แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ (ปรับปรุง)
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง ไร่นาสวนผสม
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเลี้ยงสัตว์ปีก

2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรือ่ งการลด
ต้นทุนการผลิต
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

1

ฐาน

1

ฐาน

1

เรือ่ ง

ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59

ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

*
*

สนง.เกษตรอาเภอ

*

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.ปศุสัตว์อำเภอ

*

สนง.เกษตรอาเภอ

เรือ่ ง

สนง.เกษตรอาเภอ

2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์ขา้ วชุมชน

1

ศูนย์

- ศูนย์จดั การศัตรูพืชชุมชน

2

ศูนย์

สนง.เกษตรอาเภอ,กรมการ
ข้าว
สนง.เกษตรอาเภอ

- ศูนย์จดั การดินปุ๋ยชุมชน

1

ศูนย์

สนง.เกษตรอาเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.

3

ครัง้

สนง.เกษตรอาเภอ

กิจกรรม
3.2 การประชาสัมพันธ์
3.3 การรายงานความก้าวหน้า
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
4.3 Field Day
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรือ่ งร้องเรียน
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน ฯลฯ
4.5.1 วิจยั ร่วมกับ..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจยั ร่วมกับ.................
4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
4.5.4 อื่นๆ ร่วมกับ กศน.อบรมเกษตรกร
เกีย่ วกับอาชีพเสริมหลังฤดูกาลเพาะปลูก
4.6 คลินิกเกษตร

ปริมาณ

หน่วย

12
1

ครัง้
ครัง้
ครัง้

ครัง้
ครัง้
1 / 200 ครัง้ /ราย
ครัง้
ครัง้

ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59

ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ,
หน่วยงานภาคี
สนง.เกษตรอาเภอ

1

ครัง้

สนง.เกษตรอาเภอ, กศน

1

ครัง้

สนง.เกษตรอาเภอ,
หน่วยงานภาคี

กิจกรรม
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรูข้ อง ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)
5.1.1 หลักสูตรหลัก
- วิชา การเตรียมดินและเมล็ดพันธุด์ ี
- วิชา การลดตนทุนการผลิตในการใชปุยอิ
นทรีย
และปุ
เคมีกสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
5.1.2ยหลั
- วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม
- วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
- วิชา วิถีสหกรณ์สู่ความยั่งยืน

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกิจกรรม ......................

ปริมาณ

หน่วย

ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59

ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ

ครัง้ /ราย

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

1 / 50 ครัง้ /ราย
1 / 50 ครัง้ /ราย
ครัง้ /ราย
1 / 50 ครัง้ /ราย
ครัง้ /ราย
1 / 50 ครัง้ /ราย
ราย
1/60 ครั้ง/ราย
ราย

สนง.เกษตรอาเภอ

ตรวจบัญชีสหกรณ์
สนง.สหกรณ์จงั หวัดสระบุรี

6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) งบประมาณจากหน่วยภาคี
6.3.1กรมการข้าว
6.3.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์
6.3.3 กรมพัฒนาที่ดิน
6.3.4กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
6.3.5 กรมปศุสัตว์
6.3.6 กรมประมง
6.3.7 กรมชลประทาน

1 / 50 ครัง้ /ราย
1
ศูนย์
1
ศูนย์
1
ศูนย์
1
ศูนย์
1
ศูนย์
1
ศูนย์

พ.ย.2559-ก.ย.2560
พ.ย.2559-ก.ย.2560
พ.ย.2559-ก.ย.2560
ต.ค.59-ก.ย.60
ต.ค.59-ก.พ.60
พ.ย.59-ส.ค.60
ต.ค.59-ก.ย.60

กรมการข้าว
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สถานีพัฒนาที่ดิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กรมชลประทาน

กิจกรรม
6.3.8 กรมหม่อนไหม
6.3.9 กรมฝนหลวง
6.3.10 สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

6.3.11สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ปริมาณ

หน่วย

1
1
1
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ราย

ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59

ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ

ต.ค.59-ก.ย.60
ม.ค.-60
ม.ค.60-มี.ค.60
ม.ค.60-มี.ค.60

ศูนย์หม่อนไหมฯ
กรมฝนหลวง
ส่วนกลาง
สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

*** หมำยเหตุ: สำนักงำนสหกรณ์จงั หวัด เข้ำบรรยำยหัวข้อวิชำ วิถสี หกรณ์สู่ควำมยัง่ ยืน ของแต่ละ ศพก. ภำยใต้หลักสูตรและระยะเวลำที่ ศพก.แต่ละแห่งกำหนด ***

แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการ
ดาเนินการ
2. การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

ปริมาณ หน่วย

ระยะเวลา
ต.ค.-59

พ.ย.-59

ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

หน่วยงานทีร่ ่วมดาเนินการ

1

ศูนย์

*1-7

SC

1

แผน

*8-9

สนง.เกษตรอาเภอแก่งคอย

1

หลัง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1

ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1

ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1

ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

- ฐานเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

1

ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเลี้ยงสัตว์ปกี

1

ฐาน

- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การจัดการดินและปุย๋
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การบริหารการ
จัดการ ศัตรูพชื
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเพิม่ มูลค่าการ
ผลิตข้าว

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอแก่งคอย
สถานีพฒ
ั นาที่ดินสระบุรี, สนง.
เกษตรอาเภอแก่งคอย
สนง.เกษตรอาเภอแก่งคอย,ศูนย์
บริหารจัดการศัตรูพชื ชัยนาท
ศูนย์วจิ ัยข้าวลพบุร,ี สนง.เกษตร
อาเภอแก่งคอย
สนง.เกษตรอาเภอแก่งคอย,
ศูนย์วจิ ัยข้าวลพบุร,ี สถานีพฒ
ั นา
ที่ดินสระบุรี, ประมงจ.สระบุร,ี ปศุ
สัตว์จ.สระบุร,ี สนง.ตรวจบัญชีและ
สหกรณ์จ.สระบุรี
สนง.ปศุสัตว์อาเภอ, สนง.เกษตร
อาเภอแก่งคอย

กิจกรรม
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง การลด
ต้นทุนการผลิตข้าว

ปริมาณ หน่วย
1

2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา
ศพก.
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย
- ศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชนตาบลห้วยแห้ง
- ศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชนตาบลหินซ้อน
- ศูนย์ขา้ วชุมชนตาบลห้วยแห้ง
- ศูนย์จดั การดินปุย๋ ชุมชนตาบลตาลเดี่ยว
3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์
3.3 การรายงานความก้าวหน้า
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร

4.3 Field Day

ระยะเวลา
ต.ค.-59

พ.ย.-59

ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

เรื่อง

หน่วยงานทีร่ ่วมดาเนินการ
ศูนย์วจิ ัยข้าวลพบุร,ี สนง.เกษตร
อาเภอแก่งคอย, สถานีพฒ
ั นา
ที่ดินสระบุรี
สนง.เกษตรอาเภอแก่งคอย,
ศูนย์วจิ ัยข้าวลพบุร,ี สถานีพฒ
ั นา
ที่ดินสระบุรี,ประมงจ.สระบุร,ี ปศุ
สัตว์จ.สระบุรี

มี.ค. - พ.ค.

เรื่อง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1
1
1
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอแก่งคอย

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอแก่งคอย

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ศูนย์วจิ ัยข้าวลพบุรี

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอแก่งคอย

3
12
12
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

1 /200 ครั้ง/ราย

*25
*

*

*

*

*25
*

*

*

*

*

*

*

*5

สนง.เกษตรอาเภอแก่งคอย

*

สนง.เกษตรอาเภอแก่งคอย

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

สนง.เกษตรอาเภอแก่งคอย
ส.ค. - ก.ย.

สนง.เกษตรอาเภอแก่งคอย

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560

สนง.เกษตรอาเภอแก่งคอย

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560

สนง.เกษตรอาเภอแก่งคอย
สนง.เกษตรอาเภอแก่งคอย,
ศูนย์วจิ ัยข้าวลพบุร,ี สถานีพฒ
ั นา
ที่ดินสระบุรี, ประมงจ.สระบุร,ี ปศุ
สัตว์จ.สระบุร,ี ชลประทาน และ
หน่วยงานภาครัฐสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

*18

กิจกรรม
4.4 การแก้ปญ
ั หาและรับเรื่องร้องเรียน
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั
ฝึกงาน ฯลฯ
4.5.1 วิจยั ร่วมกับ
..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจยั ร่วมกับ
.................
4.5.3 ฝึกงานของ
..........................................
4.5.4 อืน่ ๆ
.....................................................
4.6 คลินิกเกษตร
5. การอบรมเกษตรกร

ปริมาณ หน่วย
ครั้ง

- วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุท์ ี่ดี

ต.ค.-59

พ.ย.-59

ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

หน่วยงานทีร่ ่วมดาเนินการ

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560

ครั้ง

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตร
3 / 50 ครั้ง/ราย
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอด
ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร )
5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุนการ
ผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก.)
- วิชา การเตรียมดิน

ระยะเวลา

*22

1 / 50 ครั้ง/ราย
1 / 50 ครั้ง/ราย

*22

*26

*10

สนง.เกษตรอาเภอแก่งคอย,
ศูนย์วจิ ัยข้าวลพบุร,ี สถานีพฒ
ั นา
ที่ดินสระบุรี, ประมงจ.สระบุร,ี ปศุ
สัตว์จ.สระบุร,ี ชลประทาน และ
หน่วยงานภาครัฐสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

สถานีพฒ
ั นาที่ดินสระบุรี
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุร,ี
ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเกษตร
ลพบุรี

กิจกรรม

ปริมาณ หน่วย

ระยะเวลา
ต.ค.-59

พ.ย.-59

ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

- วิชา การใช้ปยุ๋ เคมี และปุย๋ ชีวภาพ

1 / 50 ครั้ง/ราย

*22

- วิชา การป้องกันกาจัดศัตรูขา้ ว

1 / 50 ครั้ง/ราย

*22

- วิชา การจัดการน้าในนาข้าว และการ
เก็บเกีย่ วข้าว

1 / 50 ครั้ง/ราย

*22

5.1.2 หลักสูตรบังคับ

หน่วยงานทีร่ ่วมดาเนินการ
สถานีพฒ
ั นาที่ดินสระบุรี,ศูนย์
เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุร,ี ศูนย์วจิ ัย
และพัฒนาการเกษตรลพบุรี
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุร,ี
ศูนย์บริการและจัดการศัตรูพชื
ชัยนาท
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

1 / 50 ครั้ง/ราย

- วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจ
พอเพียง

1 / 50 ครั้ง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม

1 / 50 ครั้ง/ราย

- วิชาบัญชีฟาร์ม

1 / 50 ครั้ง/ราย

*26

1 / 50 ครั้ง/ราย
- วิชาการใช้น้าอย่างรู้คุณค่า
5.2 การอบรมอืน่ ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1) 1 / 50 ครัง้ /ราย

*26

- การเพิม่ มูลค่าและแปรรูปข้าว

1 / 50 ครั้ง/ราย

*26

- วิชา วิถสี หกรณ์สู่ความยัง่ ยืน
5.3 การอบรมอืน่ ๆอย่างไม่เป็นทางการ

1/60 ครั้ง/ราย
ราย

*10

สนง.เกษตรและสหรณ์จ.สระบุรี
,สนง.สหกรณ์จ.สระบุรี,ศูนย์วจิ ัย
ข้าวลพบุร,ี ศูนย์หม่อนไหมฯ,สนง.
ประมงจ.สระบุร,ี สนง.ปศุสัตว์จ.
สระบุรี
สนง.ตรวจบัญชีและสหกรณ์จ.
สระบุรี
สนง.ชลประทานที่ 10 สระบุรี
ศูนย์วจิ ัยข้าวลพบุร,ี สนง.
สหกรณ์จ.สระบุรี

สนง.สหกรณ์จังหวัดสระบุรี

กิจกรรม
6. การสนับสนุนเพิม่ เติมเพือ่ ขับเคลื่อน
ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 โครงการพัฒนาบริหารจัดการและ
เพิม่ ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
งบประมาณปี 2560
กิจกรรม เพิม่ ศักยภาพศูนย์การ
เรียนรู้ด้านประมง
หลักสูตร การเลี้ยงสัตว์น้าจืดเพือ่
การบริโภคในครัวเรือนและจาหน่ายใน
ชุมชน
6.2 โครงการพัฒนาเกษตรกร
(Smart Farmer) งบประมาณปี 2560
กิจกรรม พัฒนาเกษตรกร
6.3 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
งบประมาณปี 2560
กิจกรรม พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศูนย์
จัดการดินปุย๋ ชุมชน)

ปริมาณ หน่วย

ระยะเวลา
ต.ค.-59

พ.ย.-59

ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

*2/30 ครั้ง/ราย

*13

*2/30 ครั้ง/ราย

*8,27

*2/30 ครั้ง/ราย

*22

*13

หน่วยงานทีร่ ่วมดาเนินการ

สนง.ประมงจังหวัดสระบุรี

สนง.เกษตรอาเภอแก่งคอย

*10

*** หมายเหตุ: สานักงานสหกรณ์จังหวัด เข้าบรรยายหัวข้อวิชา วิถีสหกรณ์สคู่ วามยัง่ ยืน ของแต่ละ ศพก. ภายใต้หลักสูตรและระยะเวลาที่ ศพก.แต่ละแห่งกาหนด ***

สนง.เกษตรอาเภอแก่งคอย

แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ประจาปีงบประมาณ 2560

กิจกรรม

ระยะเวลา

หน่วยงาน

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

ที่ร่วมดาเนินการ

ปริมาณ หน่วย

1. การวิเคราะห์ศกั ยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศกั ยภาพ ศพก.

1

ศูนย์

1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ

1

แผน

1

หลัง

1

ฐาน

*1-5

SC

*5-10

สนง.เกษตรอาเภอฯ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ/จังหวัด

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การใช้ปุ๋ย

15-30

ตามค่าวิเคราะห์ดนิ
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การปรับปรุงบารุงดิน

พด.
1

ฐาน

15-30

โดยการปลูกพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง)
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การปลูกพืชหลังนา
และการปลูกพืชหมุนเวียน

สนง.เกษตรอาเภอ

สนง.เกษตรอาเภอ,

พด.
1

ฐาน

15-30

สนง.เกษตรอาเภอ,

ศวพ.

กิจกรรม
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การให้น้าด้วยระบบ

ระยะเวลา

หน่วยงาน

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

ที่ร่วมดาเนินการ

ปริมาณ หน่วย

1

ฐาน

15-30

สปริงเกอร์ในการปลูกผัก
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าว

สปก.
1

ฐาน

15-30

ด้วยการสีแปรสภาพเป็นข้าวสารเพื่อจาหน่าย
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเลี้ยงกระบือ

2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง การลดต้นทุน

1

ฐาน

15-30

สนง.เกษตรอาเภอ,

สนง.ปศุสัตว์อาเภอ
1

ฐาน

สนง.ปศุสัตว์อาเภอ
15-30

1

เรื่อง

15-30

การผลิตข้าว
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

สนง.เกษตรอาเภอ,

ศวข.

และการปลูกหญ้าอาหารสัตว์ และการเก็บรักษา
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเลี้ยงสัตว์ปกี

สนง.เกษตรอาเภอ,

สนง.เกษตรอาเภอ,

ศวข., พด.
1

เรื่อง

15-30

สนง.เกษตรอาเภอ

ศวข., พด., ศวพ., สปก.,

สนง.ปศุสัตว์อาเภอ
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตาบลเจริญธรรม

1

ศูนย์

- ศูนย์จัดการศัตรูพชื ชุมชนตาบลเจริญธรรม

1

ศูนย์

15-30

สนง.เกษตรอาเภอ/อบต.

15-30

สนง.เกษตรอาเภอ/อบต.

กิจกรรม
- ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจาตาบลเจริญธรรม

ระยะเวลา

หน่วยงาน

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

ที่ร่วมดาเนินการ

ปริมาณ หน่วย

1

ศูนย์

1

ศูนย์

3

ครั้ง

สนง.เกษตรอาเภอ/อบต.

15-30

3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์

ครั้ง

3.3 การรายงานความก้าวหน้า

ครั้ง

3.4 สรุปผลการดาเนินงาน

ครั้ง

13

11

10

สนง.เกษตรอาเภอ,
สนง.เกษตรอาเภอ,
สนง.เกษตรอาเภอ,

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

สนง.เกษตรอาเภอ,

4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร

ครั้ง

4.2 การให้บริการด้านการเกษตร

ครั้ง

4.3 Field Day

1/200 ครั้ง/ราย

4.4 การแก้ปญ
ั หาและรับเรื่องร้องเรียน

ครั้ง

4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ

ครั้ง

4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................

*15

หน่วยงาน ก.เกษตรฯ

กิจกรรม

ระยะเวลา

หน่วยงาน

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

ที่ร่วมดาเนินการ

ปริมาณ หน่วย

4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
4.5.4 อื่นๆ .....................................................
4.6 คลินกิ เกษตร

ครั้ง

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั้ง/ราย

5.1.1 หลักสูตรหลัก
- วิชา การบริหารจัดการน้าอย่างมีประสิทธิภาพ 1 / 50 ครั้ง/ราย
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- วิชา การปรับปรุงสภาพดินกรดด้วยวัสดุ
ปรับปรุงดิน และพืชปุ๋ยสด
3) วิชา การส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้หลังการ
ทานา/ทดแทนการทานา (ปลูกพืชผัก/ปลูกงาดา/
แปรรูปงาดา/ปลูกพืชอาหารสัตว์/เลี้ยงกระบือ)
- วิชา การตรวจวิเคราะห์ แปรผล และแนะนา
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
- วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง /
การเกษตรผสมผสาน

1 / 50 ครั้ง/ราย
1 / 50 ครั้ง/ราย

1 / 50 ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
1 / 50 ครั้ง/ราย
22

กิจกรรม

ระยะเวลา

หน่วยงาน

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

ที่ร่วมดาเนินการ

ปริมาณ หน่วย

5.1.3 หลักสูตรเสริม
ครั้ง/ราย
1 / 50 ครัง้ /ราย
- วิชา บัญชีตน้ ทุนอาชีพ / การใช้น้าอย่างรู้
คุณค่า / องค์กรเกษตรกร
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
- อบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง / การเกษตรแบบ 120 ราย
ผสมผสาน / การแปรรูปงาดา / การปลูกหญ้า
อาหารสัตว์ และการถนอมอาหารสัตว์ / การลด
ต้นทุนการผลิตข้าว
- วิชา วิถีสหกรณ์สู่ความยั่งยืน
1/60 ครัง้ /ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ
- ราย

22

สนง.เกษตรอาเภอ, สนง. ธ.
ก.ส. จ.สระบุรี
26-29

สนง.สหกรณ์จังหวัดสระบุรี

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/
เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................ ชื่อ
กิจกรรม

*** หมำยเหตุ: สำนักงำนสหกรณ์จังหวัด เข้ำบรรยำยหัวข้อวิชำ วิถีสหกรณ์สู่ควำมยัง่ ยืน ของแต่ละ ศพก. ภำยใต้หลักสูตรและระยะเวลำที่ ศพก.แต่ละแห่งกำหนด ***

แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม

ปริมาณ หน่วย

ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59

ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60

หน่วยงานที่รว่ มดาเนินการ

มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.

1

ศูนย์

สนง.เกษตรอาเภอ

1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ

1

แผน

1

หลัง

- ฐานเรียนรู้ ที่ 1 เรื่อง ...การลดต้นทุนการ
ผลิต- ....ฐานเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ...การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

1

ฐาน

1- 30 ธ.ค.

สถานีพฒ
ั นาที่ดิน/กรมการข้าว

1

ฐาน

1- 30 ธ.ค.

สนง.ปศุสัตว์จังหวัด

- ฐานเรียนรู้ที่ 1เรื่อง ...เศรษฐกิจพอเพียง

1

ฐาน

1- 30 ธ.ค.

สนง.ประมงจังหวัด

- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ...การปลูกพืชใช้นาน้
้ อย

1

ฐาน

1- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ

- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเลี้ยงสัตว์ปีก

1

ฐาน

1- 30 ธ.ค.

สนง.ปศุสัตว์อาเภอ

1

เรื่อง

15 ธ.ค.-15 ม.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ

15 ธ.ค.-15 ม.ค.

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1ปรับปรุงศาลาเรียนรู้

1- 30 ธ.ค.

2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง ..การลด
ต้นทุนการผลิตข้าว......
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

ศูนย์วจิ ัยข้าว, สนง.เกษตรอาเภอ, สถานีพฒ
ั นาที่ดิน

เรื่อง

1ธ.ค- 15 ม.ค

สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์วจิ ัยข้าว, สถานีพฒ
ั นาที่ดิน, ประมง, ปศุ
สัตว์

2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จัดการศัตรูพชื ชุมชนห้วยขมิ้น

1

ศูนย์

1ธ.ค- 15 ม.ค

สนง.เกษตรอาเภอ

- ศูนย์จัดการศัตรูพชื ชุมชนหนองปลิง

1

ศูนย์

1ธ.ค- 15 ม.ค

สนง.เกษตรอาเภอ

- ศูนย์จัดการศัตรูพชื ชุมชนหนองจรเข้

1

ศูนย์

1ธ.ค- 15 ม.ค

สนง.เกษตรอาเภอ

- ศูนย์ข้าวชุมชนตาบลห้วยขมิ้น

1

ศูนย์

- ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตาบลห้วยขมิ้น

1

ศูนย์

3

ครั้ง

ศูนย์วจิ ัยข้าว/สนง.เกษตรอาเภอ

1ม.ค.-28 ก.พ.

สนง.เกษตรอาเภอ/สถานีพฒ
ั นาที่ดิน

1ธ.ค- 15 ม๊.ค

3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.

*

*

*

สนง.เกษตรอาเภอ

กิจกรรม

ปริมาณ หน่วย

3.2 การประชาสัมพันธ์

ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59

ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60

หน่วยงานที่รว่ มดาเนินการ

มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

ครั้ง

กรรมการ ศพก.

3.3 การรายงานความก้าวหน้า

12

ครั้ง

สนง.เกษตรอาเภอ

3.4 สรุปผลการดาเนินงาน

1

ครั้ง

สนง.เกษตรอาเภอ

4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร

6

ครั้ง

สนง.เกษตรอาเภอ/ศพก.

4.2 การให้บริการด้านการเกษตร

6

ครั้ง

สนง.เกษตรอาเภอ/ศพก.

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

4. การให้บริการของ ศพก.

4.3 Field Day
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน

1 /200 ครั้ง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ,หน่วยงานราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ครั้ง

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)
5.1.1 หลักสูตรหลัก
1) วิชา การลดต้นทุนการผลิตข้าว
- การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
- การทาบัญชีครัวเรือน
2) วิชา การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว - การดูแล
รักษาแปลงพันธุ์ และการคัดเมล็ดพันธุ์

1 / 50 ครั้ง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ
50

1 / 50 ครั้ง/ราย

1 / 50 ครั้ง/ราย

3) วิชา เศรษฐกิจพอเพียง - สร้างภูมิคุ้มกันทาง 1 / 50 ครั้ง/ราย
อาชีพให้แก่เกษตร

50

50

กิจกรรม
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิ า)
- วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง

ปริมาณ หน่วย

2) วิชาการใช้นาอย่
้ างรู้คุณค่า.

1 / 50 ครั้ง/ราย

หน่วยงานที่รว่ มดาเนินการ

มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

สนง.เกษตรจังหวัดสระบุรี

ครั้ง/ราย
1 / 50 ครั้ง/ราย
1 / 50 ครั้ง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
- วิชา วิถีสหกรณ์สู่ความยั่งยืน

ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60

1 / 50 ครั้ง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม
- วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ

ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59

ราย

1/60 ครั้ง/ราย

สนง.สหกรณ์จงั หวัดสระบุรี

6. การสนับสนุนเพิม่ เติมเพือ่ ขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/
เอกชน/ชุมชน)
6.1การพัฒนาฐานเรียนรู้ด้านข้าว

กรมการข้าว

1 ศูนย์

6.2 การสร้างเรือข่ายเกษตรกรผู้นา ใน ศพก.
ด้านข้าว......

50 ราย

1

กรมการข้าว

6.3 สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมกลุ่มของ
เกษตรกรในพืน้ ที่ ศพก.

1 ศูนย์

สหกรณ์จังหวัดสระบุรี

6.4 จุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดิน /ปรับปรุง
ฐานข้
ลความรูยนรู
้ ้ด้านบัญชี/สนับสนุนการ
6.5 สร้อามูงฐานเรี

1 ศูนย์

พัฒนาที่ดินสระบุรี

ให้บริการ/ สร้างครูบัญชีอาสา/บริการสอนทา
บัญชีแก่เกษตรกร

1 ศูนย์

ตรวจบัญชีสหกรณ์

6.6 พัฒนาศักยภาพเจ้าของ ศพก./ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์
6.7 จัดทาข้อมูลประจา ศพก./ถ่ายทอดความรู้
ด้านชลประทาน
6.8 เอกสารให้ความรู้ เรื่องปฏิบัติการฝนหลวง

1 ศูนย์
1
ศูนย์

ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี

1

กรมฝนหลวง

ศูนย์

ชลประทาน

*** หมำยเหตุ: สำนักงำนสหกรณ์จงั หวัด เข้ำบรรยำยหัวข้อวิชำ วิถสี หกรณ์สู่ควำมยัง่ ยืน ของแต่ละ ศพก . ภำยใต้หลักสูตรและระยะเวลำที่ ศพก.แต่ละแห่งกำหนด ***

กิจกรรม

ปริมาณ หน่วย

ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59

ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60

มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

หน่วยงานที่รว่ มดาเนินการ

แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ประจาปีงบประมาณ 2560

กิจกรรม

ปริมาณ หน่วย

ระยะเวลา
ต.ค.-59

พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60

หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ

มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ

*

1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.

1

ศูนย์

SC

1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ

1

แผน *5-10

1

หลัง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ

- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง ..การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
.... - ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง ..การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์

1

ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ

1

ฐาน

สนง.เกษตรอาเภอ

เพื่อ-กฐานเรี
าจัดศัตยนรู
รูพ้ ืชเรื..อ่ ง การเลี้ยงสัตว์ปีก

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1

ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.ปศุสัตว์อาเภอ

2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรือ่ ง ..การลดต้นทุน
การผลิตข้าว......

1

เรือ่ ง

สนง.เกษตรอาเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

สนง.เกษตรอาเภอ

26 พ.ย.- 30 ธ.ค.

เรือ่ ง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ,

2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน.......................

1

ศูนย์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ

- ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน........................

1

ศูนย์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ

3

ครัง้

3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์

*

*

ครัง้

*

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

3.3 การรายงานความก้าวหน้า

12

ครัง้

3.4 สรุปผลการดาเนินงาน

1

ครัง้

สนง.เกษตรอาเภอ

ครัง้

สนง.เกษตรอาเภอ

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

สนง.เกษตรอาเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร

กิจกรรม
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
4.3 Field Day

ปริมาณ หน่วย

ระยะเวลา
ต.ค.-59

พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60

หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ

มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

ครัง้

สนง.เกษตรอาเภอ

*15

1 /200 ครัง้ /ราย

4.4 การแก้ปัญหาและรับเรือ่ งร้องเรียน

ครัง้

4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน
รัฐ4.5.1
/เอกชนในด้
นการวิ
จัย ฝึกงาน ฯลฯ
วิจัยร่วามกั
บ..........................................

ครัง้

สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์วิจัยข้าว,
สถานีพัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุ
สัตว์, ชลประทาน, .....
สนง.เกษตรอาเภอ

4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
4.5.4 อื่นๆ .....................................................
4.6 คลินิกเกษตร

ครัง้

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรี
อง กศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
5.1.1 หลักยสูนรูตข้รหลั

1 / 50 ครัง้ /ราย

- วิชา ลดต้นทุนการผลิตข้าว

1 / 50 ครัง้ /ราย

5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)

1 / 50 ครัง้ /ราย

- วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม
- วิชาการใช้น้าอย่างรูค้ ุณค่า.
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
- วิชำ วิถีสหกรณ์สู่ควำมยั่งยืน
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/
เอกชน/ชุ
6.1 งบพัมฒชน)
นาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
.........................................................................
6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................
.........................................................................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................ ชื่อ
กิจกรรม ....................................................

1 / 50 ครัง้ /ราย

*

สนง.เกษตรอาเภอ
*

สนง.เกษตรอาเภอ

ครัง้ /ราย
1 / 50 ครัง้ /ราย

*

สนง.เกษตรอาเภอ

ราย

1/60 ครั้ง/รำย
ราย

สนง.สหกรณ์จงั หวัดสระบุรี

กิจกรรม

ปริมาณ หน่วย

ระยะเวลา
ต.ค.-59

พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60

มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

*** หมำยเหตุ: สำนักงำนสหกรณ์จงั หวัด เข้ำบรรยำยหัวข้อวิชำ วิถสี หกรณ์สู่ควำมยั่งยืน ของแต่ละ ศพก. ภำยใต้หลักสูตรและระยะเวลำที่ ศพก.แต่ละแห่งกำหนด ***

หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ

แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอ บ้านหมอ จังหวัด สระบุรี ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการ
ดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การผลิตน้า
หมักชีวภาพ
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การผลิตเชื้อรา
ไตรโครเดอร์มา/บิวเวอร์เรีย
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเก็บ
ตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์ดิน
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเลี้ยงสัตว์
ปีก
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง
..การลดต้นทุนการผลิตข้าว......
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูล
ประจา ศพก.

ปริมาณ หน่วย
1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

1

ฐาน

ระยะเวลา
ต.ค.-59

พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 หน่วยงานทีร่ ่วมดาเนินการ

SC
สนง.เกษตรอาเภอ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1

ฐาน

สนง.เกษตรอาเภอ
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1

ฐาน

สนง.เกษตรอาเภอ
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1

ฐาน

สนง.ปศุสัตว์อาเภอ
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1

เรื่อง
เรื่อง
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ศูนย์วจิ ัยข้าว, สนง.เกษตร
อาเภอ, สถานีพัฒนาทีด่ ิน
สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์วจิ ัย
ข้าว, สถานีพัฒนาทีด่ ิน,
ประมง, ปศุสัตว์

กิจกรรม
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อ
ศูนย์)
- ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ตาบลหนองบัว
- ศูนย์จัดการดินปุย๋ ชุมชน ตาบล
ตลาดน้อย
3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์
3.3 การรายงานความก้าวหน้า
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
4.3 Field Day

4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่อง
ร้องเรียน

ปริมาณ หน่วย

1

ระยะเวลา
ต.ค.-59

พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 หน่วยงานทีร่ ่วมดาเนินการ

ศูนย์

สนง.เกษตรอาเภอ
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1

ศูนย์

สนง.เกษตรอาเภอ
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

3
12
12
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

ครั้ง
ครั้ง
1 /200 ครั้ง/ราย

ครั้ง

*

*

*

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

*15

สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์วจิ ัย
ข้าว, สถานีพัฒนาทีด่ ิน,
ประมง, ปศุสัตว์, ชลประทาน,
.....

กิจกรรม
4.5 ร่วมดาเนินการกับ
สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ/
เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ
4.5.1 วิจัยร่วมกับ
..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ
.................
4.5.3 ฝึกงานของ
..........................................
4.5.4 อื่นๆ
.....................................................
4.6 คลินิกเกษตร
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตาม
หลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ
ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทาง
โรงเรียนเกษตรกร)
5.1.1 หลักสูตรหลัก
- วิชา การเตรียมดิน/การตรวจ
วิเคราะห์ดิน
- วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ด/ี โรค
พืช- วิชา การทาและใช้น้าหมักชีวภาพ
- วิชา การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์

ปริมาณ หน่วย

1

ครั้ง

ระยะเวลา
ต.ค.-59

พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 หน่วยงานทีร่ ่วมดาเนินการ

สนง.เกษตรจังหวัด

1 / 50 ครั้ง/ราย

1 / 50 ครั้ง/ราย

สานักงานพัฒนาทีด่ ิน

1 / 50 ครั้ง/ราย
1 / 50 ครั้ง/ราย
1 / 50 ครั้ง/ราย

ศูนย์วจิ ัยข้าวลพบุรี
สานักงานเกษตรอาเภอ
สานักงานเกษตรอาเภอ

กิจกรรม

ปริมาณ หน่วย

5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิ า)
- วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /
เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม
- วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ
- วิชาการผลิตมะนาวหน้าแล้ง
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก
ข้อ
- วิชา วิถีสหกรณ์สู่ความยั่งยืน
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็น
ทางการ
6. การสนับสนุนเพิม่ เติมเพือ่
ขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม
..................
............................................................
.............
6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม
......................
............................................................
.............
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ)
........................ ชื่อกิจกรรม
....................................................

1 / 50 ครั้ง/ราย
1 / 50 ครั้ง/ราย

ระยะเวลา
ต.ค.-59

พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 หน่วยงานทีร่ ่วมดาเนินการ

สนง.เกษตรอาเภอ

1 / 50 ครั้ง/ราย
1 / 50 ครั้ง/ราย
ราย

1/60 ครั้ง/ราย

สนง.สหกรณ์จังหวัดสระบุรี

ราย

*** หมำยเหตุ: สำนักงำนสหกรณ์จังหวัด เข้ำบรรยำยหัวข้อวิชำ วิถีสหกรณ์สู่ควำมยั่งยืน ของแต่ละ ศพก. ภำยใต้หลักสูตรและระยะเวลำที่ ศพก.แต่ละแห่งกำหนด ***

แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอ.............ดอนพุด...........จังหวัด........สระบุรี............. ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการ
ดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การตรวจ
วิเคราะห์ดิน
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การทาปุ๋ยหมัก
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การปลูกพืช
น้าน้อย..
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การผลิตและ
ใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อกาจัดศัตรูพืช..
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเลีย้ งสัตว์ปีก
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง
..การลดต้นทุนการผลิตข้าว......
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูล
ประจา ศพก.

ปริมาณ หน่วย

ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ

1
1

ศูนย์
แผน *5-10

1

หลัง

1

ฐาน

*

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

SC
สนง.เกษตรอาเภอ

สนง.เกษตรอาเภอ
สถานีพัฒนาที่ดิน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1
1

ฐาน
ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1

ฐาน

สนง.เกษตรอาเภอ
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1

ฐาน

1

เรื่อง

ศูนย์วิจยั ข้าว, สนง.เกษตร
อาเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน

เรื่อง

สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์วิจยั
ข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน,
ประมง, ปศุสตั ว์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.ปศุสตั ว์อาเภอ

กิจกรรม

ปริมาณ หน่วย

2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชอื่
ศูนย์)
1
- ศูนย์จดั การศัตรูพืชชุมชนตาบล
ไผ่หลิว่
1
- ศูนย์จดั การดินปุ๋ยชุมชนชุมชน
ตาบลบ้านหลวง
3. การบริหารจัดการ ศพก.
3
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์
12
3.3 การรายงานความก้าวหน้า
1
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
1 /200
4.3 Field Day

4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่อง
ร้องเรียน

ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ

ศูนย์

สนง.เกษตรอาเภอ
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ศูนย์

สนง.เกษตรอาเภอ
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง/ราย

ครั้ง

*

*

*

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

25

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์วิจยั
ข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน,
ประมง, ปศุสตั ว์, ชลประทาน
, .....

กิจกรรม
4.5 ร่วมดาเนินการกับ
สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ/
เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน ฯลฯ
4.5.1 วิจยั ร่วมกับ
..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจยั ร่วมกับ
.................
4.5.3 ฝึกงานของ
..........................................
4.5.4 อืน่ ๆ
.....................................................
4.6 คลินิกเกษตร
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตาม
หลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ
ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทาง
โรงเรียนเกษตรกร)
5.1.1 หลักสูตรหลัก
- วิชา การเลือกใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูก
วิธ-ี วิชา การผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อ
การเกษตร
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
- วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /
เศรษฐกิจพอเพียง

ปริมาณ หน่วย

ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ

ครั้ง

ครั้ง
1 / 50 ครั้ง/ราย

1 / 50 ครั้ง/ราย
1 / 50 ครั้ง/ราย
1 / 50 ครั้ง/ราย
1 / 50 ครั้ง/ราย

ศูนย์วิจยั ข้าวลพบุรี
สนง.เกษตรอาเภอ

กิจกรรม

ปริมาณ หน่วย

5.1.3 หลักสูตรเสริม (ระบุวิชา)
1 / 50
- วิชา การผลิตฮอร์โมนเพื่อ
การเกษตร
1 / 50
- วิชา การใช้น้าอย่างรู้คุณค่า
5.2 การอบรมอืน่ ๆ (นอกเหนือจาก
ข้อ 5.1 )
- วิชา วิถสี หกรณ์สคู่ วามยัง่ ยืน
1/60
5.3 การอบรมอืน่ ๆอย่างไม่เป็น
ทางการ
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อ
ขับเคลือ่ น ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชือ่ กิจกรรม
..................
..............................................................
...........
6.2 งบจากท้องถิน่ ชือ่ กิจกรรม
......................
..............................................................
...........
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ)
........................ ชือ่ กิจกรรม
....................................................

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย

ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ

สนง.เกษตรอาเภอ

ครั้ง/ราย
ราย

สนง.เกษตรอาเภอ

ครั้ง/ราย

สนง.สหกรณ์จงั หวัดสระบุรี

ราย

*** หมำยเหตุ: สำนักงำนสหกรณ์จงั หวัด เข้ำบรรยำยหัวข้อวิชำ วิถีสหกรณ์สู่ควำมยัง่ ยืน ของแต่ละ ศพก. ภำยใต้หลักสูตรและระยะเวลำที่ ศพก.แต่ละแห่งกำหนด ***

แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม

ปริมาณ หน่วย

ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

1. การวิเคราะห์ศกั ยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการ
ดาเนินการ
2. การพัฒนาศักยภาพ
2.1สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การจัดการดินและปุย๋
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การปรับเปลีย่ นวิธกี ารปลูกข้าว
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การบริหารจัดการศัตรูขา้ ว
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง เศรษบกิจพอเพียงและไร่นาสวนผสม
- ฐานเรียนรู้เรื่อง การเลีย้ งหมูหลุม
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว
2.4 การปรังปรุง/จัดทา/ข้อมูล
ประจา ศพก
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชอื่ ศูนย์)
- ศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชน
- ศูนย์จดั การดินปุย๋ ชุมชน
3.การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์
3.3การรายงานความก้าวหน้า
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน
4. การให้บริการ ศพก.
4.1 การให้บริการของข้อมูล ข่าวสาร
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร

หน่วยงาน
ทีร่ ่วมดาเนินการ

1
1

ศูนย์
แผน

สนง.กษอ.หนองโดน

1

หลัง

สนง.กษอ.หนองโดน

1

ฐาน

กรมพัฒนาทีด่ นิ

1

ฐาน

กรมการข้าว

1

ฐาน

สนง.กษอ.หนองโดน

1

ฐาน

สนง.กษอ.หนองโดน

สนง.กษอ.หนองโดน

สน.ปศุสัตว์อาเภอ
1

เริ่อง

สนง.กษอ.หนองโดน

5

เรื่อง

สนง.กษอ.หนองโดน

2

ศูนย์

สนง.กษอ.หนองโดน

1

ศูนย์

สนง.กษอ.หนองโดน

3

ครั้ง

สนง.กษอ.หนองโดน

6

ครั้ง

สนง.กษอ.หนองโดน

12

ครั้ง

สนง.กษอ.หนองโดน

3

ครั้ง

สนง.กษอ.หนองโดน

16

ครั้ง

20

ครั้ง

กิจกรรม

ปริมาณ หน่วย

ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

4.3 Field Day

1/200 ครั้ง/ราย

หน่วยงาน
ทีร่ ่วมดาเนินการ
สนง.กษอ.หนองโดน
กรมพัฒนาทีด่ นิ
กรมการข้าว
กรมประมง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

4.4 การแก้ปญ
ั หาและรับเรื่องร้องเรียน
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั
ฝึกงาน ฯลฯ
4.5.1 วิจยั ร่วมกับ
4.5.2 ทดสอบผลการวิจยั ร่วมกับ
4.5.3 ฝึกงานของ
4.5.4 อืน่ ๆ
4.6 คลินกิ เกษตร
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร
5.1.1 หลักสูตรหลัก
- วิชา การใช้ปยุ๋ ตามค่าวิเคราะห์ดนิ
- วิชาการป้องกันกาจัดศัตรูพชื โดยใช้สารชีวภัณฑ์
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิ า)
- วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่/เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม
- วิชา การขยายพันธุม์ ะนาว
- วิชา บัญชีตน้ ทุน
5.2 การอบรมอืน่ ๆ(นอกเหนือจาก ข้อ 5.1)
- วิชา วิถสี หกรณ์สคู่ วามยัง่ ยืน
5.3 การอบรมอืน่ ๆอย่างไม่เป็นทางการ

8

ครั้ง/ราย

สนง.กษอ.หนองโดน

2

ครั้ง/ราย

สนง.กษอ.หนองโดน

1

ครั้ง/ราย

สนง.กษอ.หนองโดน

3

ครั้ง/ราย

สนง.กษอ.หนองโดน

1

ครั้ง/ราย

3

ครั้ง/ราย

สนง.กษอ.หนองโดน

1

ครั้ง/ราย

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

1/60 ครั้ง/ราย

สนง.สหกรณ์จังหวัดสระบุรี

กิจกรรม

ปริมาณ หน่วย

ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

6.การสนับสนุนเพิม่ เติมเพือ่ ขับเคลือ่ น
ศพก. (รัฐ/ เอกชน/ ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชือ่ กิจกรรม
6.2 งบจากท้องถิน่ ชือ่ กิจกรรม
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ชือ่ กิจกรรม

หน่วยงาน
ทีร่ ่วมดาเนินการ

แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี. ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศกั ยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศกั ยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการ
ดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การผลิตปุย๋ อินทรีย์
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การจัดการดิน
และปุย๋
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง เทคโนลียีการ
ผลิตข้าวโพดเลีย้ งสัตว์.
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเลีย้ งสัตว์ปกี
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่องลด
ต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลีย้ งสัตว์
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา
ศพก.
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชอื่ ศูนย์)
- ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
- ศูนย์จัดการดินปุย๋ ชุมชน

ปริมาณ หน่วย

ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

หน่วยงาน
ทีร่ ่วมดาเนินการ

1
1

ศูนย์
แผน 1-10ตค.

SC
สนง.เกษตรอาเภอ

1

หลัง

สนง.เกษตรอาเภอ

1
1

ฐาน
ฐาน

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ พด

1

ฐาน

สนง.เกษตรอาเภอ สวพ 5

1

ฐาน

สนง.ปศุสัตว์อาเภอ
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1

1
1

เรื่อง
เรื่อง

สนง.เกษตรอาเภอ

ศูนย์
ศูนย์

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

กิจกรรม

ปริมาณ หน่วย

3. การบริหารจัดการ ศพก.
ครั้ง
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3
ครั้ง
3.2 การประชาสัมพันธ์
ครั้ง
3.3 การรายงานความก้าวหน้า
ครั้ง
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน
4. การให้บริการของ ศพก.
ครั้ง
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร
ครั้ง
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
4.3 Field Day
1/200 ครั้ง/ราย
ครั้ง
4.4 การแก้ปญ
ั หาและรับเรื่องร้องเรียน
ครั้ง
4.5 ร่วมดาเนินการกับ
สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ/เอกชน
ในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ
4.5.1 วิจัยร่วมกับ
..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ
.................
4.5.3 ฝึกงานของ
..........................................
4.5.4 อืน่ ๆ
.....................................................
ครั้ง
4.6 คลินกิ เกษตร

ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

17

20

20

หน่วยงาน
ทีร่ ่วมดาเนินการ

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

23

กิจกรรม
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตาม
หลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ ศพก.
ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียน
เกษตรกร)
5.1.1 หลักสูตรหลัก
- เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลีย้ ง
สัตว์เพื่อลดต้นทุน
- วิชาการจัดการดินและปุย๋
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
- วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจ
พอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม
- วิชาบัญชีตน้ ทุนอาชีพ
5.2 การอบรมอืน่ ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ
5.1 )
- วิชา วิถีสหกรณ์สคู่ วามยัง่ ยืน
5.3 การอบรมอืน่ ๆอย่างไม่เป็นทางการ
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลือ่ น
ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด
6.2 งบจากท้องถิน่

ปริมาณ หน่วย

3/50 ครั้ง/ราย

ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

11

14

12

หน่วยงาน
ทีร่ ่วมดาเนินการ

สนง.เกษตรอาเภอ

1/50 ครั้ง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ สวพ 5

1/50 ครั้ง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ พด

1/50 ครั้ง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ

1/50 ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ราย

1/60 ครั้ง/ราย

สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์
สนง.สหกรณ์จังหวัดสระบุรี

ราย

*** หมำยเหตุ: สำนักงำนสหกรณ์จังหวัด เข้ำบรรยำยหัวข้อวิชำ วิถีสหกรณ์สคู่ วำมยัง่ ยืน ของแต่ละ ศพก. ภำยใต้หลักสูตรและระยะเวลำที่ ศพก.แต่ละแห่งกำหนด ***

แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม

ระยะเวลา

ปริมาณ

หน่วย

1. การวิเคราะห์ศกั ยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศกั ยภาพ ศพก.

1

ศูนย์

SC

1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ

1

แผน

สนง.เกษตรอาเภอ

1

หลัง

- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..เศรษฐกิจพอเพียง
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..เพิ่มคุณภาพผลผลิตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์

1
1

ฐาน
ฐาน

กส. สก. พด. กวช. พศ.
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด

- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..ระบบการใช้น้าอย่างรู้คณ
ุ ค่า

1

ฐาน

สนง.เกษตรอาเภอ

- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเลี้ยงสัตว์ปกี

1

ฐาน

สนง.ปศุสัตว์อาเภอ

1

เรื่อง

สานักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 5

เรื่อง

สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์วิจัย
ข้าว, สถานีพฒ
ั นาที่ดนิ ,
ประมง, ปศุสัตว์

ศูนย์

สนง.เกษตรอาเภอ

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง ..เพิ่มคุณภาพ
ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จัดการศัตรูพชื ชุมชน

1

กิจกรรม
- ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

ระยะเวลา

ปริมาณ

หน่วย

1

ศูนย์

หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ
สนง.เกษตรอาเภอ

3

ครั้ง

สนง.เกษตรอาเภอ

ครั้ง

สนง.เกษตรอาเภอ

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์
3.3 การรายงานความก้าวหน้า

12

ครั้ง

สนง.เกษตรอาเภอ

3.4 สรุปผลการดาเนินงาน

1

ครั้ง

สนง.เกษตรอาเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร

ครั้ง

4.2 การให้บริการด้านการเกษตร

ครั้ง

4.3 Field Day

1 /200

ครั้ง

4.4 การแก้ปญ
ั หาและรับเรื่องร้องเรียน
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน
รัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ

ครั้ง/ราย

2

ครั้ง

4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
4.5.4 อื่นๆ .....................................................
4.6 คลินกิ เกษตร

ครั้ง

กิจกรรม

ปริมาณ

หน่วย

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรี
นเกษตรกร)
5.1.1 หลักสูตยรหลั
ก

1 / 50

ครั้ง/ราย

- วิชา เทคโนโลยีการปลูกพืชตระกูลถั่วให้ได้
คุณ-ภาพ
วิชา การบริหารจัดการศัตรูพชื
- วิชา เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดนิ
- วิชา หลักการใช้น้าที่เหมาะสม
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)

1/50
1/50
1/50
1/50

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย

ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร

กวก
กสก
พด กวก
พด ทรัพยากรน้าบาดาล
สนง.เกษตรอาเภอ

- วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม

ครั้ง/ราย

- วิชา บัญชีตน้ ทุนการผลิต
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )

ครั้ง/ราย
ราย

กตส กสส.

ครัง้ /ราย

สนง.สหกรณ์จังหวัดสระบุรี

- วิชา วิถีสหกรณ์สู่ความยั่งยืน
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/
เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
.........................................................................
6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................
.........................................................................

1/60

ราย

กิจกรรม

ปริมาณ

หน่วย

ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ

6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................ ชื่อ
กิจกรรม ....................................................

*** หมายเหตุ: สานักงานสหกรณ์จังหวัด เข้าบรรยายหัวข้อวิชา วิถีสหกรณ์สู่ความยัง่ ยืน ของแต่ละ ศพก. ภายใต้หลักสูตรและระยะเวลาที่ ศพก.แต่ละแห่งกาหนด ***

แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศกั ยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศกั ยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการ
ดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 ปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซม
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่องการตรวจวิเคราะห์
และการ
ใช้ปยุ๋ ตามค่าวิเคราะห์ดนิ
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การทาปุย๋ หมัก
และน้าหมักชีวภาพ
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การผลิตและใช้
สารชีวภัณฑ์เพื่อกาจัดศัตรูพืช
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การปลูกพืชใช้น้า
น้อย
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การปลูกผักสวนครัว
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การทาบัญชี
ครัวเรือน
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเลีย้ งสัตว์ปกี
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่องการ
ลดต้นทุนการผลิตข้าว

ปริมาณ หน่วย

ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

หน่วยงาน
ทีร่ ่วมดาเนินการ

1
1

ศูนย์
แผน

*
*

สนง.เกษตร อ.เสาไห้
สนง.เกษตร อ.เสาไห้

1

หลัง

9-31 ธ.ค.

สนง.เกษตร อ.เสาไห้

1

ฐาน

10-31 ธ.ค.

สถานีพฒ
ั นาที่ดนิ

1

ฐาน

สถานีพฒ
ั นาที่ดนิ

1

ฐาน

สนง.เกษตร อ.เสาไห้

1

ฐาน

สนง.เกษตร อ.เสาไห้

1
1

ฐาน
ฐาน

สนง.เกษตร อ.เสาไห้
ตรวจบัญชีสหกรณ์

1

ฐาน

สนง.ปศุสัตว์อาเภอ

1

เรื่อง

ศูนย์วิจัยข้าว,เกษตรอาเภอ
,พัฒนาที่ดนิ

กิจกรรม

ปริมาณ หน่วย

เรื่อง
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา
ศพก.
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชอื่ ศูนย์)
- ศูนย์ จัดการศัตรูพืชชุมชน
2 ศูนย์
- ศูนย์ ข้าวชุมชน
1 ศูนย์
- ศูนย์ จัดการดินปุย๋ ชุมชน
1 ศูนย์
3. การบริหารจัดการ ศพก.
ครั้ง
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3
ครั้ง
3.2 การประชาสัมพันธ์
3
3.3 การรายงานความก้าวหน้า
12 ครั้ง
ครั้ง
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน
4. การให้บริการของ ศพก.
ครั้ง
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร
ครั้ง
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
4.3 Field Day
1/200 ครั้ง/ราย
ครั้ง
4.4 การแก้ปญ
ั หาและรับเรื่องร้องเรียน
ครั้ง
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย
ฝึกงาน ฯลฯ
4.5.1 วิจัยร่วมกับ
..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ
.................
4.5.3 ฝึกงานของ
..........................................

ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

หน่วยงาน
ทีร่ ่วมดาเนินการ

สานักงานเกษตรอาเภอ,ศูนย์วจิ ัยข้าว,สถานีพฒ
ั นาที่ดนิ ,ประมง,ปศุสัตว์
สนง.เกษตร อ.เสาไห้
สนง.เกษตร อ.เสาไห้,กรมการข้าว

*
*

*

*

*

*

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

สนง.เกษตร อ.เสาไห้
สนง.เกษตร อ.เสาไห้
สนง.เกษตร อ.เสาไห้
สนง.เกษตร อ.เสาไห้
สนง.เกษตร อ.เสาไห้
สนง.เกษตร อ.เสาไห้

*9

สนง.เกษตร อ.เสาไห้,หน่วยงานภาคี

สนง.เกษตร อ.เสาไห้

กิจกรรม
4.5.4 อืน่ ๆ
.....................................................
4.6 คลินกิ เกษตร
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตาม
หลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ ศพก.
ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียน
เกษตรกร)
5.1.1 หลักสูตรหลัก
- วิชาการลดต้นทุนการผลิตข้าว
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
- วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจ
พอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม
- วิชา.การใช้น้าอย่างรู้คณ
ุ ค่า
5.2 การอบรมอืน่ ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ
5.1 )
- วิชา วิถีสหกรณ์สคู่ วามยัง่ ยืน

ปริมาณ หน่วย

ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

หน่วยงาน
ทีร่ ่วมดาเนินการ

ครั้ง

1/50 ครั้ง/ราย

1/50 ครั้ง/ราย
1/50 ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
1/50 ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
1/50 ครั้ง/ราย
ราย

1/60 ครั้ง/ราย

*

สนง.เกษตร อ.เสาไห้
*

สนง.เกษตร อ.เสาไห้
*

สนง.เกษตร อ.เสาไห้
สนง.สหกรณ์จังหวัดสระบุรี

กิจกรรม
5.3 การอบรมอืน่ ๆอย่างไม่เป็นทางการ
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลือ่ น
ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชือ่ กิจกรรม
..................
6.2 งบจากท้องถิน่ ชือ่ กิจกรรม
......................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ)
งบประมาณจากหน่วยภาคี
6.3.1กรมการข้าว
6.3.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์
6.3.3 กรมพัฒนาที่ดนิ
6.3.4กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
6.3.5 กรมปศุสัตว์
6.3.6 กรมประมง
6.3.7 กรมชลประทาน
6.3.8 กรมหม่อนไหม
6.3.9 กรมฝนหลวง
6.3.10 สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ
6.3.11สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ปริมาณ หน่วย

ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

หน่วยงาน
ทีร่ ่วมดาเนินการ

ราย

1/50
1
1
1
1
1
1
1
1

ครั้ง/ราย
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

1
1

ศูนย์
ราย

พ.ย.2559-ก.ย.2560
พ.ย.2559-ก.ย.2560
พ.ย.2559-ก.ย.2560
ต.ค.59-ก.ย.60
ต.ค.59-ก.พ.60
พ.ย.59-ส.ค.60
ต.ค.59-ก.ย.60
ต.ค.59-ก.ย.60

กรมการข้าว
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สถานีพัฒนาที่ดนิ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กรมชลประทาน

ศูนย์หม่อนไหมฯ

ม.ค.-60

กรมฝนหลวง

ม.ค.60-มี.ค.60
ม.ค.60-มี.ค.60

ส่วนกลาง
สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

*** หมำยเหตุ: สำนักงำนสหกรณ์จังหวัด เข้ำบรรยำยหัวข้อวิชำ วิถีสหกรณ์สคู่ วำมยัง่ ยืน ของแต่ละ ศพก. ภำยใต้หลักสูตรและระยะเวลำที่ ศพก.แต่ละแห่งกำหนด ***

แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

ปริมาณ หน่วย

ระยะเวลา

หน่วยงาน
ที่ร่วมดาเนินการ

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

1
1

ศูนย์
แผน

SC
สนง.เกษตรอาเภอ

1

หลัง

สนง.เกษตรอาเภอ

- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ลดต้นทุนการผลิต

ฐาน

สนง.เกษตรอาเภอ

- ฐานเรียนรู้ เรื่อง เพิ่มมูลค่าผลผลิต

ฐาน

สนง.เกษตรอาเภอ

- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเลี้ยงสัตว์ (วัวนม)

ฐาน

สนง.ปศุสัตว์อาเภอ

- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเลี้ยงสัตว์ปีก

1

ฐาน

สนง.ปศุสัตว์อาเภอ

2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้
- เรื่อง ลดต้นทุนการผลิตมันสาปะหลัง

1

เรื่อง

- สนง.เกษตรอาเภอ
- พัฒนาที่ดิน
สปก.

- แปลงสาธิตการปลูกพืชด้วยระบบน้าหยด

3

เรื่อง

- จัดทาเอกสารเผยแพร่
2
( 1 ) การปลูกพืชด้วยระบบน้าหยด
( 2 ) เอกสารเผยแพร่เรือ่ งการปฏิรูปที่ดิน

เรือ่ ง

2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์ ข้าวโพดแปลงใหญ่ 5 ตาบล
- ศูนย์ ผัก

5
1

ศูนย์
ศูนย์

- เกษตร
- ปศุสัตว์
- พัฒนาที่ดิน
20,000 บาท
สปก.
สปก.
ทุกหน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน

กิจกรรม

ปริมาณ หน่วย

ศูนย์
- ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ศูนย์
- ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
11 ครั้ง
3.2 การประชาสัมพันธ์
11 ครั้ง
3.3 การรายงานความก้าวหน้า
9 ครั้ง
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน
2 ครั้ง
4. การให้บริการของ ศพก.
ครั้ง
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
12 ครั้ง
4.3 Field Day
1/200 ครั้ง/ราย
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน
9 ครั้ง
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
ครั้ง
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ

ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

หน่วยงาน
ที่ร่วมดาเนินการ

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
ทุกหน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
ทุกหน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน

4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
4.5.4 อื่นๆ .....................................................
4.6 คลินิกเกษตร

1

ครั้ง

ทุกหน่วยงาน

กิจกรรม
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)
5.1.1 หลักสูตรหลัก
- วิชา การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
- วิชา การปรับปรุงบารุงดิน
- การใช้พันธุ์มันที่ดีและเหมาะสม
- เทคนิคการเพิ่มผลผลิตมัน
- เทคนิคการเพิ่มมูลค่ามันสาปะหลัง

ปริมาณ หน่วย

5/50 ครั้ง/ราย

ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

หน่วยงาน
ที่ร่วมดาเนินการ

ทุกหน่วยงาน

1/50 ครั้ง/ราย
1/50 ครั้ง/ราย
1/50 ครั้ง/ราย
1/50 ครั้ง/ราย
1/50 ครั้ง/ราย

- สนง.เกษตรอาเภอ
- สนง.ตรวจบัญชี
- สนง.พัฒนาที่ดิน
- สนง.พัฒนาที่ดิน
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5
สนง.เกษตรอาเภอ

1/50 ครั้ง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ

1/50 ครั้ง/ราย

สนง.สหกรณ์จังหวัดสระบุรี

2/50 ครั้ง/ราย

สนง.ตรวจบัญชี

5/50

5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
- วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม
- วิชา ความรู้เรื่องสหกรณ์และวิถีสหกรณ์สู่
ความยั่งยืน
- วิชา การทาบัญชีครัวเรือน
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
- วิชา วิถีสหกรณ์สู่ความยั่งยืน
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/
เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

ราย

1/60 ครั้ง/ราย

สนง.สหกรณ์จังหวัดสระบุรี

ราย

*** หมำยเหตุ: สำนักงำนสหกรณ์จังหวัด เข้ำบรรยำยหัวข้อวิชำ วิถีสหกรณ์สู่ควำมยัง่ ยืน ของแต่ละ ศพก. ภำยใต้หลักสูตรและระยะเวลำที่ ศพก.แต่ละแห่งกำหนด ***

แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม

ปริมาณ หน่วย

ระยะเวลา
ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60

หน่วยงาน
ที่รว่ มดาเนินการ

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศกั ยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ

1
1

ศูนย์

1

หลัง

1
1
1
1

ฐาน

1

แผน

ศพก., สนง.เกษตรอาเภอฯ

x

ศพก., สนง.เกษตรอาเภอฯ

x

2. การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้

x

x

ศพก.

x
x
x
x
x

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สนง.ประมงจังหวัด

2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การผลิตน้าหมักชีวภาพ
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การตรวจวิเคราะห์ดนิ
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเลี้ยงไก่ไข่
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเลี้ยงกบในกระชังบก

ฐาน
ฐาน
ฐาน

- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเลี้ยงสัตว์ปกี
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง การลด
ต้นทุนการผลิตข้าวและการไถกลบตอซังข้าว

1

ฐาน
เรื่อง

2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

1

เรื่อง

1

ศูนย์

x
x
x
x

x

x

x

สนง.ปศุสัตว์อาเภอ
ศพก., สนง.เกษตรอาเภอฯ

x

x

สนง.เกษตรอาเภอฯ

2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ต.ผึ้งรวง)

x

x

ศพก., สนง.เกษตรอาเภอฯ

กิจกรรม
- ศูนย์จัดการศัตรูพชื ชุมชน (ต.ห้วยบง)
- ศูนย์จัดการศัตรูพชื ชุมชน (ต.เขาดิน
พั3.ฒการบริ
นา) หารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์
3.3 การรายงานความก้าวหน้า (ทุกเดือน)
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน

ปริมาณ หน่วย
1
1

ศูนย์

3
3
12
1

ครั้ง

ระยะเวลา
ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60

x
x

ศูนย์

ครั้ง
ครั้ง

x

x

x

ศพก., สนง.เกษตรอาเภอฯ

x
x
x
x
x

x

x

หน่วยงาน
ที่รว่ มดาเนินการ
ศพก., สนง.เกษตรอาเภอฯ

x
x
x

x

x

x
x
x

ครั้ง

ศพก., สนง.เกษตรอาเภอฯ
ศพก., สนง.เกษตรอาเภอฯ

x
x

x สนง.เกษตรอาเภอฯ
x สนง.เกษตรอาเภอฯ

4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
4.3 Field Day
4.4 การแก้ปญ
ั หาและรับเรื่องร้องเรียน
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่4.5.1
วยงานรั
านการวิจัย ฝึกงาน
วิจัยฐร่/เอกชนในด้
วมกับ..........................................

ครั้ง
3
ครั้ง
3
1/200 ครั้ง/ราย
ครัง้
3
ครัง้
-

x
x

x
x

x
x

x

ศพก., สนง.เกษตรอาเภอฯ
ศพก., สนง.เกษตรอาเภอฯ

x
x

ศพก., สนง.เกษตรอาเภอฯ

x

ศพก., สนง.เกษตรอาเภอฯ

4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
4.5.4 อื่นๆ .....................................................
4.6 คลินกิ เกษตร

1

ครั้ง

x (15)

ศพก., สนง.เกษตรอาเภอฯ

กิจกรรม

ปริมาณ หน่วย

ระยะเวลา
ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60

หน่วยงาน
ที่รว่ มดาเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตร
และแผนการเรี
ยนรูก้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
5.1.1 หลักสูตรหลั
- วิชา การเตรียมดินและการปรับปรุงบารุง
ดิน- วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุท์ ี่ดี

3/50 ครั้ง/ราย

1/50
1/50
- วิชา การเจริญเติบโตและวัฎจักรชีวิตของ 1/50
ข้า-ว วิชา การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดนิ
1/50
ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
- วิชา ศัตรูพชื และการบริหารจากการ
ศัต-รูวิพชชื าแบบผสมผสาน
การเก็บเกี่ยวและการดูแลผลผลิต
หลังการเก็บเกี่ยว
- วิชา การบรรจุภณ
ั ฑ์และการแปรรูป

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย

x
x
x
(28) (19) (17)
x
x
x

สถานีพัฒนาที่ดินฯ
ศูนย์วจิ ัยข้าวฯ
ศูนย์วจิ ัยข้าวฯ
สถานีพัฒนาที่ดินฯ

x

1/50 ครั้ง/ราย
1/50 ครัง้ /ราย

x

สนง.เกษตรอาเภอฯ
ศูนย์วจิ ัยข้าวฯ

1/50 ครั้ง/ราย

x

ศูนย์วจิ ัยข้าวฯ

x

5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
- วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่/เศรษฐกิจพอเพียง

1/50 ครั้ง/ราย

x

สนง.เกษตรและสหกรณ์ฯ

1/50 ครั้ง/ราย
1/50 ครัง้ /ราย
1/50 ครัง้ /ราย

x
x

กรมตรวจบัญชีฯ
กรมชลประทาน
ศูนย์หม่อนไหมฯ

5.1.3 หลักสูตรเสริม
- วิชา การทาบัญชีครัวเรือน-บัญชีตน้ ทุน
อาชี- วิพชา การใช้น้าอย่างรู้คณ
ุ ค่า
- วิชา การทาชาใบหม่อนและน้าลูกหม่อน

x

กิจกรรม
- วิชา การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกและ
การเลี้ยงกบในกระชังบก
- วิชา การทาน้าหมักชีวภาพสูตรต่างๆ
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
- วิชา วิถีสหกรณ์สู่ความยั่งยืน
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ

หน่วยงาน
ที่รว่ มดาเนินการ
ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60
1/50 ครั้ง/ราย
x
สนง.ประมงจังหวัด
ระยะเวลา

ปริมาณ หน่วย

1/50 ครั้ง/ราย
ราย
1/60 ครั้ง/ราย
ราย
-

x

สถานีพัฒนาที่ดินฯ
สนง.สหกรณ์จังหวัดสระบุรี

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน
ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
6.2
่น ชื่อกิจกรรม
......................
6.3 งบจากท้
(ระบุแหล่องงถิ
งบประมาณ)
........................
ชื่อกิจกรรม
6.3.1 กรมการข้าว
6.3.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์
6.3.3 กรมพัฒนาที่ดนิ
6.3.4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
6.3.5 กรมปศุสัตว์
6.3.6 กรมประมง
6.3.7 กรมชลประทาน
6.3.8 กรมหม่อนไหม
6.3.9 กรมฝนหลวง
6.3.10 สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ
6.3.11 สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

1/50 ครั้ง/ราย
1
ศูนย์
1
ศูนย์
1
ศูนย์
1
ศูนย์
1
ศูนย์
1
ศูนย์
1
ศูนย์
1
ศูนย์
ศูนย์
1
1

ศูนย์

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

ศูนย์วจิ ัยข้าวฯ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สถานีพัฒนาที่ดินฯ
กรมตรวจบัญชีฯ
ปศุสัตว์จังหวัดฯ
ประมงจังหวัดฯ
x ชลประทานจังหวัดฯ
x ศูนย์หม่อนไหมฯ
กรมฝนหลวง
ส่วนกลาง
สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

กิจกรรม

ปริมาณ หน่วย

ระยะเวลา
ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60

หน่วยงาน
ที่รว่ มดาเนินการ

*** หมำยเหตุ: สำนักงำนสหกรณ์จังหวัด เข้ำบรรยำยหัวข้อวิชำ วิถีสหกรณ์สู่ควำมยัง่ ยืน ของแต่ละ ศพก. ภำยใต้หลักสูตรและระยะเวลำที่ ศพก.แต่ละแห่งกำหนด ***

