
1 

1. ชื่อโครงการ :  เพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่าย 
                     สู่ระดับ A 

2. หลักการและเหตุผล 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดต้ังศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร (ศพก.) ขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนส าหรับแก้ไขจากปัญหาของชุมชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการด้านการเกษตรของชุมชนได้ และเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเกษตร โดยเน้น
การเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบท่ีประสบความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในประเด็นการ
เพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการผลิต ตลอดจนยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งยังเป็นจุดท่ีให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการด้านการเกษตรต่าง ๆ กับเกษตรกร 
อีกท้ังยังใช้เป็นจุดนัดพบในการพบปะพูดคุยของเจ้าหน้าท่ีกับเกษตรกร และเกษตรกรกับเกษตรกรด้วยกันเอง 

ปัจจุบันจังหวัดสระบุรี มี ศพก. จ านวน 13 ศูนย์ และศูนย์เครือข่าย จ านวน 186 ศูนย์ ซึ่งบางศูนย์ยังมี
องค์ประกอบของศูนย์ไม่ครบ ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ประธานศูนย์ แปลงเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้ และฐานเรียนรู้ 
รวมท้ังยังขาดความพร้อมด้านอื่นๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการถ่ายทอดความรู้ ห้องน้ า ฯลฯ จึงท าให้ 
ไม่มีความพร้อมในการให้บริการและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร  รวมท้ังในปี 2564 ได้มีการประเมินและ 
จัดระดับการพัฒนาของ ศพก. โดยผลการประเมินพบว่า มี ศพก. ท่ีอยู่ในระดับ A จ านวน 2 ศูนย์ และอยู่ในระดับ B 
จ านวน 11 ศูนย์ 

จังหวัดสระบุรี ได้จัดท าโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
และศูนย์เครือข่าย สู่ระดับ A เพื่อให้ ศพก. และศูนย์เครือข่าย เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน  
มีความพร้อมในการให้บริการและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร รวมทั้งเป็นจุดให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการ
ด้านการเกษตรต่างๆ กับเกษตรกรในพื้นท่ี  โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา ดังนี้ 

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

2.2 แผนแม่บท ประเด็นท่ี 16 เศรษฐกิจฐานราก 
       แผนย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
1. เพิ่มศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่าย ให้มีความพร้อมในการให้บริการและถ่ายทอดความรู้ให้แก่

เกษตรกร 
2. พัฒนา ศพก. ให้เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรของชุมชน 

4. เป้าหมายและสถานที่ด าเนนิการ  
    ด าเนินการใน 13 อ าเภอ รวม 104 ศูนย์ ประกอบด้วย  

4.1 ศูนย์หลัก ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอละ 1 ศูนย ์ 
รวม 13 ศูนย์ 
 4.2 ศูนย์เครือข่าย อ าเภอละ ๆ 7 ศูนย์ รวม 91 ศูนย์ 
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5. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
 5.1 สร้างการรับรู้และความเข้าใจในพื้นท่ี 
       - จังหวัดจัดประชุมสร้างการรับรู้และสร้างความรู้ความเข้าใจโครงการให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงานโครงการฯ 
 5.2 วิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่าย  
       - อ าเภอวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่ายทุกศูนย์ เพื่อประเมินและจัดระดับการพัฒนา 
รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
       - การจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นการก าหนดกิจกรรมของ ศพก. และ
ศูนย์เครือข่าย ว่าจะต้องท าอะไร เมื่อไหร่ กับใคร ท่ีไหน เพื่อพัฒนาองค์ประกอบของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย เช่น 
พัฒนาฐานเรียนรู้ แปลงเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร หลักสูตรการเรียนรู้ และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้สมบูรณ์และ
พร้อมให้บริการ 
       - จังหวัดรวบรวมแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อการบริหารจัดการโครงการฯ ใน
ภาพรวมจังหวัด 
 5.3 การพัฒนาศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่าย  
       - อ าเภอด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง 
       - อ าเภอด าเนินการพัฒนา ศพก. และศูนย์เครือข่าย ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ เพื่อพัฒนาองค์ประกอบของ ศพก. ให้สมบูรณ์และพร้อมให้บริการ 
 5.4 สรุปผลการด าเนินงาน 
       - อ าเภอด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัด ดังนี้ 
  1) จัดท าวีดีทัศน์แนะน า ศพก. และศูนย์เครือข่าย พร้อมองค์ความรู้ประจ าศูนย์ ทุกศูนย์ 
  2) จัดท าเล่มสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ พร้อมภาพกิจกรรมก่อน ระหว่าง และผลด าเนินการ 
       - จังหวัดด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานภาพรวมของจังหวัด 

6. งบประมาณ วงเงินรวม 2,990,000 บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

 6.1 พัฒนาศักยภาพของ ศพก.  
 6.1.1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จ านวน 13 อ าเภอ ๆ ละ 1 ศูนย์ ๆ 

ละ 20,000 บาท วงเงิน 260,000 บาท 
 6.1.2 พัฒนาศูนย์เครือข่าย จ านวน 13 อ าเภอ ๆ  ละ 7 ศูนย์ ๆ ละ 30,000 บาท วงเงิน 2,730,000 

บาท 

7. แผนการปฏิบัติงาน รายละเอียดตามตามรางแผนปฏิบัติงานแนบท้าย 

8. ระยะเวลาด าเนินโครงการ :  1  ตุลาคม  2565 ถึง 30  กันยายน  2566 

9. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 
   9.1 ผลผลิต (output) 
         9.1.1 ศพก. และศูนย์เครือข่าย จ านวน 104 ศูนย์ ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ด้านการเกษตรของชุมชน 
   9.2 ผลลัพธ์ (outcome)  
         9.2.1 ศพก. และศูนย์เครือข่าย จ านวน 104 ศูนย์ มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร 
ของชุมชน โดยมีฐานเรียนรู้ แปลงเรียนรู้ หลักสูตรเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร และส่ิงอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  
มีความสมบูรณ์และพร้อมให้บริการ 
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    9.3 ตัวชี้วัด  
 9.3.1 เชิงปริมาณ 
   1) ศพก. และศูนย์เครือข่าย จ านวน 104 ศูนย์ ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านการเกษตรของชุมชนอยู่ในระดับดี (A) ทุกศูนย์ 
 9.3.2 เชิงคุณภาพ 
   1) ศพก. และศูนย์เครือข่าย จ านวน 104 ศูนย์ มีฐานเรียนรู้ แปลงเรียนรู้ หลักสูตรเรียนรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร และส่ิงอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ มีความสมบูรณ์และพร้อมให้บริการ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
      ศพก. สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน และเป็นกลไกในการบูรณาการการท างานของ
หน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นท่ีได้  
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7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม   

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

  
1. สร้างการรับรู้และความเขา้ใจใน
พื้นที่                         

  
2. วิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. และศูนย์
เครือข่าย               

    
      

  - อ ำเภอวิเครำะห์ศักยภำพ ศพก. และ
ศูนย์เครือข่ำยทุกศูนย์ 

                       

  - กำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนและ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

                       

  - จังหวัดรวบรวมแผนปฏิบัติงำนและ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

                       

  5.3 การพัฒนาศักยภาพ ศพก. และ
ศูนย์เครือข่าย 

                       

  - อ ำเภอด ำเนินกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง                        

 - อ ำเภอด ำเนินกำรพัฒนำ ศพก. และ
ศูนย์เครือข่ำย ตำมแผนปฏิบัติงำนและ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
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กิจกรรม  

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. 
65 

พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
66 

เม.ย. 
66 

พ.ค. 
66 

มิ.ย. 
66 

ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 

  5.4 สรุปผลการด าเนินงาน                        

  - อ ำเภอด ำเนินกำรสรุปผล 
กำรด ำเนินงำน 

                       

  - จังหวัดด ำเนินกำรสรุปผล 
กำรด ำเนินงำนภำพรวมของจังหวัด 

                       

 


