แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การทาปุย๋ อินทรีย์
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การทาปุย๋ นาหมัก
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

ระยะเวลา

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน

25 พ.ย. - 30 ธ.ค.

1

หลัง

25 พ.ย. - 30 ธ.ค.

1
1
1
1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน
เรื่อง
เรื่อง

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

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

25 พ.ย. - 30 ธ.ค.

สถานีพัฒนาที่ดนิ
สนง.ปศุสตั ว์จงั หวัด
สนง.ประมงจังหวัด
สนง.เกษตรอาเภอ
ศูนย์วจิ ยั ข้าว, สนง.เกษตรอาเภอ

25 พ.ย. - 31 ม.ค.
25 พ.ย. - 31 ม.ค.
25 พ.ย. - 31 ม.ค.
25 พ.ย. - 31 ม.ค.
มี.ค. - พ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์วจิ ัยข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์

15 พ.ย.-30 ธ.ค.

2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศพก. เครือข่าย บ้านนา
- ศพก. พิตเพียน
- พศก. เจ้าปลุก
3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์
3.3 การรายงานความก้าวหน้า
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน

หน่วยงานที่รว่ มดาเนินการ

.

1
1
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

3
12
12
1

ครัง
ครัง
ครัง
ครัง

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

1 ก.พ.-31มี.ค.
1 ก.พ.-31มี.ค.
1 ก.พ.-31มี.ค.

*

*
ทุกวันที่ 25 ของเดือน

*
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

กิจกรรม
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
4.3 Field Day

ปริมาณ

หน่วย

12
ครัง
12
ครัง
1 /200 ครัง/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

หน่วยงานที่รว่ มดาเนินการ

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์วจิ ัยข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์,
ชลประทาน

4.4 การแก้ปญ
ั หาและรับเรื่องร้องเรียน

ครัง

สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์วจิ ัยข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์,
ชลประทาน

4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ /เอกชนในด้าน
การวิจยั ฝึกงาน ฯลฯ

ครัง

มหาวิทยาลัย.........

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 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ
ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร )
5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบุวชิ า))
1) วิชา การเตรียมดิน
2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุด์ ี
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิ า)
1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
2) วิชา ลดต้นทุนการผลิตข้าว

ครัง

50

ราย

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

ครัง/ราย
ครัง/ราย
ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย

สานักงานเกษตรอาเภอ
สานักงานเกษตรอาเภอ กรมการข้าว
สานักงานเกษตรอาเภอ

กิจกรรม
5.1.3 หลักสูตรเสริม
1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ
2) วิชาการใช้นาอย่างรู้คุณค่า
5.2 การอบรมอืน่ ๆ
1) การผลิตและขยายเชือจุลินทรีย์
2) การปลูกพืชไร้ดิน
5.3 การอบรมอืน่ ๆอย่างไม่เป็นทางการ
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก .(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม พัฒนากลุ่มเกษตรกร
ผู้ประกอบการตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกิจกรรม ......................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ......... ชื่อกิจกรรม.........................

ปริมาณ

หน่วย

ราย
50
1 / 50 ครัง/ราย
1 / 50 ครัง/ราย
ราย
1 / 30 ครัง/ราย
1 / 25 ครัง/ราย
ราย
3 / 50 ครัง/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

หน่วยงานที่รว่ มดาเนินการ

ตรวจบัญชีสหกรณ์
สานักงานเกษตรอาเภอ, ชลประทาน
สานักงานเกษตรอาเภอ, ศดปช.
สานักงานเกษตรอาเภอ, ศดปช.

สานักงานเกษตรอาเภอ

แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการ
ดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การทาปุ๋ยหมัก....
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การเลียงไก่
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การเลียงปลา
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การผลิตและใช้สาร
ชีวภัณฑ์เพื่อกาจัดศัตรูพชื ..
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง ..การ
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

1
1

ศูนย์
แผน

*1-5
*5-10

1

หลัง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1
1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

สถานีพัฒนาที่ดิน
สนง.ปศุสตั ว์จงั หวัด
สนง.ประมงจังหวัด
สนง.เกษตรอาเภอ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1

2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา
ศพก.

เรื่อง

ศูนย์วิจยั ข้าว, สนง.
เกษตรอาเภอ, สถานี
พัฒนาที่ดิน

เรื่อง

สนง.เกษตรอาเภอ,
ศูนย์วิจัยข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุ
สัตว์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์

หน่วยงานทีร่ ่วม
ดาเนินการ

3

ครัง
ครัง

*

*

*

กิจกรรม
3.3 การรายงานความก้าวหน้า
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
4.3 Field Day

4.4 การแก้ปญ
ั หาและรับเรื่องร้องเรียน
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน
ฯลฯ

ปริมาณ หน่วย
12
1

ครัง
ครัง

ครัง
ครัง
1 /200 ครัง/ราย

ครัง
ครัง

4.5.1 วิจยั ร่วมกับ
..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจยั ร่วมกับ
.................
4.5.3 ฝึกงานของ
..........................................
4.5.4 อืน่ ๆ
.....................................................
ครัง
4.6
คลินิกเกษตร
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลักสูตร 1 / 50 ครัง/ราย
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอด
ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

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 ่วม
ดาเนินการ

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

*19

สนง.เกษตรอาเภอ,
ศูนย์วิจัยข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุ
สัตว์, ชลประทาน, .....

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

หน่วยงานทีร่ ่วม
ดาเนินการ

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
หลักของ ศพก (ระบุวิชา))
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย

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

ครัง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ

1 / 50 ครัง/ราย
1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ
1 / 50 ครัง/ราย
2) วิชาการใช้นาอย่างรู้คุณค่า.
ราย
5.2 การอบรมอืน่ ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1
)
ราย
5.3 การอบรมอืน่ ๆอย่างไม่เป็นทางการ
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลือ่ น
ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชือ่ กิจกรรม
6.2 งบจากท้องถิน่ ชือ่ กิจกรรม
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ชือ่ กิจกรรม

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

1) วิชา การเตรียมดิน
2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี
3) วิชา การทาและใช้นาหมักชีวภาพ
4) วิชา การทาและใช้นาส้มควันไม้
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจ
พอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้นาอย่างรู้คุณค่า
(ระบุวิชา)

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

แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..เชือราบิวเวอร์เรียและ
ไตรโคเดอร์ม่า....
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การผลิตหมักชีวภาพ..
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง .การปลูกผักสวนครัว
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การใช้นาอย่างรู้คุณค่า
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง ..การลด
ต้นทุนการผลิตข้าว......

2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

ระยะเวลา

หน่วยงานทีร่ ว่ ม
ดาเนินการ
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

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

1

ฐาน

สนง.เกษตรอาเภอ

1
1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน
เรื่อง

สถานีพัฒนาทีด่ ิน
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
ศูนย์วจิ ัยข้าว,
สนง.เกษตร
อาเภอ, สถานี
พัฒนาทีด่ ิน

1

เรื่อง

สนง.เกษตรอาเภอ
,ศูนย์วจิ ยั ข้าว,
สถานีพฒ
ั นาทีด่ ิน,
ประมง, ปศุสัตว์

*1-5
*5-10
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
ศพก.ลาดบัวหลวง

กิจกรรม
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จดั การศัตรูพืชชุมชนตาบลลาดบัว
หลวง
- ศูนย์ขา้ วชุมชนตาบลสิงหนาท
- ศูนย์จดั การดินปุย๋ ชุมชนตาบลสิงหนาท
- ศูนย์เครือข่าย ศพก.คลองพระยาบันลือ
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 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน
ฯลฯ
4.5.1 วิจยั ร่วมกับ..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจยั ร่วมกับ.................

ปริมาณ

หน่วย

1

ศูนย์

ระยะเวลา

หน่วยงานทีร่ ว่ ม
ดาเนินการ
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

สนง.เกษตรอาเภอ
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1
1
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

3
12
1

ครัง
ครัง
ครัง
ครัง

1 /200

ครัง
ครัง
ครัง/ราย

ครัง
ครัง

ศูนย์วจิ ัยข้าว
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

*

*

ศพก.ลาดบัวหลวง

*

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

ศพก.ลาดบัวหลวง
ศพก.ลาดบัวหลวง

*15

สนง.เกษตรอาเภอ
,ศูนย์วจิ ยั ข้าว,
สถานีพฒ
ั นาทีด่ ิน,
ประมง, ปศุสัตว์,
ชลประทาน, .....

ศพก.ลาดบัวหลวง

กิจกรรม
4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
4.5.4 อื่นๆ .....................................................
4.6 คลินิกเกษตร
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

ปริมาณ

หน่วย

ระยะเวลา

หน่วยงานทีร่ ว่ ม
ดาเนินการ
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

ครัง
1 / 50

ครัง/ราย

สนง.เกษตร
อาเภอ ,ศพก.
ลาดบัวหลวง

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

ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย

ศพก.ลาดบัวหลวง
ศพก.ลาดบัวหลวง
ศพก.ลาดบัวหลวง
ศพก.ลาดบัวหลวง
ศพก.ลาดบัวหลวง
ศพก.ลาดบัวหลวง

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ
ศพก (ระบุวิชา))
1) วิชา การเตรียมดิน
2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี
3) วิชา การทาและใช้นาหมักชีวภาพ
4) วิชา การทาและใช้เชือราบิวเวอร์เรีย
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง

ศพก.ลาดบัวหลวง

5.1.3 หลักสูตรเสริม
1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ
2) วิชา การใช้นาอย่างรู้คุณค่า
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ
6. การสนับสนุนเพิม่ เติมเพือ่ ขับเคลื่อน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

1 / 50
1 / 50

ครัง/ราย
ราย
ราย

ศพก.ลาดบัวหลวง
ศพก.ลาดบัวหลวง

กิจกรรม
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
.........................................................................
6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................
.........................................................................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................
ชื่อกิจกรรม ....................................................

ปริมาณ

หน่วย

ระยะเวลา

หน่วยงานทีร่ ว่ ม
ดาเนินการ
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

แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้

ระยะเวลา

ปริมาณ

หน่วย

หน่วยงานทีร่ ว่ ม
ดาเนินการ
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

*1-5
*5-10

1

หลัง

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การทาและใช้นาหมัก
ชีวภาพ
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การลดต้นทุนการผลิต
ข้าว
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การเลียงปลาในนาข้าว
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การผลิตและใช้สารชีว
ภัณฑ์เพือ่ กาจัดศัตรูพืช..
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง ..การลด
ต้นทุนการผลิตข้าว......

2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

1

สถานีพัฒนาทีด่ ิน

ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1

สนง.ปศุสัตว์จงั หวัด

ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1
1

ฐาน
ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.ประมงจังหวัด
สนง.เกษตรอาเภอ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

1

เรื่อง

ศูนย์วจิ ัยข้าว,
สนง.เกษตร
อาเภอ, สถานี
พัฒนาทีด่ ิน

2

เรื่อง

สนง.เกษตรอาเภอ
,ศูนย์วจิ ยั ข้าว,
สถานีพฒ
ั นาทีด่ ิน,

25 ธ.ค.- 30 ม.ค.

2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)

ศพก.,
สนง.เกษตรอาเภอ

กิจกรรม
- ศูนย์จดั การศัตรูพืชชุมชนตาบลหันสัง
- ศูนย์จดั การดินปุย๋ ชุมชนตาบลหันสัง
3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
ศูนย์

3
12

ครัง
ครัง

ระยะเวลา

หน่วยงานทีร่ ว่ ม
ดาเนินการ
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

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

*

*

*
ศพก.,
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

3.3 การรายงานความก้าวหน้า
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
4.3 Field Day

12
1

ครัง
ครัง

12
12
1 /200

ครัง
ครัง
ครัง/ราย

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

ศพก.
ศพก.

15 พ.ค.-15 มิ.ย.

4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน

12

ครัง

สนง.เกษตรอาเภอ
,ศูนย์วจิ ยั ข้าว,
สถานีพฒ
ั นาทีด่ ิน,
ประมง, ปศุสัตว์,
ชลประทาน

ศพก.

กิจกรรม

ระยะเวลา

หน่วยงานทีร่ ว่ ม
ดาเนินการ
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

ปริมาณ

หน่วย

1 / 50

ครัง/ราย

1) วิชา การเตรียมดิน

1 / 50

ครัง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ
สถานีพฒ
ั นาทีด่ ิน

2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี

1 / 50

ครัง/ราย

ศูนย์วจิ ัยข้าว,
สนง.เกษตรอาเภอ

3) วิชา การทาและใช้นาหมักชีวภาพ

1 / 50

ครัง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ
สถานีพฒ
ั นาทีด่ ิน

4) วิชา การปรับปรุงคุณภาพข้าวเปลือก

1 / 50

ครัง/ราย

ศูนย์วจิ ัยข้าว,
สนง.เกษตรอาเภอ

5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้นาอย่างรู้คุณค่า
(ระบุวิชา)

1 / 50
1 / 50

ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย

1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ
2) วิชาการใช้นาอย่างรู้คุณค่า.

1 / 50
1 / 50

ครัง/ราย
ครัง/ราย

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)
5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ
ศพก (ระบุวิชา))

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )

สนง.เกษตรอาเภอ

สานักงานตรวจบัญชี

ชลประทานจังหวัด
สนง.เกษตรอาเภอ

กิจกรรม
1) วิชา การปลูกพืชปุย่ สดปรับปรุงดิน

ปริมาณ
1 / 50

ระยะเวลา

หน่วยงานทีร่ ว่ ม
ดาเนินการ
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
สนง.เกษตรอาเภอ
ครัง/ราย
สถานีพฒ
ั นาทีด่ ิน

หน่วย

กิจกรรม

ปริมาณ

หน่วย

6. การสนับสนุนเพิม่ เติมเพือ่ ขับเคลื่อน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม รถ
แทรกเตอร์ลอ้ ยาง
6.2 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ผานพรวน
(ผาน7)
6.3 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม เครื่องอัด

1

คัน

1

ชุด

ฟาง

1

เครื่อง

ระยะเวลา

หน่วยงานทีร่ ว่ ม
ดาเนินการ
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

จ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา

แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การทาและใช้ปุ๋ยชีวภาพ
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง เศรษฐกิจพอเพียง
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การลดต้นทุนการผลิตข้าว
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การป้องกันกาจัดศัตรูพชื แบบ
ผสมผสาน
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรือ่ ง การลดต้นทุน
การผลิตข้าว
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

ปริมาณ หน่วย
1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

1
1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน

1

เรือ่ ง
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

15 ธ.ค.-25 ม.ค.

สถานีพัฒนาที่ดิน

15 ธ.ค.-25 ม.ค.

ปศุสัตว์อาเภอ,ประมงอาเภอ

15 ธ.ค.-25 ม.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

15 ธ.ค.-25 ม.ค.

15 พ.ค. - 15 ก.ย.

15 ธ.ค.-25 ม.ค.

ศูนย์วจิ ยั ข้าว, สนง.เกษตร
อาเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน
สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์วิจัยข้าว,
สถานีพฒ
ั นาที่ดิน, ประมง, ปศุ
สัตว์

กิจกรรม
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จัดการศัตรูพชื ชุมชนตาบลคลองจิก
- ศูนย์ข้าวชุมชนตาบลเชียงรากน้อย
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 การแก้ปัญหาและรับเรือ่ งร้องเรียน
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน
รัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ
4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
4.5.4 อื่นๆ .....................................................
4.6 คลินิกเกษตร

ปริมาณ หน่วย
1
1

ศูนย์
ศูนย์

3
3
12
1

ครัง
ครัง
ครัง
ครัง

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

15 ม.ค.-25 ก.พ.
15 ม.ค.-25 ก.พ.

*
*

*
*

*
*

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

สนง.เกษตรอาเภอ

ครัง
ครัง
1 /200

ครัง/ราย

ครัง
ครัง

ครัง

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

*

สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์วจิ ยั
ข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน,
ประมง, ปศุสัตว์, ชลประทาน

มหาวิทยาลัย.........

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

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรูข้ อง ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)
5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก
(ระบุวชิ า)

50

ราย

1) วิชา การเตรียมดิน

1/50 ครัง/ราย

สานักงานเกษตรอาเภอ

2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุด์ ี
3) วิชา การทาและใช้นาหมักชีวภาพ
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิ า)
1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง

1/50 ครัง/ราย
1/50 ครัง/ราย
50
ราย
1/50 ครัง/ราย

สานักงานเกษตรอาเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม
1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ
2) วิชาการใช้นาอย่างรูค้ ุณค่า
5.2 การอบรมอื่น ๆ
1) การเรียนรูด้ ้านการจัดการดินและปุ๋ย และการ
วิเคราะห์ดิน
2) การเรียนรูเ้ ทคโนโลยีด้านดินและปุ๋ย
3) การเรียนรูก้ ารใช้แผ่นหมุนการใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน

50
ราย
1/50 ครัง/ราย
1/50 ครัง/ราย
30
ราย
1/30 ครัง/ราย
1/30 ครัง/ราย
1/30 ครัง/ราย

สานักงานเกษตรอาเภอ
สานักงานเกษตรอาเภอ
ตรวจบัญชีสหกรณ์
สานักงานเกษตรอาเภอ, ชลประทาน

สานักงานเกษตรอาเภอ, ศดปช.
สานักงานเกษตรอาเภอ, ศดปช.
สนง.เกษตรอาเภอ, ศดปช.
,สถานีพัฒนาที่ดิน

4) การเรียนรูก้ ารจัดการศัตรูพชื แบบผสมผสาน (IPM) 1/30 ครัง/ราย

สานักงานเกษตรอาเภอ, ศจช.

5) อบรมถ่ายทอดความรูก้ ารใช้สารเคมีร่วมกับ
ปุ๋ยชีวภาพ

สนง.เกษตรอาเภอ, สถานี
พัฒนาที่ดิน

1/30 ครัง/ราย

กิจกรรม

ปริมาณ หน่วย

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/
เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) .........
ชื่อกิจกรรม.........................
7. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย
7.1 ตรวจสารพิษตกค้างในเลือด
7.2 ผลิตและสนับสนุนหัวเชือจุลินทรียค์ วบคุม
ศัตรูพชื
7.3 จัดทาแปลงสารวจติดตามสถานการณ์การ
ระบาดศัตรูพชื
7.4 บริการตรวจวิเคราะห์ดินเบืองต้น

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

ราย

สาธารณสุข
ศจช.

50
ราย
100 กิโลกรัม
2

ศจช.

แปลง
15 ธ.ค. - 30 มี.ค.

1 พ.ค. - 15 ก.ย.

สถานีพฒ
ั นาที่ดิน

แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การจัดการดิน
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การเลียงไก่ไข่
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การผลิตผักปลอดภัยจาก
สารพิ
ษ ยนรู้ เรือ่ ง ..การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์
- ฐานเรี
เพื่อกาจัดศัตรูพืช..
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรือ่ ง ..การลดต้นทุน
การผลิตผัก

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

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

1
1

ศูนย์ *1-5
แผน *5-10

1

หลัง

30-ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ

1
1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน

15 ธ.ค.- 31 ม.ค.

สถานีพฒ
ั นาที่ดนิ

15 ธ.ค.- 31 ม.ค.

สนง.ปศุสัตว์จังหวัด

15 ธ.ค.- 31 ม.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

15 ธ.ค.- 31 ม.ค.

1

2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

เรือ่ ง

สนง.เกษตรอาเภอ,
สถานีพฒ
ั นาที่ดนิ

เรือ่ ง

สนง.เกษตรอาเภอ,
ศูนย์วิจัยข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุ
สัตว์

10 ม.ค.- 28 ก.พ.

2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จดั การศัตรูพืชชุมชน ตาบลบ้านใหม่
- ศูนย์ขา้ วชุมชน ตาบลบ้านใหม่
- ศูนย์จดั การดินปุ๋ยชุมชน ตาบลบ้านใหม่
3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์

1
1
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

3
10

ครัง
ครัง

สนง.เกษตรอาเภอ
ศูนย์วิจัยข้าว
สนง.เกษตรอาเภอ

15 ธ.ค.- 31 ม.ค.
15 ธ.ค.- 31 ม.ค.
15 ธ.ค.- 31 ม.ค.
8-ธ.ค.

15-ก.พ.

18-เม.ย.

15-ธ.ค. 18-ม.ค. 15-ก.พ. 22-มี.ค. 18-เม.ย. 19-พ.ค. 15-มิ.ย. 20-ก.ค. 18-ส.ค. 20-ส.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

กิจกรรม
3.3 การรายงานความก้าวหน้า
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
4.3 Field Day

ปริมาณ หน่วย
12
1

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

ครัง
ครัง

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

ครัง
ครัง
1 /200 ครัง/ราย

*15

สนง.เกษตรอาเภอ,สนง.
เกษตรจังหวัด,สนง.เกษตร
และสหกรณ์จังหวัด,
ศูนย์วิจัยข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุ
สัตว์, ชลประทาน

ครัง

4.4 การแก้ปัญหาและรับเรือ่ งร้องเรียน
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน
รัฐ/เอกชนในด้านการอบรม ฝึกงาน ฯลฯ
4.5.1 อบรมกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดกุฏีลาย
4.5.2 ร่วมกับ ธกส.นาเกษตรกรดูงานการปลูกผัก

ระยะเวลา

2

สนง.เกษตรอาเภอ
ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ

ครัง
วิทยากรต้นแบบ
ธกส. และกลุ่ม
เกษตรกร ศพก.

15-มิ.ย.
29-พ.ย.

4.6 การสร้างฐานเรียนรูด้ ้านบัญชี
4.7 สร้างครูบัญชีประจาศูนย์
4.8 การให้บริการความรูก้ ารจัดทาบัญชีแก่เกษตรกร
โดยครูบัญชี
4.9 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์
4.10 ถ่ายทอดความรูเ้ รือ่ งการเลียงปลา
4.11 จัดทาแปลงเรียนรู้
4.12 ฝึกอบรมพัฒนา ศกอ. เพื่อเป็นวิทยากรให้
ศพก.

1
1
4

ครัง
ครัง
ครัง

10-30 ธ.ค.

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

25-ธ.ค.

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
23-ก.พ.

4
2
1
3

ครัง
ครัง
บ่อ
ครัง

20-เม.ย. 19-พ.ค.

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมปศุสตั ว์

8-ธ.ค. 20-ม.ค. 21-ก.พ. 24-มี.ค.

กรมประมง

24-มี.ค. 20-เม.ย.
25-พ.ค.
20-ม.ค. 21-ก.พ. 25-มี.ค.

18-ส.ค.

กรมประมง
สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

กิจกรรม
4.13 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ศกอ.เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรูข้ อง ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

ปริมาณ หน่วย
2

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

ครัง
25-ม.ค.

สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

22-มี.ค.

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สนง.เกษตรอาเภอ

1/50 ครัง/ราย

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก
(ระบุวิชา))
1) วิชา การเตรียมดิน
2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุด์ ี
3) วิชา การทาและใช้นาหมักชีวภาพ
4) วิชา การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
5.1.2 หลักสูตรบังคับ การถ่ายทอดเทคโนโลยีหลัก
ของศูนย์เรียนรู้
1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กร
เกษตรกร การใช้นาอย่างรูค้ ุณค่า
(ระบุวิชา)

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

ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย

8-พ.ค.
22-มี.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ

15-ก.พ.

1 / 50 ครัง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ

18-พ.ค.

ครัง/ราย

1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ

1 / 50 ครัง/ราย

2) วิชาการใช้นาอย่างรูค้ ุณค่า .
5.2 การปลูกผักแบบผสมผสาน
5.3 การอบรมอื่นๆ การปลูกหอมแบ่ง

1 / 50 ครัง/ราย
1 / 50 ราย
1 / 50 ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/เอกชน/
ชุมชน)

สนง.พัฒนาที่ดนิ
กรมวิชาการเกษตร
สนง.พัฒนาที่ดนิ

20-เม.ย.

สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์

15-มี.ค.

ชลประทานจังหวัด

27-ก.พ.
15-มิ.ย.
27-พ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

กิจกรรม
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
.........................................................................
6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................
.........................................................................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................ 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

แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การผลิตสารชีวภัณฑ์
และนาหมักชีวภาพ
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การตรวจวิเคราะห์ดิน
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การผลิตปุ๋ยจานด่วน
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การใช้นาอย่างรู้คุณค่า
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง การลด
ต้นทุนการผลิตข้าว และการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต

2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชอื่ ศูนย์)

ระยะเวลา

หน่วยงานทีร่ ่วม
ดาเนินการ

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

1

ฐาน

สนง.เกษตรอาเภอ

1
1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน

สถานีพัฒนาที่ดิน
สถานีพัฒนาที่ดิน

1

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

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

ชลประทานป่าสักใต้

เรื่อง

สนง.เกษตรอาเภอ
,สถานีพัฒนาที่ดิน
,ศูนย์วิจัยข้าว

เรื่อง

สนง.เกษตรอาเภอ
,สถานีพัฒนาทีด่ ิน,
ศูนย์วจิ ัยข้าว,สหกรณ์
จังหวัด,ตรวจบัญชี
สหกรณ์จังหวัด,
ชลประทานจังหวัด

กิจกรรม
- ศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชน
- ศูนย์จดั การดินปุ๋ยชุมชน
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 การแก้ปญ
ั หาและรับเรื่องร้องเรียน
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน
ฯลฯ

ปริมาณ

หน่วย

2
1

ศูนย์
ศูนย์

3
3
12
1

ครัง
ครัง
ครัง
ครัง

ระยะเวลา

หน่วยงานทีร่ ่วม
ดาเนินการ
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
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

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

ครัง
ครัง

1/200 ครัง/ราย

ครัง
ครัง

สนง.เกษตรอาเภอ
,สถานีพัฒนาทีด่ ิน,
ศูนย์วจิ ัยข้าว,สหกรณ์
จังหวัด,ตรวจบัญชี
สหกรณ์จังหวัด,
ชลประทานจังหวัด,
ประมง,ปศุสัตว์

กิจกรรม

4.6 คลินิกเกษตร

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

ปริมาณ

หน่วย

ระยะเวลา

หน่วยงานทีร่ ่วม
ดาเนินการ
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
สนง.เกษตรจังหวัด
,สนง.เกษตรอาเภอ
,สถานีพัฒนาทีด่ ิน,
ศูนย์วจิ ัยข้าว,สหกรณ์
จังหวัด,ตรวจบัญชี
สหกรณ์จังหวัด,
ชลประทานจังหวัด,
ประมง,ปศุสัตว์

1

ครัง

3/50

ครัง/ราย

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

ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ

1/50

ครัง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ
ศพก (ระบุวิชา))
1) วิชาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว
2) วิชาการผลิตเชือราไตรโคเดอร์ม่า
3) วิชาการขยายเชือราบิวเวอร์เรีย
4) วิชาการผลิตฮอร์โมนไข่
5) วิชาการตรวจวิเคราะห์ดิน
6) วิชาการผลิตปุ๋ยหมักจานด่วน
7) วิชาการใช้นาอย่างรู้คุณค่าในการทานา
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง

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

กิจกรรม

ระยะเวลา

หน่วยงานทีร่ ่วม
ดาเนินการ
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

ปริมาณ

หน่วย

1/50

ครัง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ

ราย

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
จังหวัด

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้นาอย่างรู้คุณค่า
(ระบุวิชา)
1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ
5.2 การอบรมอืน่ ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
เพื่อลดโลกร้อน
5.3 การอบรมอืน่ ๆอย่างไม่เป็นทางการ
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลือ่ น ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชือ่ กิจกรรม ..................
.........................................................................
6.2
งบจากท้องถิน่ ชือ่ กิจกรรม
......................
.........................................................................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................
ชือ่ กิจกรรม ....................................................

50

แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ 2560

กิจกรรม

ปริมาณ

หน่วย

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ

1
1

ศูนย์
แผน

ต.ค.-59

ระยะเวลา
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

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การผลิตข้าว
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ด้านปศุสัตว์
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การทานาหมักชีวภาพและ
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและการเลียงไส้เดือน การทา
ฮอร์โมนไข่ นาสรรพสิ่ง (จุลินทรีย์สังเคราะห์ในร่ม)
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ด้านประมง
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเพิม่ มูลค่าผลผลิตจากข้าว
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ด้านเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตร
ผสมผสาน

2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง ..การลด
ต้นทุนการผลิตข้าว......
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จัดการศัตรูพชื ชุมชน
- ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์
3.3 การรายงานความก้าวหน้า
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน

1

หลัง

1
1

ฐาน
ฐาน

1

ฐาน

1
1

ฐาน
ฐาน

1

เรื่อง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สถานีพฒ
ั นาที่ดิน
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.ประมงจังหวัด
สนง.เกษตรอาเภอ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ศูนย์วจิ ัยข้าว, สนง.เกษตรอาเภอ, สถานี
พัฒนาที่ดิน
สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์วจิ ัยข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

เรื่อง

1
1

ศูนย์
ศูนย์

3

ครัง
ครัง
ครัง
ครัง

12
1

สนง.เกษตรอาเภอ
ทุกวันที่ 25 ของเดือน

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

กิจกรรม
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
4.3 Field Day

ปริมาณ

หน่วย

1 /200

ครัง
ครัง
ครัง/ราย

ต.ค.-59

ระยะเวลา
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

วันที่ 13
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน
ฯลฯ
4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
4.5.4 อืน่ ๆ .....................................................
4.6 คลินิกเกษตร
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)
5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก
ของ ศพก (ระบุวชิ า))
1) วิชา การเตรียมดิน
2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุด์ ี
3) วิชา การทาและใช้นาหมักชีวภาพ
4) วิชา การทาและใช้นาส้มควันไม้
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิ า)
1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้นาอย่างรู้คุณค่า
(ระบุวชิ า)
1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ
2) วิชาการใช้นาอย่างรู้คุณค่า.

ครัง
ครัง

หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์วจิ ัยข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์, ชลประทาน,
.....
สนง.เกษตรอาเภอ

ครัง
1 / 50

ครัง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ

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

ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย

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

1 / 50
1 / 50

ครัง/ราย
ครัง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

สนง.เกษตรอาเภอ

กิจกรรม
5.2 การอบรมอืน่ ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
5.3 การอบรมอืน่ ๆอย่างไม่เป็นทางการ
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
.........................................................................
6.2
งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม
......................
.........................................................................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................
ชื่อกิจกรรม ....................................................

ปริมาณ

หน่วย
ราย
ราย

ต.ค.-59

ระยะเวลา
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

แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอ........ภาชี........จังหวัด.....พระนครศรีอยุธยา.... ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การตรวจวิเคราะห์ดินและการใช้ปยุ๋ ตามค่าวิเคราะห์
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวและการลดใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศในแปลงนา
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การผลิตฮอร์โมนและพืชสมุนไพรไล่แมลง
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การใช้นาอย่างรู้คุณค่า
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมของข้าว (GAP)
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเพิม่ มูลค่าผลผลิตข้าว
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่องการลดต้นทุนข้าว

ปริมาณ หน่วย

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

1
1

ศูนย์
แผน

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

1

หลัง

สนง.สลากกินแบ่งรัฐบาล

1
1
1
1
1
1
1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน

1

เรื่อง
เรื่อง

สนง.พัฒนาที่ดิน
ศูนย์วจิ ยั ข้าว
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.ชลประทาน
ศูนย์วจิ ยั ข้าว
ศูนย์วจิ ยั ข้าว
สนง.เกษตรอาเภอ
ศูนย์วจิ ยั ข้าว, สนง.เกษตรอาเภอ ,
สนง.พัฒนาที่ดิน
สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์วจิ ยั ข้าว,
สนง.พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

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

2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จดั การศัตรูพืชชุมชนตาบลดอนหญ้านาง
- ศูนย์จดั การศัตรูพืชชุมชนตาบลกระจิว
- ศูนย์ข้าวชุมชนตาบลดอนหญ้านาง
- ศูนย์จดั การดินปุย๋ ชุมชนตาบลดอนหญ้านาง

ระยะเวลา

1
1
1
1

กิจกรรม
3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์
3.3 การรายงานความก้าวหน้า
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน
4. การให้บริการของ ศพก.

ปริมาณ หน่วย
3
12
1

ครัง
ครัง
ครัง
ครัง

1/200 ครัง/ราย
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน
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 .....................................................
4.6 คลินิกเกษตร
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1) วิชาการเตรียมดิน
2) วิชาการเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี
3) วิชาการทานาหมักชีวภาพ

หน่วยงานที่รว่ มดาเนินการ

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

ครัง
ครัง

4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
4.3 Field Day

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก
ของ ศพก (ระบุวชิ า))

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

สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์วิจัยข้าว, สนง.
พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์, ชลประทาน

ครัง
ครัง

ครัง

50

ราย

1/50 ครัง/ราย
1/50 ครัง/ราย
1/50 ครัง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

กิจกรรม
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิ า)
1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กรเกษตรกร การใช้นาอย่างรู้คุณค่า
(ระบุวชิ า)
1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ
2) วิชาการใช้นาอย่างรู้คุณค่า
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
1) การเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุย๋ และการวิเคราะห์ดิน
2) การเรียนรู้เทคโนโลยีด้านดินและปุย๋
3) การเรียนรู้การใช้แผ่นหมุนการใช้ปยุ๋ ตามค่าวิเคราะห์ดิน
4) การเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM)
5) อบรมถ่ายทอดความรู้การใช้สารเคมีรวมกับปุย๋ ชีวภาพ
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ
6. การสนับสนุนเพิม่ เติมเพือ่ ขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
.........................................................................
6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................
.........................................................................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................ ชื่อกิจกรรม
....................................................
7. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย
7.1 ตรวจสารพิษตกค้างในเลือด
7.2 ผลิตและสนับสนุนหัวเชือจุลินทรียค์ วบคุมศัตรูพืช
7.3 จัดทาแปลงสารวจติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช
7.4 บริการตรวจวิเคราะห์ดินเบืองต้น

ปริมาณ หน่วย
ราย
50
1/50 ครัง/ราย
ราย
50

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

สนง.เกษตรอาเภอ

1/50
1/50
30
1/30
1/30
1/30
1/30
1/30

ครัง/ราย
ครัง/ราย
ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ราย

ตรวจบัญชีสหกรณ์
สนง.เกษตรอาเภอ,ชลประทาน

50
500
2

ราย
กิโลกรัม
แปลง

สาธารณสุข
ศจช.
ศจช.

สนง.เกษตรอาเภอ, ศดปช.
สนง.เกษตรอาเภอ, ศดปช.
สนง.เกษตรอาเภอ, ศดปช.
สนง.เกษตรอาเภอ, ศจช.
สนง.เกษตรอาเภอ

สนง.พัฒนาที่ดิน

แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอ.....บางไทร.....จังหวัด...พระนครศรีอยุธยา..... ประจาปี งบประมาณ 2560
กิจกรรม

ปริมาณ หน่ วย

ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 ###### พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 หน่ วยงานที่ร่วมดาเนินการ

1. การวิเคราะห์ศกั ยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศกั ยภาพ ศพก.

1

ศูนย์

1 ต.ค.- 30 .พย.

สนง.เกษตรอาเภอ

1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนิ นการ

1

แผน

1 ต.ค.- 30 .พย.

สนง.เกษตรอาเภอ

1

หลัง

1

ฐาน

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรี ยนรู้

1 พ.ย. -31 ธ.ค..

2.2 การปรับปรุ งฐานเรี ยนรู้
- ฐานเรี ยนรู้ เรื่ อง ..ตรวจวิเคราะห์ดินและน้ า...

สถานี พฒั นาที่ดิน
25 ม.ค.- 28 ก.พ.

- ฐานเรี ยนรู้ เรื่ อง ..การทาน้ าหมักชี วภาพ.......

1

ฐาน

25 ม.ค.- 28 ก.พ..

สถานี พฒั นาที่ดิน

- ฐานเรี ยนรู้ เรื่ อง ..การฮอร์โมนไข่

1

ฐาน

25 ม.ค.- 28 ก.พ..

สนง.เกษตรอาเภอ

- ฐานเรี ยนรู้ เรื่ อง ..การผลิตและใช้สารชี ว
ภัณฑ์เพื่อกาจัดศัตรู พืช..

1

ฐาน

2.3 การปรับปรุ งแปลงเรี ยนรู ้ เรื่ อง ..การลด
ต้นทุนการผลิตข้าว......

1

เรื่ อง

2.4 การปรับปรุ ง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

1

เรื่ อง

สนง.เกษตรอาเภอ
25 ม.ค.- 28 ก.พ..
1 มี.ค .- 31 พ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ศูนย์วิจยั ข้าว, สนง.เกษตร
อาเภอ, สถานี พฒั นาที่ดิน
สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์วิจยั
ข้าว, สถานี พฒั นาที่ดิน,
ประมง, ปศุสตั ว์

กิจกรรม

ปริมาณ หน่ วย

ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 ###### พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 หน่ วยงานที่ร่วมดาเนินการ

2.5 พัฒนาศูนย์เครื อข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน.......................

1

ศูนย์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ

- ศูนย์ขา้ วชุมชน.........................................

1

ศูนย์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ศูนย์วิจยั ข้าว

- ศูนย์จดั การดินปุ๋ ยชุมชน........................

1

ศูนย์

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ

ศูนย์

- ศูนย์ .........................................
3. การบริ หารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.

12

ครั้ง

ทุกวันที่ 13 ของเดือน

ศูนย์ฯ

3.2 การประชาสัมพันธ์

12

ครั้ง

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

สนง.เกษตรอาเภอ

3.3 การรายงานความก้าวหน้า

12

ครั้ง

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

สนง.เกษตรอาเภอ

3.4 สรุ ปผลการดาเนินงาน

1

ครั้ง

4.1 การให้บริ การข้อมูล ข่าวสาร

12

ครั้ง

4.2 การให้บริ การด้านการเกษตร

12

ครั้ง

สนง.เกษตรอาเภอ

4. การให้บริ การของ ศพก.

4.3 Field Day

4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่ องร้องเรี ยน

1 /200 ครั้ง/ราย

ครั้ง

สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์วิจยั
ข้าว, สถานี พฒั นาที่ดิน,
ประมง, ปศุสตั ว์, ชลประทาน,
ปฏิรูปที่ดิน

กิจกรรม
4.5 ร่ วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึ กงาน ฯลฯ

ปริมาณ หน่ วย
2

ครั้ง

ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 ###### พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 หน่ วยงานที่ร่วมดาเนินการ
สนง.เกษตรอาเภอ

4.5.1 วิจยั ร่ วมกับ..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจยั ร่ วมกับ.................
4.5.3 ฝึ กงานของ ..........................................
4.5.4 อื่นๆ .....................................................
4.6 คลินิกเกษตร

ครั้ง

5. การอบรมเกษตรกร
1 / 50 ครั้ง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ

1) วิชา การเตรี ยมดิน

1 / 50 ครั้ง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ

2) วิชา การเตรี ยมเมล็ดพันธุ์ดี

1 / 50 ครั้ง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ

3) วิชา การทาและใช้นาหมักชี วภาพ

1 / 50 ครั้ง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ

4) วิชา การผลิตสารชีวภาพ(ไตรโครเดอร์มา

1 / 50 ครั้ง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ

5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)

1 / 50 ครั้ง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ

1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง

1 / 50 ครั้ง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ

ครั้ง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ

5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลักสู ตรและ
แผนการเรี ยนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรี ยนเกษตรกร)
5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการผลิตสิ นค้าเกษตรหลักของ
ศพก (ระบุวิชา))

5.1.3 หลักสูตรเสริ ม เช่น บัญชี ตน้ ทุนอาชี พ
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู ้คุณค่า
(ระบุวิชา)

กิจกรรม

ปริมาณ หน่ วย

ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 ###### พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 หน่ วยงานที่ร่วมดาเนินการ

1) วิชาบัญชีตน้ ทุนอาชีพ

1 / 50 ครั้ง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ

2) วิชาการใช้น้ าอย่างรู ้คุณค่า.

1 / 50 ครั้ง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนื อจาก ข้อ 5.1 )

ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็ นทางการ

ราย

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

แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การลดต้นทุนการผลิตข้าว..
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..ดินและการใช้ปยุ๋ ตามค่า
วิเคราะห์
ดินย..นรู้ เรื่อง ..การผลิตและการใช้สารอินทรีย์
- ฐานเรี
ชีวภาพ..
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..การใช้นาอย่างรู้คุณค่า..
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง ..เศรษฐกิจพอเพียง..
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง ..การเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตข้าว..
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จดั การศัตรูพืชชุมชน
- ศูนย์ดินปุย๋ ชุมชน
- ศูนย์ข้าวชุมชน
- ศูนย์ .........................................
3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์

ปริมาณ หน่วย

ระยะเวลา
หน่วยงานที่รว่ 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
1

ศูนย์
แผน

25 พ.ย. - 30 ธ.ค.
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

1

หลัง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ

1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน

ศูนย์วจิ ยั ข้าว
สถานีพัฒนาที่ดิน
สน.เกษตรอาเภอ

25 พ.ย. 59 - 31 ม.ค. 60
25 พ.ย. 59 - 31 ม.ค. 60
25 พ.ย. 59 - 31 ม.ค. 60

1
1

ฐาน
ฐาน

ชลประทานจังหวัด
สนง.ประมงจังหวัด, สนง.ปศุสัตว์จงั หวัด, ตรวจบัญชีสหกรณ์

1

เรื่อง

สนง.เกษตรอาเภอ, ศูนย์วจิ ยั ข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน

9

เรื่อง

สนง.เกษตรอาเภอ, ศูนย์วจิ ยั ข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุ
สัตว์, ส่งเสริมสหกรณ์, ตรวจบัญชีสหกรณ์, ชลประทาน, ฝนหลวง
และการบินเกษตร

1
1
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

3
5

ครัง
ครัง

25 พ.ย. 59 - 31 ม.ค. 60
25 พ.ย. 59 - 31 ม.ค. 60

สน.เกษตรอาเภอ
สน.เกษตรอาเภอ
สน.เกษตรอาเภอ

25 พ.ย. 59 - 31 ม.ค. 60
25 พ.ย. 59 - 31 ม.ค. 60
25 พ.ย. 59 - 31 ม.ค. 60

*
*

*
*

*

*
*

สนง.เกษตรอาเภอ
* สนง.เกษตรอาเภอ

กิจกรรม
3.3 การรายงานความก้าวหน้า
3.4 สรุปผลการดาเนินงาน
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร
4.3 Field Day

ปริมาณ หน่วย
12
1

ครัง
ครัง

ระยะเวลา
ทุกวันที่ 25 ของเดือน

ครัง
ครัง
1/200 ครัง/ราย
15 พ.ค. - 30 มิ.ย.

4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน
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 .....................................................
4.6 คลินิกเกษตร
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและแผนการ
เรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต (ตามแนวทาง
โรงเรียนเกษตรกร)
5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบุ
วิชา))
1) วิชา การเตรียมดิน
2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี
3) วิชา การใช้ปยุ๋ ตามค่าวิเคราะห์ดิน
4) วิชา การทาและใช้สารชีวภัณฑ์

หน่วยงานที่รว่ 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

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ, ศูนย์วจิ ยั ข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุ
สัตว์, ส่งเสริมสหกรณ์, ตรวจบัญชีสหกรณ์, ชลประทาน, กรม
วิชาการเกษตร, สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรฯ

ครัง
ครัง

-

ครัง

50

ราย

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

ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย

สถานีพัฒนาที่ดิน
ศูนย์วจิ ยั ข้าว
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

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

ปริมาณ หน่วย

ระยะเวลา
หน่วยงานที่รว่ 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 ครัง/ราย

สนง.เกษตรอาเภอ, ประมง

1/50 ครัง/ราย
1/50 ครัง/ราย
1/50 ครัง/ราย
ราย
ราย

ตรวจบัญชีสหกรณ์
ส่งเสริมสหกรณ์
ชลประทาน

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กร
เกษตรกร การใช้นาอย่างรู้คุณค่า
(ระบุวชิ า)
1) วิชา บัญชีต้นทุนอาชีพ
2) วิชา องค์กรเกษตรกร
3) วิชา การใช้นาอย่างรู้คุณค่า
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ
6. การสนับสนุนเพิม่ เติมเพือ่ ขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/
เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
.........................................................................
6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................
.........................................................................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................ ชื่อ
กิจกรรม ....................................................

แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอ วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง นาหมักชีวภาพ

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

1

ฐาน

1
1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน
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

สานักงานเกษตรอาเภอ
สานักงานเกษตรอาเภอ

* 1-5
*5-10

สานักงานเกษตรอาเภอ

25พ.ย.-30 ธ.ค

25 ธ.ค - 30 ม.ค

- ฐานเรียนรู้ เรือ่ งการผลิตปุ๋ยหมักสูตรเร่งด่วน
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การผลิตสารชีวภัณฑ์
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การผลิตนาส้มควันไม้
- ฐานเรียนรู้ เรือ่ ง การคัดเลือกเมล็คพันธุท์ ี่ดี

25 ธ.ค - 30 ม.ค
25 ธ.ค - 30 ม.ค
25 ธ.ค - 30 ม.ค
25 ธ.ค - 30 ม.ค

- ฐานการเรียนรู้ เรือ่ ง การใช้นาอย่างรูค้ ุณค่า
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรือ่ งการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าว
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.ลาตาเสา
- ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.วังจุฬา
- ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.สนับทึบ
3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
3.2 การประชาสัมพันธ์

หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ

1
1

ฐาน
เรือ่ ง

1

เรือ่ ง

ม.ค

1
1
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

ม.ค

3

ครัง
ครัง

25 ธ.ค - 30 ม.ค
15 พ.ค.- 15 ก.ย.

ม.ค
ม.ค
ธ.ค

ม.ค.

พ.ค.

สานักงานเกษตรอาเภอ,
สถานีพัฒนาที่ดนิ
สานักงานเกษตรอาเภอ
สานักงานเกษตรอาเภอ
สานักงานเกษตรอาเภอ
สานักงานเกษตรอาเภอ,
กรมการข้าว
สานักงานเกษตรอาเภอ,
กรมชลประทาน
สานักงานเกษตรอาเภอ,
กรมการข้าว, สถานีพัฒนาที่ดนิ
สานักงานเกษตรอาเภอ
สานักงานเกษตรอาเภอ
สานักงานเกษตรอาเภอ
สานักงานเกษตรอาเภอ
สานักงานเกษตรอาเภอ
สานักงานเกษตรอาเภอ
สานักงานเกษตรอาเภอ

กิจกรรม
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 .....................................................
4.6 คลินิกเกษตร

ปริมาณ

หน่วย

12
1

ครัง
ครัง

12
12
1/200

ครัง
ครัง
ครัง/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

มิ.ย.

สานักงานเกษตรอาเภอ
สานักงานเกษตรอาเภอ

มิ.ย.

สานักงานเกษตรอาเภอ
สานักงานเกษตรอาเภอ
หน่วยงานในกระทรวง
เกษตรแลสหกรณ์

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

ครัง
ครัง

1

ครัง
มี.ค.

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและแผนการเรียนรูข้ อง ศพก. ตลอด
ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)
5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
หลักของ ศพก (ระบุวชิ า))
1) วิชาการผลิตนาหมักชีวภาพ และปุ๋ยสูตรพระราชทาน

50

ราย

1/50

ครัง/ราย

2) วิชาการผลิตสารชีวภัณฑ์
3) วิชาการคัดเลือกเมล็ดพันธุท์ ี่มคี ุณภาพ

1/50
1/50

ครัง/ราย
ครัง/ราย

สานักงานเกษตรอาเภอ,
สานักงานเกษตรจังหวัด
และห่นวยงานในกระทรวง
เกษตรฯ

ครัง/ราย

ม.ค-มี.ค.
ม.ค-มี.ค.
มี.ค.

สถานีพัฒนาที่ดนิ ,
สานักงานเกษตรอาเภอวังน้อย
สานักงานเกษตรอาเภอวังน้อย
สานักงานเกษตรอาเภอวังน้อย,
กรมการข้าว

กิจกรรม
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิ า)
1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีตน้ ทุนอาชีพ องค์กรเกษตรกร การใช้นาอย่างรู้
คุณค่า (ระบุวชิ า)
1) วิชาการปลูกพืชทางเลือกเพือเพิ่มรายได้
2) วิชาถ่ายทอดความรูด้ า้ นสหกรณ์
3) การใช้นาอย่างรูค้ ุณค่า
4) การเลียงไก่ไข่แบบโรงเรือนเปิด
5) การเพาะเลียงสัตว์นา
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม .....................................
6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ...................... ..............
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................ ชื่อกิจกรรม ........................
7. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย
7.1 ผลิตและสนับสนุนหัวเชือจุลินทรียค์ วบคุมศัตรูพืช
7.2 จัดทาแปลงสารวจติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช
7.3 บริการตรวจวิเคราะห์ดนิ เบืองต้น

ปริมาณ

หน่วย

1/50
1/50
1/50

ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย

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

ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ราย
ราย

500
2

กิโลกรัม
แปลง

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

สานักงานเกษตรอาเภอวังน้อย

ม.ค-มี.ค.

สานักงานเกษตรอาเภอวังน้อย
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมชลประทาน
ปศุสัตว์
ประมง

มี.ค
มี.ค
ก.พ.
ม.ค.- มี.ค
มี.ค

15 ธ.ค.- 15 ก.ย
15 ธ.ค. - 30 มี.ค.

1 พ.ค. - 15 ก.ย.
เม.ย

ศจช.
ศจช.

สถานีพัฒนาที่ดนิ

แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การทาและใช้ปยุ๋ ชีวภาพ
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การป้องกันกาจัดศัตรูพชื แบบผสมผสาน
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว
(การใช้ปยุ๋ ตามค่าการตรวจวิเคราะห์ดิน )
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

1
1
1
1
1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

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

*1-5

หน่วยงานที่รว่ มดาเนินการ

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

*5-10

15 ธ.ค.-31 ม.ค.
15 ธ.ค.-31 ม.ค.
15 ธ.ค.-31 ม.ค.
15 ธ.ค.-31 ม.ค.
15 ธ.ค. - 15 เม.ย.
5 ม.ค.-25 ก.พ.
15 ธ.ค.-25 ม.ค.

15 พ.ค. - 15 ก.ย.

สถานีพัฒนาที่ดนิ
สนง.ปศุสตั ว์จงั หวัด
สนง.ประมงจังหวัด
สนง.เกษตรอาเภอ
ศูนย์วจิ ยั ข้าว, สนง.เกษตรอาเภอ
สถานีพัฒนาที่ดนิ , สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์วจิ ัยข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์

กิจกรรม
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชนตาบลลาตะเคียน
- ศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชนตาบลนาคู
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

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
ศูนย์

3
12
12
1

ครัง
ครัง
ครัง
ครัง

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
.

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

10 พ.ย.-30 ธ.ค.
10 ม.ค.-28 ก.พ.

*

หน่วยงานที่รว่ มดาเนินการ

*

*

ทุกวันที่ 2 ของเดือน (วันประชุมกานันผู้ใหญ่บ้าน)
ทุกวันที่ 25 ของเดือน

12
ครัง
12
ครัง
1 /200 ครัง/ราย

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

1-10 มิ.ย.

สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์วจิ ัยข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์,
ชลประทาน

4.4 การแก้ปญ
ั หาและรับเรื่องร้องเรียน

ครัง

สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์วจิ ัยข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์,
ชลประทาน

4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ /เอกชนในด้าน
การวิจยั ฝึกงาน ฯลฯ

ครัง

มหาวิทยาลัย.........

4.5.1 วิจยั ร่วมกับ..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจยั ร่วมกับ .................
4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
4.5.4 อืน่ ๆ .....................................................
4.6 คลินิกเกษตร

ครัง

กิจกรรม
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ
ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร )
5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบุวชิ า))
1) วิชา การเตรียมดิน
2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุด์ ี
3) วิชา การทาและใช้นาหมักชีวภาพ
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิ า)
1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม
1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ
2) วิชาการใช้นาอย่างรู้คุณค่า
5.2 การอบรมอืน่ ๆ
1) การเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุย๋ และการวิเคราะห์ดิน
2) การเรียนรู้เทคโนโลยีด้านดินและปุย๋
3) การเรียนรู้การใช้แผ่นหมุนการใช้ปยุ๋ ตามค่าวิเคราะห์ดิน
4) การเรียนรู้การจัดการศัตรูพชื แบบผสมผสาน (IPM)
5) อบรมถ่ายทอดความรู้การใช้สารเคมีรวมกับปุย๋ ชีวภาพ
5.3 การอบรมอืน่ ๆอย่างไม่เป็นทางการ

ปริมาณ

หน่วย

50

ราย

1 / 50
1 / 50
1 / 50
50
1 / 50
50
1 / 50
1 / 50
30
1 / 30
1 / 30
1 / 30
1 / 30
1 / 30

ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ราย
ครัง/ราย
ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
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

หน่วยงานที่รว่ มดาเนินการ

สานักงานเกษตรอาเภอ
สานักงานเกษตรอาเภอ
สานักงานเกษตรอาเภอ
สานักงานเกษตรอาเภอ
ตรวจบัญชีสหกรณ์
สานักงานเกษตรอาเภอ, ชลประทาน
สานักงานเกษตรอาเภอ, ศดปช.
สานักงานเกษตรอาเภอ, ศดปช.
สานักงานเกษตรอาเภอ, ศดปช.
สานักงานเกษตรอาเภอ, ศจช.
สานักงานเกษตรอาเภอ

กิจกรรม
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก .(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกิจกรรม ......................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ......... ชื่อกิจกรรม.........................
7. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย
7.1 ตรวจสารพิษตกค้างในเลือด
7.2 ผลิตและสนับสนุนหัวเชือจุลินทรียค์ วบคุมศัตรูพชื
7.3 จัดทาแปลงสารวจติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพชื
7.4 บริการตรวจวิเคราะห์ดินเบืองต้น

ปริมาณ

หน่วย

50
500
2

ราย
กิโลกรัม
แปลง

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

15 ธ.ค. - 30 มี.ค.

1 พ.ค. - 15 ก.ย.

หน่วยงานที่รว่ มดาเนินการ

สาธารณสุข
ศจช.
ศจช.

สถานีพฒ
ั นาที่ดิน

แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การทาและใช้ปยุ๋ ชีวภาพ
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การป้องกันกาจัดศัตรูพชื แบบผสมผสาน
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

1
1
1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน
เรื่อง
เรื่อง

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

*1-5
*5-10

หน่วยงานที่รว่ มดาเนินการ

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
15 ธ.ค.-25 ม.ค.
15 ธ.ค.-25 ม.ค.
15 ธ.ค.-25 ม.ค.
15 ธ.ค.-25 ม.ค.
15 พ.ค. - 15 ก.ย.

15 ธ.ค.-25 ม.ค.

สถานีพัฒนาที่ดนิ
สนง.ปศุสตั ว์จงั หวัด
สนง.ประมงจังหวัด
สนง.เกษตรอาเภอ
ศูนย์วจิ ยั ข้าว, สนง.เกษตรอาเภอ,
สถานีพัฒนาที่ดนิ
สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์วจิ ัยข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์

กิจกรรม
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชนตาบลกบเจา
- ศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชนตาบลวัดตะกู
- ศูนย์ขา้ วชุมชนตาบลกบเจา
- ศูนย์ขา้ วชุมชนตาบลบางหลวง
- ศูนย์จดั การดินปุย๋ ชุมชนตาบลบางหลวง
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 การแก้ปญ
ั หาและรับเรื่องร้องเรียน
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ /เอกชนในด้าน
การวิจยั ฝึกงาน ฯลฯ
4.5.1 วิจยั ร่วมกับ..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจยั ร่วมกับ .................
4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
4.5.4 อืน่ ๆ .....................................................
4.6 คลินิกเกษตร

ปริมาณ

หน่วย

1
1
1
1
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

3

ครัง
ครัง
ครัง
ครัง

12
1

ครัง
ครัง
1 /200 ครัง/ราย

ครัง
ครัง

ครัง

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

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

15 ธ.ค.-25 ม.ค.
15 ธ.ค.-25 ม.ค.
15 ธ.ค.-25 ม.ค.
15 ธ.ค.-25 ม.ค.
15 ธ.ค.-25 ม.ค.

*

หน่วยงานที่รว่ มดาเนินการ

*

*
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

8-มิ.ย.

สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์วจิ ัยข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์,
ชลประทาน

มหาวิทยาลัย.........

กิจกรรม
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ
ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร )
5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบุวชิ า))
1) วิชา การเตรียมดิน
2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุด์ ี
3) วิชา การทาและใช้นาหมักชีวภาพ
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิ า)
1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม
1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ
2) วิชาการใช้นาอย่างรู้คุณค่า
5.2 การอบรมอืน่ ๆ
1) การเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุย๋ และการวิเคราะห์ดิน
2) การเรียนรู้เทคโนโลยีด้านดินและปุย๋
3) การเรียนรู้การใช้แผ่นหมุนการใช้ปยุ๋ ตามค่าวิเคราะห์ดิน
4) การเรียนรู้การจัดการศัตรูพชื แบบผสมผสาน (IPM)
5) อบรมถ่ายทอดความรู้การใช้สารเคมีรวมกับปุย๋ ชีวภาพ
5.3 การอบรมอืน่ ๆอย่างไม่เป็นทางการ

ปริมาณ

หน่วย

50

ราย

1 / 50
1 / 50
1 / 50
50
1 / 50
50
1 / 50
1 / 50
30
1 / 30
1 / 30
1 / 30
1 / 30
1 / 30

ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ราย
ครัง/ราย
ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
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

หน่วยงานที่รว่ มดาเนินการ

สานักงานเกษตรอาเภอ
สานักงานเกษตรอาเภอ
สานักงานเกษตรอาเภอ
สานักงานเกษตรอาเภอ
ตรวจบัญชีสหกรณ์
สานักงานเกษตรอาเภอ, ชลประทาน
สานักงานเกษตรอาเภอ, ศดปช.
สานักงานเกษตรอาเภอ, ศดปช.
สานักงานเกษตรอาเภอ, ศดปช.
สานักงานเกษตรอาเภอ, ศจช.
สานักงานเกษตรอาเภอ

กิจกรรม
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก .(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกิจกรรม ......................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ......... ชื่อกิจกรรม.........................
7. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย
7.1 ตรวจสารพิษตกค้างในเลือด
7.2 ผลิตและสนับสนุนหัวเชือจุลินทรียค์ วบคุมศัตรูพชื
7.3 จัดทาแปลงสารวจติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพชื
7.4 บริการตรวจวิเคราะห์ดินเบืองต้น

ปริมาณ

หน่วย

50
500
2

ราย
กิโลกรัม
แปลง

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

15 ธ.ค. - 30 มี.ค.

1 พ.ค. - 15 ก.ย.

หน่วยงานที่รว่ มดาเนินการ

สาธารณสุข
ศจช.
ศจช.

สถานีพฒ
ั นาที่ดิน

แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอุทยั จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศกั ยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การทาและใช้ปยุ๋ ชีวภาพ
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การป้องกันกาจัดศัตรูพชื แบบผสมผสาน
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

1
1
1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน
เรื่อง
เรื่อง

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 ว่ มดาเนินการ

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ และหน่วยงานเกีย่ วข้อง

ศพก.อาเภออุทัย
สนง.เกษตรอาเภอ และหน่วยงานเกีย่ วข้อง

15 พ.ค. - 15 ก.ย.

ศูนย์วจิ ัยข้าว, สนง.เกษตรอาเภอ,
สถานีพัฒนาทีด่ ิน
สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์วจิ ัยข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์

กิจกรรม
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชอื่ ศูนย์)
- ศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชนตาบลบ้านหีบ
- ศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชนตาบลบ้านช้าง (ขยาย)
- ศูนย์จดั การดินปุย๋ ชุมชนตาบลบ้านหีบ
- ศูนย์ขา้ วชุมชนตาบลเสนา
- ศูนย์ขา้ วชุมชนตาบลหนองไม้ซุง
- ศูนย์ขา้ วชุมชนตาบลหนองนาส้ม
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 การแก้ปญ
ั หาและรับเรื่องร้องเรียน
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้าน
การวิจยั 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

ปริมาณ

หน่วย

1
1
1
2
1
1

ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์

3

ครัง
ครัง
ครัง
ครัง

12
1

ครัง
ครัง
1 /200 ครัง/ราย

ครัง
ครัง

ครัง

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 ว่ มดาเนินการ

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

ทุกวันที่ 25 ของเดือน

สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ และหน่วยงานเกีย่ วข้อง
สนง.เกษตรอาเภอ และหน่วยงานเกีย่ วข้อง

สนง.เกษตรอาเภอ,ศูนย์วจิ ัยข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์, ชลประทาน
สนง.เกษตรอาเภอ และหน่วยงานเกีย่ วข้อง

มหาวิทยาลัย.........

กิจกรรม
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ
ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)
5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบุวชิ า))
1) วิชา การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตข้าว
2) วิชา การลดต้นทุน
3) วิชา การทาและใช้นาหมักชีวภาพ
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิ า)
1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม
1) วิชาบัญชีตน้ ทุนอาชีพ
2) วิชาการใช้นาอย่างรู้คุณค่า
5.2 การอบรมอืน่ ๆ
1) การเรียนรู้ดา้ นการจัดการดินและปุย๋ และการวิเคราะห์ดนิ
2) การเรียนรู้การจัดการศัตรูพชื แบบผสมผสาน (IPM)
5.3 การอบรมอืน่ ๆอย่างไม่เป็นทางการ

ปริมาณ

หน่วย

50

ราย

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

ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ราย
ครัง/ราย
ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
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 ว่ มดาเนินการ

สานักงานเกษตรอาเภอ
สานักงานเกษตรอาเภอ
สานักงานเกษตรอาเภอ
สานักงานเกษตรอาเภอ
ตรวจบัญชีสหกรณ์
ชลประทาน
สานักงานเกษตรอาเภอ, ศดปช.
สานักงานเกษตรอาเภอ, ศจช.

กิจกรรม
6. การสนับสนุนเพิม่ เติมเพือ่ ขับเคลือ่ น ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชือ่ กิจกรรม ..................
6.2 งบจากท้องถิน่ ชือ่ กิจกรรม ......................
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ......... ชือ่ กิจกรรม.........................
7. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย
7.1 ผลิตและสนับสนุนหัวเชือจุลนิ ทรียค์ วบคุมศัตรูพชื
7.2 จัดทาแปลงสารวจติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพชื

ปริมาณ

หน่วย

500
2

กิโลกรัม
แปลง

ระยะเวลา
หน่วยงานทีร่ ว่ 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

15 ธ.ค. - 30 มี.ค.

1 พ.ค. - 15 ก.ย.

ศจช.
ศจช.

แผนการดาเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาเภอ....บ้านแพรก.......จังหวัด...พระนครศรีอยุธยา....... ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.
1.2 กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้

ปริมาณ

หน่วย

1
1

ศูนย์
แผน

1

หลัง

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 ว่ มดาเนินการ

สนง.เกษตรอาเภอ

1-5
5-10

สนง.เกษตรอาเภอ
ได้รับการสนับสนุนจาก
สานักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล

6-31 ธ.ค.

2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง
- ฐานเรียนรู้ นาหมักชีวภาพ
- ฐานเรียนรู้ การจัดการศัตรูพชื
- ฐานเรียนรู้ การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว
- ฐานเรียนรู้ การจัดการดิน
- ฐานเรียนรู้ การเลียงไก่ไข่
-ฐานเรียนรู้ การผลิตสารชีวภัณฑ์
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่องการลด
ต้นทุนการผลิตข้าว

1
1
1
1
1
1
1

ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน
ฐาน
เรื่อง

สนง.เกษตรอาเภอ

1-31ม.ค.

สถานีพัฒนาทีด่ ิน

15-28 ก.พ.

1-31ม.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ

15 ม.ค.-15 ก.พ.

ศูนย์วิจัยข้าว

15-28 ก.พ.

สถานีพัฒนาทีด่ ิน

15-28 ก.พ.

สนง.ปศุสัตว์อาเภอ
สนง.เกษตรอาเภอ

1-31ม.ค.

1 มี.ค.- 30 พ.ค.

ศูนย์วจิ ัยข้าว, สนง.
เกษตรอาเภอ, สถานี
พัฒนาทีด่ ิน

กิจกรรม
2.4 การปรับปรุง/จัดทา/ข้อมูลประจา ศพก.
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
- ศูนย์ จัดการศัตรูพชื ชุมชน
- ศูนย์ ดินปุย๋ ชุมชน
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 การแก้ปญ
ั หาและรับเรื่องร้องเรียน
4.5 ร่วมดาเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน
ฯลฯ
4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
4.5.4 อื่นๆ .....................................................

ระยะเวลา

ปริมาณ

หน่วย

3

เรื่อง

1
1

ศูนย์
ศูนย์

3
12
1

ครัง
ครัง
ครัง
ครัง

12
12
1

ครัง
ครัง
ครัง/ราย

ติดตาม ศพก. ทุกต้นเดือน

12

ครัง
ครัง

ติดตาม ศพก. ทุกต้นเดือน

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 ว่ มดาเนินการ

สนง.เกษตรอาเภอ

1-31ม.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ

29-พ.ย. 13,20,27 ธ.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ

1-31ม.ค.

13-ธ.ค.

21-มี.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ

18-ก.ค.

สนง.เกษตรอาเภอ

ทุกวันที่ 25 ของเดือน
15 ส.ค.-15 ก.ย.

สนง.เกษตรอาเภอ

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร

ติดตาม ศพก. ทุกต้นเดือน

15-มิ.ย.

สนง.เกษตรอาเภอ,
ศูนย์วจิ ยั ข้าว, สถานี
พัฒนาทีด่ นิ , ประมง, ปศุ
สัตว์, ชลประทาน, .....

กรมวิชาการเกษตร

กิจกรรม

ปริมาณ

4.6 คลินิกเกษตร
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นาตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

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 ว่ มดาเนินการ

ครัง

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ
ศพก (ระบุวิชา))

50

ราย

1) วิชา การเตรียมดิน
2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี
3) วิชา การทาและใช้นาหมักชีวภาพ
5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง
5.1.3 หลักสูตรเสริม
1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ
2) วิชาการใช้นาอย่างรู้คุณค่า

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

ครัง/ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย
ราย
ครัง/ราย
ราย
ครัง/ราย
ครัง/ราย

5.2 การอบรมอื่น ๆ
1) การเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุย๋ และ
การวิเคราะห์ดิน
2) การเรียนรู้เทคโนโลยีด้านดินและปุย๋

30
1 / 30

ราย
ครัง/ราย

1 / 30

ครัง/ราย

3) การเรียนรู้การใช้แผ่นหมุนการใช้ปยุ๋ ตามค่า
วิ4)เคราะห์
การเรีดยินนรู้การจัดการศัตรูพชื แบบ
ผสมผสาน (IPM)

1 / 30
1 / 30

ครัง/ราย
ครัง/ราย

สานักงานเกษตรอาเภอ
สานักงานเกษตรอาเภอ
สานักงานเกษตรอาเภอ
สานักงานเกษตรอาเภอ
ตรวจบัญชีสหกรณ์
สานักงานเกษตรอาเภอ,
ชลประทาน
สานักงานเกษตรอาเภอ,
ศดปช.
สานักงานเกษตรอาเภอ,
ศดปช.
สานักงานเกษตรอาเภอ,
ศดปช.
สานักงานเกษตรอาเภอ,
ศจช.

กิจกรรม

ปริมาณ

หน่วย

5) อบรมถ่ายทอดความรู้การใช้สารเคมีรวม
กับปุย๋ ชีวภาพ
6.
บสนุน่นเพิ
่มเติางไม่
มเพืเป็่อนขัทางการ
บเคลือ่ น ศพก.
5.3การสนั
การอบรมอื
ๆอย่
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

1 / 30

ครัง/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 ว่ มดาเนินการ

สานักงานเกษตรอาเภอ

ราย

6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ......... ชื่อ
กิจกรรม.........................
7. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย
7.1 ตรวจสารพิษตกค้างในเลือด
7.2 ผลิตและสนับสนุนหัวเชือจุลินทรีย์
ควบคุมศัตรูพชื
7.3 จัดทาแปลงสารวจติดตามสถานการณ์
การระบาดศัตรูพชื
7.4 บริการตรวจวิเคราะห์ดินเบืองต้น

50
500

ราย
กิโลกรัม

2

แปลง

สาธารณสุข
ศจช.
ศจช.
15 ธ.ค. - 30 มี.ค.

1 พ.ค. - 15 ก.ย.

สถานีพฒ
ั นาทีด่ ิน

