วิสัยทัศน์

ศพก. เป็นของชุมชน ที่เป็นแหล่งสร้างสรรค์นวัตกรรม บ่มเพาะเกษตรกร
และให้บริการด้านการเกษตร เพื่อยกระดับเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ
และชุมชนเกษตรสู่ความยั่งยืน

Motto

“เครือข่าย เข้มแข็ง และยัง่ ยืน”

คำนำ
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นงานนโยบายสาคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องมีการบูรณาการขับเคลื่อนการดาเนินงานจากทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ ศพก. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ
และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ และที่สาคัญคือ
เป็นกลไกในการบูรณาการการทางานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
คูม่ ือโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ได้จัดทาขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และให้เจ้าหน้าที่มีความชัดเจนในการดาเนินงาน และเกิดผลสาเร็จตามเป้าหมาย
ของโครงการ
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
ตุลาคม 2563

คู่มือโครงกำรส่งเสริมกำรเกษตร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
โครงกำร ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)
1. หลักกำรและเหตุผล
จากนโยบายคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) และรั ฐบาลได้ ให้ ความส าคั ญกั บการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยเน้นให้มีศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรในชุมชน เพื่อให้เป็นจุดถ่ายทอดความรู้
ด้านการเกษตรของชุมชน และเป็นที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการด้านการเกษตร ประกอบกับในสภาวะ
ปัจจุบัน สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรมีปัญหาในเรื่องต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูง ปัญหาโรค
แมลง และพื้นดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ทาให้ ผลผลิตที่ได้มีปริมาณน้อย และมีคุณภาพต่า เกษตรกรส่วนใหญ่
จึงประสบกับปัญหาการขาดทุน เกิดหนี้สิน และไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนสาหรับแก้ไขจากปัญหาของ
ชุมชนและสามารถตอบสนองความต้องการด้านการเกษตรของชุมชนได้ และเป็นเครื่องมือในการส่ งเสริม
การเกษตร โดยเน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสาเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ในประเด็นการเพิม่ ผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ผลิต ตลอดจนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องตลอด
ฤดูกาลผลิต เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบ ในลักษณะของเกษตรกรสอนเกษตรกร
เพื่อให้เกษตรกรที่มาเรียนรู้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดจิตสานึกในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ที่มีการใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างเหมาะสม และนาองค์ความรู้ที่ได้รับจาก ศพก. ไปประยุกต์ใช้เพื่อลด
ต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ผลิตสินค้าที่คานึงถึงสภาพแวดล้อม และมีระบบการผลิตที่
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งยังเป็นจุดที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการด้านการเกษตรต่าง ๆ กับ
เกษตรกร อีกทั้งยังใช้เป็นจุดนัดพบในการพบปะพูดคุยของเจ้าหน้าที่กับเกษตรกร และเกษตรกรกับเกษตรกร
ด้วยกันเอง
2.วัตถุประสงค์
2.1 เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร
รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่
2.2 เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการการทางานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการ
เกษตรในพื้นที่

3. เป้ำหมำย/สถำนที่ดำเนินกำร
ดาเนินการใน 7 อาเภอ ประกอบด้วย
3.1 ศูนย์หลัก ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อาเภอละ 1 ศูนย์
รวม 7 ศูนย์
3.2 ศูนย์เครือข่ายอื่น ๆ เช่น ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี ศูนย์เรียนรู้ ด้านปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เครือข่ายเฉพาะด้านต่าง ๆ รวม 140 ศูนย์
4. กิจกรรม และวิธีกำรดำเนินงำน
การดาเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นงานนโยบาย
สาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องมีการบูรณาการขับเคลื่อนดาเนินงาน จึงขอให้จังหวัด บูรณาการ
งานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานในพื้นที่ที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการจัดทาแผน ตาม
แบบฟอร์มแผนและตัวอย่าง ในภาคผนวก 1 ประกอบด้วย
1) แผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการดาเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่ มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (แผน ราย ศพก.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ภำคผนวก 1.1)
2) แผนการอบรมเกษตรกรของ ศพก./ ศูนย์เครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ภำคผนวก 1.2)
3) แผนการจั ด งานวั น ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี เ พื่ อ เริ่ ม ต้ น ฤดู ก าลผลิ ต ใหม่ (Field day) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (โดย Log in เข้าสู่ระบบรายงาน ศพก. (https://learningpoint.doae.go.th/login)
และบันทึกข้อมูลแผนการจัดงาน Field Day (https://learningpoint.doae.go.th/field_day/plan)
ทั้ งนี้ ขอให้ อ าเภอจั ดส่ งแผนข้ อ 1 – 2 (จ านวน 2 แผน) ถึ งกลุ่ มยุ ทธศาสตร์ และสารสนเทศ ทาง E-mail :
lakmuang.k@gmail.com ภำยในวันที่ 21 ธันวำคม 2563 บันทึกแผนข้อ 3 (จานวน 1 แผน) ผ่านระบบรายงาน
ศพก. (http://learningpoint.go.th/ field_day/plan) ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2563
กิจกรรมการดาเนินงานของ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี ประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลัก คือ
กำรดำเนินงำนในส่วนศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่ำย
4.1 การพัฒนาศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่าย
4.2 การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน
4.3 การสนับสนุนการให้บริการของ ศพก.
4.4 การพัฒนาเกษตรกร
4.5 การติดตาม และรายงานผลการดาเนินงาน
ซึ่งมีวิธีการดาเนินงาน ดังนี้

กำรดำเนินงำนในส่วนศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่ำย
4.1 กำรพัฒนำศักยภำพของ ศพก .และศูนย์เครือข่ำย
เป้าหมาย เป็นการพัฒนาศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่ายให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่ ง
เรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน และเป็นสถานที่ให้บริการข่าวสารและบริการด้านการเกษตร ประกอบด้วย
4.1.1 กำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)
เป้ำหมำยหลัก ปี 2564 มุ่งเน้นพัฒนา ศพก. ทุกแห่ง (7 ศูนย์) สามารถผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย
เป้ำหมำยรอง สนับสนุน และพัฒนา ศพก. ที่มีศักยภาพและความพร้อม ดังนี้
1) การนานวัตกรรม เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมไปใช้ในการดาเนินงาน และเรียนรู้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ รวมถึงการเรียนรู้จากศูนย์ AIC (Agritech and Innovation Center)
2) การต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การพัฒนา ศพก. ดาเนินการโดยเกษตรกรต้นแบบ คณะกรรมการ ศพก. และสานักงาน
เกษตรอาเภอ ร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพของ ศพก. จัดทาแผนและแนวทางการพัฒนา ศพก. ประกอบด้วย
1) กำหนดหลักสูตรกำรเรียนรู้ การกาหนดหลักสูตรการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียน
เกษตรกร จัดทาแผนการเรียนรู้ของเกษตรกรที่จะเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรหรื อศูน ย์ เ ครื อข่ ายให้ ส อดคล้ อ งกั บประเด็น การพัฒ นาและความต้ องการของชุมชน ตลอดจนการ
เชื่อมโยงการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี จากศูนย์ AIC (Agritech and Innovation Center) มาถ่ายทอดสู่
เกษตรกรตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยเน้นประเด็นหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิต) ประกอบไปด้วย หลักสูตรหลัก หลักสูตรบังคับ
และหลักสูตรเสริม ดังนี้
1.1) หลักสูตรหลัก ได้แก่ การลดต้นทุน มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร Zoning บัญชี
ครัวเรือน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก. ทางเลือกในการผลิตตามความต้องการ
ของชุมชน และการผลิตตามกิจ กรรมแปลงใหญ่ การผลิตสินค้า เกษตรปลอดภัย และการรับรองคุ ณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร
1.2) หลักสูตรบังคับ ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรผสมผสาน
1.3) หลั ก สู ต รเสริ ม เช่ น การใช้ น้ าอย่ า งรู้ คุ ณ ค่ า องค์ ก รเกษตรกร วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
แผนธุรกิจ หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน
2) กำรพัฒนำฐำนเรียนรู้ พัฒนาฐานเรียนรู้เพื่อที่จะเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยี จุดสาธิต
ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่สอดคล้องและสนั บสนุนหลั กสู ตรการเรียนรู้ โดยให้มีองค์ความรู้ของฐานการเรียนรู้นั้น ๆ
ประจาไว้ที่ฐานการเรียนรู้ด้ วย(เพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้) ทั้งนี้ สามารถประสานงานและ
บูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนการพัฒนาฐานเรียนรู้ตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน
3) กำรพัฒนำแปลงเรียนรู้ การปรับปรุงและพัฒนาแปลงเรียนรู้ของเกษตรกรให้มีความ
พร้อมในการถ่ายทอดความรู้ในเรื่ องของการลดต้นทุนและเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร ที่ยึดหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งจัดทาป้ายแปลงเรียนรู้ให้เห็นได้ชัดเจน

4) กำรพัฒนำพื้นที่บริเวณศูนย์ ฯ สิ่งอานวยความสะดวก รวมทั้งจัดทา/ปรับปรุงข้อมูล
ประจาศูนย์ ให้มีความพร้ อมในการให้บริ การ โดยสานักงานเกษตรอาเภอ เกษตรกรต้นแบบ และเจ้าของศู นย์
เครือข่าย ประสานงานและบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนการพัฒนา
5) แผนที่แสดงที่ตั้ ง ศพก. และศูนย์เครื อข่ำย เพื่อให้ มีการเสริ มหนุน ศพก. กับศูนย์
เครือข่าย ซึ่งกันและกันในการถ่ายทอดความรู้และการให้บริการด้านการเกษตรของชุมชน ทั้งนี้ ต้องมี “แผนที่
แสดงที่ตั้ง ศพก. และศูนย์เครือข่ำย พร้อมเทคโนโลยีเด่นแต่ละศูนย์ ” ติดตั้งใน ศพก.หลัก ตัวอย่างตาม
ภำคผนวก 2
ทั้งนี้ สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่
4.1.2 กำรพัฒนำศูนย์เครือข่ำย ศพก. (ยกเว้น ศจช.และ ศดปช.)
เกษตรกรต้นแบบ คณะกรรมการ ศพก. และสานักงานเกษตรอาเภอ ร่วมกันวิเคราะห์
ศักยภาพของศูนย์เครือข่าย (ยกเว้น ศจช.และ ศดปช.) เพื่อพัฒนาให้มีความพร้อมในการเป็นจุดเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
ทางการเกษตรด้านต่าง ๆ โดยการจัดทาแผนและแนวทางการพัฒนาศูนย์เครือข่าย เพื่อเสนอให้ CoO ทราบ
ด้วย และดาเนินการพัฒนาศูนย์เครือข่ายตามแผนอย่างน้อย 3 ศูนย์ โดยมีกรอบการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้
1) เป็นศูนย์เครือข่ายที่มีการทางานเชื่อมโยงกับ ศพก. มาอย่างต่อเนื่อง และมีการบันทึก
ข้อมูลในระบบรายงาน ศพก. (https://learningpoint.doae.go.th/login) หัวข้อ “รายงานการดาเนินงาน
ศูนย์เครือข่ายของ ศพก.”
2) เป็นศูนย์เครือข่ายที่มีศักยภาพในการสนับสนุนการดาเนินงานของ ศพก. แต่ยังไม่ได้
รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ
3) เป็นศูนย์เครือข่ายที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาศูนย์เครือข่าย
ศพก. จากกรมส่งเสริมการเกษตรในปี 2563
4) ในการพิจ ารณาคัดเลื อกศูนย์เ ครื อข่าย ขอให้ เป็น มติค ณะกรรมกำร ศพก. และ
ปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ศพก. ด้วย
5) กรณีนอกเหนือจากเกณฑ์การพิจารณา 4 ข้อดังกล่าว ขอให้ ใช้ มติคณะกรรมกำร
ศพก. และปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ศพก. ด้วย
ทั้งนี้ ขอให้อาเภอจัดทาบัญชีและทำเนียบศูนย์เครือข่ำยตามแบบฟอร์มภำคผนวก 3 และ 4 ส่งสานักงาน
เกษตรจังหวัดสตูล ทาง E-mail : lakmuang.k@gmail.com ดังนี้
1. ทาเนียบศูนย์เครือข่าย ภำยในวันที่ 21 ธันวำคม 2563
2. ทาเนียบ และบัญชีศูนย์เครือข่ายทุกศูนย์ที่ได้รับการพัฒนาในปี 2563 ส่งสานักงาน
เกษตรจังหวัดสตูล ภายในวันที่ 31 มกรำคม 2564
4.2

กำรบริหำรจัดกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน
4.2.1 เวทีเชื่อมโยง ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร และ แปลงใหญ่
เพื่อขับ เคลื่ อนการดาเนินงานเครือข่ายระหว่าง ศพก. และแปลงใหญ่ ให้ เกิดผลเป็น
รูปธรรม จึงจัดให้มีเวทีเชื่อมโยง ศพก. และแปลงใหญ่ในทุกระดับ โดยจัดประชุมคณะกรรมการร่วมกันระหว่าง

2 เครือข่าย คือ คณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับอาเภอ จานวน 7
อาเภอ และระดับจังหวัด รายละเอียด ดังนี้
1) ระดับอาเภอ จานวน 7 อาเภอ ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละอาเภอประกอบด้วย ผู้ แทน
แปลงใหญ่ระดับอาเภอ ผู้แทน ศพก. เจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรอาเภอ (ผู้ดาเนินการจัดประชุม)
2) ระดับจังหวัด ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละจังหวัดประกอบด้วยประธานเครือข่ายแปลง
ใหญ่ระดับอาเภอ ประธานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับอาเภอตามจานวนอาเภอในแต่ล ะจั งหวัด
เจ้าหน้าที่สานั กงานเกษตรพื้น ที่กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรจังหวัด (ผู้ดาเนินการจัด
ประชุม)
หมำยเหตุ :
1. ให้ดาเนินการจัดประชุม 2 เครือข่าย (ศพก. และแปลงใหญ่) ร่วมกันทุกระดับ (ประเทศ เขต
จังหวัด และอาเภอ) จานวน 4 ครั้ง/ปี
2. การด าเนิ นงานให้ บู รณาการงบประมาณการจั ดประชุ มจากโครงการศู นย์ เรี ยนรู้ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ร่วมกับโครงการแปลงใหญ่
4.3

กำรสนับสนุนกำรให้บริกำรของ ศพก.
4.3.1 กำรจัดงำนวันถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกำลผลิตใหม่ (Field day)
การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โดยบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย และคณะกรรมการ ศพก. ร่วมกาหนดแผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้น
ฤดูกาลผลิ ตใหม่ (Field Day) ให้ ส อดคล้ องกับชนิดสิ นค้า โดยจัดที่ ศพก. หรื อ ศูน ย์ เ ครื อข่ำ ยตำมควำม
เ ห ม ำ ะ ส ม รายละเอี ย ดตามภำคผนวก 5 และบั น ทึ ก แผนการจั ด งานในระบบรายงาน ศพก.
(http://learningpoints.doae.go.th/login) ซึ่งงาน Field Day จะประกอบด้วย กิจกรรมหลัก ได้แก่ สถานีเรียนรู้
ต่าง ๆ กิจกรรมรอง ได้แก่ การให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ นิทรรศการประกอบที่เกี่ยวข้อง
และกิจกรรมเสริม เช่น การแสดงและจาหน่ายสินค้าของกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ โดยให้
เกษตรกรเข้าร่วมงาน อย่ำงน้อยศูนย์ละ 100 คน ทั้งนี้ เมื่อดาเนินการจัดงาน Field Day เสร็จสิ้นแล้วให้บันทึก
ผลการจัดงาน Field Day ในระบบรายงาน ศพก. (http://learningpoints.doae.go.th/login)

4.3.2 กำรสนับสนุนกำรให้บริกำรวิชำกำรและข้อมูลข่ำวสำร
สานักงานเกษตรอาเภอ จัดทาเอกสารวิชาการ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานของ ศพก. และเครือข่ายในอาเภอ และรายงานผลการดาเนินงานของ ศพก. ในระบบรายงาน ศพก.
(http://learningpoints.doae.go.th/login)
4.4

กำรพัฒนำเกษตรกร
4.4.1 กำรอบรมเกษตรกร
โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นา เกษตรกรรายใหม่ หรือเกษตรกรที่เป็นสมาชิก
แปลงใหญ่แล้ว หรือเกษตรกรเตรียมเพื่อจะเข้าเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ จานวน 30 ราย/อาเภอ เป็นกำรอบรม
เพื่อบ่มเพำะเกษตรกรไปสู่กำรส่งเสริ มกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยเป็น จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ กับ
เกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ที่กาหนด เน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาลผลิต
ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร และจะต้องจัดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อฤดูกาลผลิต สามารถจัดอบรม
ที่ ศพก. หรือ ศูนย์เครือข่ำย ตามที่คณะกรรมการ ศพก. ได้ร่วมกันพิจารณาถึงความเหมาะสม โดยสามารถบูรณา
การโครงการจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกรมส่งเสริมการเกษตร เข้ามาสนับสนุนการดาเนินการ
ได้ ตลอดจนการเชื่อมโยงการถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรมการเกษตร จากศูนย์ AIC (Agritech and
Innovation Center) มาถ่ายทอดสู่เกษตรกรตามความเหมาะสมของแต่ล ะพื้นที่ และเมื่อดาเนินการอบรม
เกษตรกรในแต่ ล ะครั้ ง เสร็ จ สิ้ น แล้ ว ให้ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล การอบรมเกษตรกรผู้ น าในระบบรายงาน ศพก.
(http://learningpoints.doae.go.th/login)
4.5

กำรติดตำม และรำยงำน
4.5.1 กำรติดตำมกำรดำเนินงำน ศพก.
1) สานักงานเกษตรอาเภอติดตาม สนับสนุนเกษตรกรที่มาเรียนรู้ และผลการนาไปปรับ
ใช้ในพื้นที่ของตนเอง
2) การสรุปผลการดาเนินงาน ศพก. ดังนี้
- ส านั กงานเกษตรอาเภอ สรุปผลการดาเนินงาน ศพก. ในระดับ อาเภอ ส่ งถึง
สานักงานเกษตรจังหวัด ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2564
4.5.2 กำรรำยงำนกำรดำเนินงำน
ให้รำยงำนตำมลำดับชั้น โดยระดับอาเภอ และระดับจังหวัด ให้รายงานแผนและผลการ
ดาเนินงาน ในระบบรายงานแบบ online ที่ (http://learningpoints.doae.go.th/login) ตามประเด็นดังนี้
- ผลการจัดอบรมเกษตรกร จานวน 30 รายต่อศูนย์
- แผนและผลการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)
- ศูนย์เครือข่าย
- การให้บริการของ ศพก.
ทั้งนี้ สามารถดูคู่มือการบันทึกระบบรายงาน ศพก. ที่ https://goo.gl/Wsck2Z

5. แผนปฏิบัติงำน
แผนปฏิบัติงำน
กิจกรรม / ขั้นตอน

ปี 2563
ต.ค.

1. กำรพัฒนำศักยภำพ ศพก.
1.1 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
1.2 การพัฒนาศูนย์เครือข่ายอื่น ๆ
2. บริหำรจัดกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน
2.1 ประชุมคณะทางานและคณะกรรมการ 2 เครือข่าย
1) ประชุมคณะกรรมการ 2 เครือข่าย ระดับจังหวัด
2) ประชุมคณะกรรมการ 2 เครือข่าย ระดับอาเภอ
2.2 ถอดบทเรียนแปลงต้นแบบ (จังหวัดดาเนินการ)
3. สนับสนุนกำรให้บริกำรของ ศพก.
3.1 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)
3.2 การสนับสนุนการให้บริการวิชาการและข้อมูลข่าวสาร
4. กำรพัฒนำเกษตรกร
4.1 อบรมเกษตรกร (จานวน 30 ราย/อาเภอ)
4.2 อบรมประธานศูนย์เครือข่าย จานวน 140 ราย (จังหวัดดาเนินการ)
5. ติดตำมและรำยงำน
5.1 ติดตามการดาเนินงานศูนย์เรียนรู้ ระดับอาเภอ
5.2 ติดตามการดาเนินงานศูนย์เรียนรู้ ระดับจังหวัด
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6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด
6.1 ผลผลิต (output)
6.1.1 เกษตรกร จานวน 210 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก ศพก.
6.1.2 จานวนศพก.หลักที่ได้รับการพัฒนา จานวน 7 ศูนย์
6.1.3 จานวนศูนย์เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย จานวน 21 ศูนย์
6.2 ผลลัพธ์ (outcome)
6.2.1 เกษตรกรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก ศพก. สามารถนาความรู้
ไปปฏิบัติได้
6.2.2 เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก ศพก. และเข้าสู่ระบบการผลิตแบบแปลงใหญ่
สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
6.2.3 ร้อยละ 100 ของศูนย์ที่ได้รับการพัฒนาสามารถให้บริการได้
6.3 ตัวชี้วัด
6.3.1 ศพก. และเครื อข่าย ได้รับการพัฒ นาให้ มีความพร้อมในการให้ บริการแก่เกษตรกร
จานวน 882 ศูนย์
6.3.2 เกษตรกรผู้นาที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก ศพก. และศูนย์เครือข่าย ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 สามารถนาความรู้ไปปฏิบัติได้
7. หน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบ
7.1 นางสาวอุไรวรรณ ตวงสิน
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ 097-3450400
7.2 นายกฤษฎา หลักเมือง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ 097-3456646
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