ......................... 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Single Command จัดส่งกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะเลขานุการคณะท างานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานฯ ศพก. ภายในวันที่ 29 มกราคม 2559 

ศพก. 2-01 
(จังหวัดสรุป) ตัวอย่าง 
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แผนการสนับสนุน ศพก. ของหน่วยงานต่างๆ 
ส าหรับ ศพก. ต าบล.................. อ าเภอ....................จังหวัด.......................... 

 

หน่วยงาน กิจกรรม รายการสนับสนุนที่ให้กับ ศพก. 
ปริมาณ/ 
หน่วยนับ 

ระยะเวลาสนับสนุน  
(ระบุเดือน) 

ประมาณการ 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ 

1. ..................... 1) .......................... 1.1) .......................................     
1.2) .......................................     
1.3) .......................................     

2) .......................... 2.1) .......................................     
2.2) .......................................     
2.3) .......................................     

3) .......................... 3.1) .......................................     
      

2. ...................... 1) .......................... 1.1) .......................................     
1.2) .......................................     
1.3) .......................................     

2) ........................ 2.1) .......................................     
2.2) .......................................     
2.3) .......................................     

3. .....................       
       
       
       
       
 

ศพก. 2-02 
(จังหวัดจัดท า) 
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แผนการสนับสนุน ศพก. ของหน่วยงานต่างๆ 
ส าหรับ ศพก. ต าบล.................. อ าเภอ....................จังหวัด.......................... 

 

หน่วยงาน กิจกรรม รายการสนับสนุนที่ให้กับ ศพก. 
ปริมาณ/ 
หน่วยนับ 

ระยะเวลาสนับสนุน  
(ระบุเดือน) 

ประมาณการ 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ 

1. กสก. 1) ถ่ายทอดความรู้
หลักสูตรการผลิตบิว
วาเรีย 

1.1) หัวเชื้อบิววาเรีย 20 ขวด มี.ค. 59 400 บาท  
1.2) เอกสารค าแนะน าเรื่องบิววาเรีย 50 เล่ม มี.ค. 59 500 บาท  
1.3) .......................................     

2) พัฒนาฐานเรียนรู้
การตัดแต่งกิ่งล าไย 

2.1) เครื่องมือการตัดแต่งกิ่ง 1 ชุด มิ.ย. 59 2,000 บาท  
2.2) แผ่นภาพแสดงขั้นตอนการตัดแต่งก่ิง 10 ภาพ มิ.ย. 59 500 บาท  
2.3) .......................................     

3) .......................... 3.1) .......................................     
      

2. ปศ. 1) บริการตอนไก่ 1.1) ฝึกอบรมเกษตรกรผู้น า 3 ราย ก.พ. 59 -  
1.2) วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือตอนไก่ 3 ชุด ก.พ. 59 3,000 บาท  
1.3) .......................................     

2) ........................ 2.1) .......................................     
2.2) .......................................     
2.3) .......................................     

3. .....................       
       
       
       
 

ศพก. 2-02 
(จังหวัดจัดท า) ตัวอย่าง 
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แบบสรุปแผนปฏิบัติงานและแผนการสนับสนุน ศพก. 
จังหวัด.......................... 

 
ค าชี้แจง : ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่องของ ศพก. ที่หน่วยงานมีแผนจะร่วมปฏิบัติหรือให้การสนับสนุน 

หน่วยงานที่เป็น 
ผู้ปฏิบัติในพื้นที่ 

ศพก. 
รวม 

.....ศพก. 
หมายเหตุ ต าบล.............. 

อ าเภอ............. 
ต าบล.............. 
อ าเภอ............. 

ต าบล.............. 
อ าเภอ............. 

ต าบล.............. 
อ าเภอ............. 

ต าบล.............. 
อ าเภอ............. 

ต าบล.............. 
อ าเภอ............. 

ต าบล.............. 
อ าเภอ............. 

1. ...........................          
- ร่วมปฏิบัต ิ          
- ให้การสนับสนุน          

2. ...........................          
- ร่วมปฏิบัต ิ          
- ให้การสนับสนุน          

3. ...........................          
- ร่วมปฏิบัต ิ          
- ให้การสนับสนุน          

4. ...........................          
- ร่วมปฏิบัต ิ          
- ให้การสนับสนุน          

5. ...........................          
- ร่วมปฏิบัต ิ          
- ให้การสนับสนุน          

ค าอธิบาย : ร่วมปฏิบัติ   หมายถึง เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเข้าไปร่วมปฏิบัติงานกับ ศพก. ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน 
      ให้การสนับสนุน  หมายถึง หน่วยงานให้การสนับสนุน ศพก. ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการสนับสนุน 
Single Command จัดส่งกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะเลขานุการคณะท างานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานฯ ศพก. ภายในวันที่ 29 มกราคม 2559 

 

ศพก. 2-03 
(จังหวัดสรุป) 
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แบบสรุปแผนปฏิบัติงานและแผนการสนับสนุน ศพก. 
จังหวัด.......................... 

 
ค าชี้แจง : ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่องของ ศพก. ที่หน่วยงานมีแผนจะร่วมปฏิบัติหรือให้การสนับสนุน 

หน่วยงานที่เป็น 
ผู้ปฏิบัติในพื้นที่ 

ศพก. 
รวม 

7 ศพก. 
หมายเหตุ ต าบล.............. 

อ าเภอ............. 
ต าบล.............. 
อ าเภอ............. 

ต าบล.............. 
อ าเภอ............. 

ต าบล.............. 
อ าเภอ............. 

ต าบล.............. 
อ าเภอ............. 

ต าบล.............. 
อ าเภอ............. 

ต าบล.............. 
อ าเภอ............. 

1. กสก.          
- ร่วมปฏิบัต ิ √ √ √ √ √ √ √ 7  
- ให้การสนับสนุน  √ √  √ √ √ 5  

2. ปศ.          
- ร่วมปฏิบัต ิ √ √     √ 3  
- ให้การสนับสนุน  √ √     2  

3. พด.          
- ร่วมปฏิบัต ิ √ √ √ √    4  
- ให้การสนับสนุน √ √ √ √    4  

4. ...........................          
          
          
          
          
          
ค าอธิบาย : ร่วมปฏิบัติ   หมายถึง เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเข้าไปร่วมปฏิบัติงานกับ ศพก. ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน 
      ให้การสนับสนุน  หมายถึง หน่วยงานให้การสนับสนุน ศพก. ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการสนับสนุน 
Single Command จัดส่งกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะเลขานุการคณะท างานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานฯ ศพก. ภายในวันที่ 29 มกราคม 2559 

 

ศพก. 2-03 
(จังหวัดสรุป) ตัวอย่าง 



 58 

แบบฟอร์มที่ 1 (รายจังหวัด) 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2559 

เรื่อง/โครงการ…………………………………………………………………………… จังหวัด........................ 
ข้อมูล ณ วันที่  25 เดือน ............... พ.ศ. 2559 

หน่วยงานรับผิดชอบรายงานผ่าน Single Command   :   เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
ผู้รับผิดชอบ (ชื่อ/สกุล) ................................................................... หน่วยงาน ...................................................................  โทร........................... e-mail…………….……… 
 

มาตรการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(ระบุพื้นที่/
จ านวน/

หน่วยนับ) 

หน่วยงาน 
ด าเนิน
กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผลด าเนินงาน 
(ระบุ พื้นที่/จ านวน/หน่วยนับ) 

งบประมาณ หมายเหตุ 
(อธิบายเพิ่มเติม  

ข้อค้นพบ/ปัญหา/
ข้อเสนอแนะ) 

ผลเดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ ได้รับ ใช้ไป 

           

           
           
           
           
           
           
           
           
หมายเหตุ  :   1. ถ้าไม่สามารถระบุงบประมาณที่ได้รับตามกิจกรรม  ให้ระบุเป็นภาพรวม 

 2. Single Command จัดสง่กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะเลขานุการคณะท างานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานฯ ศพก. ภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน 

ศพก. 2-04 
(จังหวัดสรุป) 


