แบบฟอรมการเสนอเรื่องระเบียบวาระการประชุมผูบริหารกรมสงเสริมการเกษตร
ครั้งที่ 10/2562 วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.
ณ สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
เรื่อง ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
ระเบียบวาระ เรื่องสืบเนื่อง
เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องเพื่อทราบ
เรื่องอื่น ๆ
(ทำเครื่องหมาย X ลงใน )
โดย

ชื่อหนวยงาน กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร (กวพ.)

ความเปนมา

กรมสงเสริมการเกษตรไดดำเนินงานศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตร (ศพก.) ตอเนื่องตั้งแต ป 2557 เพื่อเปนเครื่องมือในการสงเสริมการเกษตร
พัฒนาการเกษตร ดูแลเกษตรกร และชวยแกไขปญหาดานการเกษตรตาง ๆ ในพื้นที่ และ
สามารถตอบสนองประเด็นการพัฒนาในพื้นที่และสอดคลองกับความตองการเกษตรกร การ
ดำเนินการในศูนยเรียนรูฯ ทุกอำเภอๆ ละ 1 ศูนย ทั่วประเทศ จำนวนรวม 882 ศูนย
การดำเนินงานที่ผานมาไดมีการพัฒนา ศพก. ภายใตหลักคิด “เกษตรกรพัฒนา
เกษตรกรดวยกันเองจึงจะเกิดความเขมแข็งและยั่งยืน” ดังนั้น ศพก. จึงเปนศูนยของ
เกษตรกรและชุมชนในระดับอำเภอ มีการดำเนินงานที่สำคัญคือ 1) การพัฒนาศักยภาพของ
ศพก. ใหพรอมที่จะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 2) การใหบริการตางๆ รวมถึงการ
แกไขปญหาดานการเกษตรแกเกษตรกรและชุมชน และ 3) การพัฒนาชีวิตความเปนอยูและ
การประกอบอาชีพของเกษตรกรตามแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคลองกับความ
ตองการและสถานการณในพื้นที่ โดยมี ศพก. เปนหลักในการดำเนินงาน และมีศูนยเรียนรูหรือ
จุดเรียนรูอื่น ๆ ที่เปนจุดเรียนรูเฉพาะทาง เชน ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนยจัดการ
ดินปุยชุมชน (ศดปช.) ศูนยเรียนรูดานประมง ศูนยเรียนรูดานปศุสัตว ฯลฯ เปนศูนย
เครือขายในการเสริมหนุนกระบวนการเรียนรู ใหสมบูรณและครอบคลุมหลากหลายสาขา
ทางการเกษตร และตรงกับความตองการของเกษตรกรในชุมชน ซึ่งภาคราชการจะตองเขาไป
รวมดำเนินการในลักษณะการขับเคลื่อนและสนับสนุนให ศพก.สามารถปฏิบัติงานไดและมี
ความเขมแข็ง รวมถึงการประสานเชื่อมโยงภาครัฐ เอกชน และชุมชน ตามแนวทางประชารัฐ
ป 2563 กรมสงเสริมการเกษตรสนับสนุนการดำเนินงานของ ศพก. และศูนยเครือขาย
ตลอดจนการสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับ ศพก.
และศูนยเครือขาย ดังนี้
1. วัตถุประสงค
1.1 เปนศูนยกลางในการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และ
การตลาดแกเกษตรกร รวมทั้งการใหบริการทางการเกษตร และเผยแพรขอมูลขาวสารใน
พื้นที่
1.2 เพื่อเปนกลไกในการบูรณาการการทำงานของหนวยงานตาง ๆ ในการแกไข

สาระสำคัญ

ปญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
2. เปาหมาย/สถานที่ดำเนินการ
ดำเนินการใน 77 จังหวัด 882 อำเภอ
2.1 ศูนยหลัก ไดแก ศพก. อำเภอละ 1 ศูนย รวม 882 ศูนย
2.2 ศูนยเครือขาย ไดแก 1) ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) อำเภอละ 1 ศูนย
รวม 882 ศูนย 2)ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) อำเภอละ 2 ศูนย รวม 1,764 ศูนย
และ 3) ศูนยเครือขายอื่นๆ เชน ศูนยเรียนรูดานบัญชี ศูนยเรียนรูดานปศุสัตว ศูนยเรียนรู
ดานประมง ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ
3. แนวทางการดำเนินงาน ป 2563
3.1 วิสัยทัศน
“ศพก. เปนของชุมชน ที่เปนแหลงสรางสรรคนวัตกรรม บมเพาะเกษตรกร และ
ใหบริการดานการเกษตร เพื่อยกระดับเกษตรกรสูผูประกอบการ และชุมชนเกษตรสูความ
ยั่งยืน”
3.2 Motto
“เครือขาย เขมแข็ง และยั่งยืน”
3.3 เปาหมาย
 เปาหมายหลัก ป 2563 มุง เนนพัฒนา ศพก. ทุกแหง (882 ศูนย) สามารถผลิต
สินคาเกษตรปลอดภัยและไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรปลอดภัย
 เปาหมายรอง สนับสนุน และพัฒนา ศพก. ที่มีศักยภาพและความพรอม ดังนี้
1) การนำนวั ต กรรม และเทคโนโลยี ก ารเกษตรที่ เ หมาะสมไปใช ใ นการ
ดำเนินงาน
2) การตอยอดเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร
3.4 แผนการดำเนินงาน ป 2563 ประกอบดวย 6 กิจกรรม ดังนี้
3.4.1 การพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนยเครือขาย งบประมาณ
3.4.2 การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดังนี้
1) การประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการเครือขาย ศพก. (ระดับประเทศ
เขต จังหวัด และอำเภอ)
2) การฝกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล
3) การถอดบทเรียน ศพก. ดังนี้
- เขตเปนผูดำเนินการ 6 จุด
- จังหวัดเปนผูดำเนินการ 77 จุด
4) การสงเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
5) การสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมยกระดับ
ศักยภาพ ศพก.
3.4.3 การสนับสนุนการใหบริการของ ศพก. งนี้
1) การจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field
Day)
2) การสนับสนุนการใหบริการวิชาการและขอมูลขาวสาร
3.4.4 การพัฒนาเกษตรกร ดังนี้
1) การอบรมเกษตรกร 30 ราย/ศพก. จำนวน 882 ศูนย
2) การอบรมประธานศูนยเครือขาย จำนวน 11,742 ศูนย

3.4.5 การพัฒนาศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และ ศูนยจัดการดินปุยชุมชน

(ศดปช.)
 เดือนตุลาคม
• จัดทำคำของบประมาณ ป 2563 และรายละเอียดคำขอจัดสรรงบประมาณ 2563
รอบ 6 เดือน (ใช 62 ไปพลางกอน) สงกผง.
• จัดทำคูมือการดำเนินงานโครงการ ศพก. ป 2563
• ปรับปรุงบัญชี และทำเนียบ ศพก. ป 2563 ใหเปนปจจุบัน ขอมูล ณ วันที่ 1
ตุลาคม 2562 เผยแพรในเว็บไซต ศพก. (http://alc.doae.go.th)
• ปรับปรุงบัญชีศูนยเครือขาย ป 2563 ใหเปนปจจุบัน ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม
2562 เผยแพรในเว็บไซต ศพก. (http://alc.doae.go.th)
• สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ศพก. ป 2562
• จัดทำขอมูลเพื่อใชจัดทำรายงานประจำปในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
• แจงจังหวัดสำรวจขอมูลการไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร
สถานการณการใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถิ่น และนวัตกรรมดานการเกษตร ของ ศพก.
ป 2562
• การสรุปรายงานผลการประเมินโครงการ ศพก. ป 2561 โดยสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรเสนอกรมสงเสริมการเกษตรทราบและแจงหนวยงานที่รวมบูรณาการทราบ
 เดือนพฤศจิกายน
• จัดทำแผนการเปดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field Day)
ของผูบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ ป 2563 จำนวน 19 จุด ดังนี้

1. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอำเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ สินคาจัดกิจกรรม คือ มะพราว กำหนดจัด 16 ธ.ค. 62 รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ (นายเฉลิมชัย ศรีออน) เปนประธานเปดงาน
2. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาอำเภอปง จังหวัดพะเยา สินคาจัด
กิจกรรม คือ ขาวโพดเลี้ยงสัตว กำหนดจัดงาน 10 ม.ค. 63 รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ (รอยเอกธรรมนัส พรหมเผา) เปนประธานเปดงาน
3. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอำเภอละงู จังหวัดสตูล สินคาจัด
กิจกรรม คือ ขาว กำหนดจัด 16 ม.ค. 63 อธิบดีกรมการขาวเปนประธานเปดงาน
4. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแกน
สินคาจัดกิจกรรม คือ จิ้งหรีด กำหนดจัด 20 ม.ค. 63 อธิบดีกรมชลประทานเปนประธานเปดงาน
5. ศูนยเครือขายพริกไทยแปลงใหญพริกไทย อำเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี สินคาจัด
กิจกรรม คือพริกไทย กำหนดจัด 23 ม.ค. 63 อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปนประธานเปดงาน
6. ศูนยเรียนรูเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบบานหนองแก อำเภอแกงครอ
จังหวัดชัยภูมิ สินคาจัดกิจกรรม คือ ไรนาสวนผสม กำหนดจัด 7 ก.พ. 63 เลขาธิการสำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปนประธานเปดงาน
7. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอำเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ
สินคาจัดกิจกรรม คือ มะมวงหิมพานต กำหนดจัด 12 ก.พ. 63 อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรเปน
ประธานเปดงาน
8. กลุมแปลงใหญไมดอก อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สินคาจัดกิจรรม คือ ไมดอก
กำหนดจัด 14 ก.พ. 63 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณเปนประธานเปดงาน
9. ศูนย ศพก.ขยายตำบลน้ำดิบ และกลุมเกษตรกรลำไยแปลงใหญ ตำบลน้ำดิบ อำเภอปา
ซาง จังหวัดลำพูน สินคาจัดกิจกรรม คือลำไย กำหนดจัด 14 ก.พ. 63 อธิบดีกรมปศุสัตวเปน
ประธานเปดงาน

10. ศูนยเรียนรูกลุมวิสาหกิจชุมชนมะมวงนอกฤดู บานมาบเหียง อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี สินคาจัดกิจกรรม คือ มะมวง กำหนดจัด 12 มี.ค. 63 อธิบดีกรมประมงเปน
ประธานเปดงาน
11. ศพก.เครือขายมันสำปะหลัง หมู 8 ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
สินคาจัดกิจกรรม คือ มันสำปะหลัง กำหนดจัด 12 มี.ค. 63 เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติเปนประธานเปดงาน
12. ศูนยเครือขายนาแปลงใหญ ป 2559 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร สินคาจัดกิจกรรม
คือ ขาว กำหนดจัด 20 มี.ค. 63 เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปนประธานเปดงาน
13. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี
สินคาจัดกิจกรรม คือ ขาว กำหนดจัด 22 เม.ย. 62 อธิบดีกรมหมอนไหมเปนประธานเปดงาน
14. วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งโพรง บานปงหวาน ศูนยเรียนรูดานแมลงเศรษฐกิจ อำเภอพะโตะ
จังหวัดชุมพร สินคาจัดกิจกรรม คือ ผลิตภัณฑผึ้งโพรง กำหนดจัด 7 พ.ค. 63 ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณเปนประธานเปดงาน
15. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
สินคาจัดกิจกรรม คือ ขาว กำหนดจัด 10 พ.ค. 63 รัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ) เปนประธานเปดงาน
16. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอำเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี
สินคาจัดกิจกรรม คือ ออย กำหนดจัด 14 พ.ค. 63 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปนประธานเปดงาน
17. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง หมู 2 ตำบลสารภี อำเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา
สินคาจัดกิจกรรม คือ พืชผัก/เกษตรผสมผสาน กำหนดจัด 21 พ.ค. 63 อธิบดีกรมสงเสริม
สหกรณเปนประธานเปดงาน
18. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอำเภอศรีประจันต จังหวัด
สุพรรณบุรี สินคาจัดกิจกรรม คือ ขาว กำหนดจัด 22 พ.ค. 63 รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ (นายประภัตร โพธสุธน) เปนประธานเปดงาน
19. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
สินคาจัดกิจกรรม คือ ลองกอง กำหนดจัด 18 มิ.ย. 63 อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปน
ประธานเปดงาน
(ขอมูล ณ วันที่ 13 พ.ย. 62 เวลา 13.00 น.)
• การประชุมเครือขาย ศพก. และแปลงใหญระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2563 กำหนดจัดงาน
ระหวางวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2562 ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
• สรุปศูนยเครือขาย ศพก. จำนวน 11,742 ศูนย

• การใหบริการของ ศพก. (882 ศูนย) ขอมูลการดำเนินงาน ป 2563
ณ วันที่ 13 พ.ย. 62
- อบรม/ดูงาน
832 ราย
- บริการขอมูล ขาวสาร/วิชาการ
64 ครั้ง
- ใหบริการดานการเกษตรตาง ๆ
404 ราย
เพื่อทราบ

มติที่ประชุม

File ที่แนบ : -

.

ขอมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
ผูประสานงาน นางวิจิตรา เชาวะเจริญ
ผูรับผิดชอบ นายวุฒินัย ยุวนานนท
ตำแหนง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ตำแหนง ผูอำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
โทร. 0 2579 9524 ภายใน 346
หนวยงาน กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
โทร. 0 2940 6033 ภายใน 343
หมายเหตุ : สงให กชป.สลก. ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๓๖๖๙ หรือ E-Mail: secreta02@doae.go.th

