
แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตร พท.

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตร พท.

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.เกษตร พท.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่กลับ
กอง

1 ฐาน สนง.เกษตร พท.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปุ๋ยน  าชีวภาพ 1 ฐาน สนง.เกษตร พท.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตพชืแบบผสมผสาน 1 ฐาน สนง.เกษตร พท.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตสารชีวภณัฑ์ 1 ฐาน สนง.เกษตร พท.

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการปลูกพชื
ผสมผสานและการปลูกผักแบบลดต้นทนุ

4 เร่ือง สนง.เกษตร พท.

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 4 เร่ือง สนง.เกษตร พท.

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์
    - ศูนย์ จัดการดินปุ๋ยชุมชนเขตหนองเขม 1 ศูนย์
    - ศูนย์ จัดการศัตรูพชืชุมชนแขวงทวีวัฒนา 1 ศูนย์
    - ศูนย์ จัดการศัตรูพชืชุมชนแขวงหนองค้างพลู 1 ศูนย์
    - ศูนย์เครือข่ายประมง ๓ ศูนย์  ประมง กทม.

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง สนง.เกษตร พท.

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 ครั ง สนง.เกษตร พท.

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง สนง.เกษตร พท.

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตร พท.

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 12 ครั ง สนง.เกษตร พท.

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 12 ครั ง สนง.เกษตร พท.

 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย สถานีพัฒนาที่ดิน สนง.ประมง, ปศุสัตวม์ ชลประทาน 

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน 12 ครั ง สนง.เกษตร พท.

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ

ครั ง

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อืน่ๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร 1 ครั ง สนง.เกษตรกรุงเทพฯ, สนง.เกษตร พท.

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

4/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรกรุงเทพฯ, สนง.เกษตร พท.

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 
(ระบวุิชา))

 1) วิชาการลดต้นทนุการผลิตผัก 1/50 ครั ง/ราย สน.วิจัยพฒันาการอารักขาพชื กรมวิชาการเกษตร
 2) วิชาการผลิตสารชีวภณัฑ์ 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรกรุงเทพฯ.สนง.เกษตร พท.
 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา)
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 1/50 ครั ง/ราย สถานีพฒันาที่ดิน สนง.ประมง, ปศุสัตว์ม ชลประทาน
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ องค์กร
เกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

1/50 ครั ง/ราย

 1) วิชาระบบน  าเพื่อการเกษตรกร 1/50 ครั ง/ราย ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จ.ชัยนาท
 2) วิชาการส่งเสริมการร่วมกลุ่มสหกรณ์ 1/50 ครั ง/ราย สนง.ส่งเสริมสหกร์กรุงเทพฯ พท.1

5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอืน่ๆอย่างไม่เปน็ทางการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน ศพก.(รัฐ/
เอกชน/ชุมชน)
 6.1 งบพฒันาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
 6.2 งบจากทอ้งถิน่ ชื่อกิจกรรม ......................
 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................  ชื่อ
กิจกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เขตตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 2560

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 ####

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตร พท.

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตร พท.

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.เกษตร พท.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เทคนิคการผลิตกล้วยไม้
คุณภาพดี

1 ฐาน สนง.เกษตร พท.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตมะนาวในวงบ่อ
ซีเมนต์เพือ่จ าหน่ายกิ่งพันธุ์

1 ฐาน สนง.เกษตร พท.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงไส้เดือนสาย
พันธุ ์African Night Crawler

1 ฐาน สนง.เกษตร พท.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตสารชีวภัณฑ์ 1 ฐาน สนง.เกษตรกรุงเทพฯ, สนง.เกษตร พท.

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการลด
ต้นทุนการผลิตกล้วยไม้

4 เร่ือง สนง.เกษตร พท.

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 4 เร่ือง สนง.เกษตรกรุงเทพฯ, สนง.เกษตร พท.

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ
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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 ####

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์ จัดการดินปุย๋ชุมชน 1 ศูนย์
    - ศูนย์ จัดการศัตรูพืชชุมชน 2 ศูนย์
    - ศูนย์เครือข่ายประมง ๓ ศูนย์  ประมง กทม.
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง สนง.เกษตร พท.

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 คร้ัง สนง.เกษตร พท.

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง สนง.เกษตร พท.

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตร พท.

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 12 คร้ัง สนง.เกษตร พท.

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 12 คร้ัง สนง.เกษตร พท.

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย สถานพีฒันาที่ดิน สนง.ประมง, ปศุสัตว์ม ชลประทาน 

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 12 คร้ัง สนง.เกษตร พท.

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ
 ..........................................  4.5.4 อื่นๆ
 ..................................................... 4.6 คลินิกเกษตร 1 คร้ัง สนง.เกษตรกรุงเทพฯ, สนง.เกษตร พท.
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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 ####

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

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

4/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรกรุงเทพฯ, สนง.เกษตร พท.

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาการลดต้นทุนการผลิตกล้วยไม้ และ
การป้องกันก าจัดโรคแมลง

1/50 คร้ัง/ราย สน.วิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

 2) วิชาการผลิตสารชีวภัณฑ์ 1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรกรุงเทพฯ.สนง.เกษตร พท.
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1/50 คร้ัง/ราย สถานีพัฒนาทีดิ่น สนง.ประมง, ปศุสัตว์ม ชลประทาน
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

1/50 คร้ัง/ราย

 1) วิชาระบบน้ าเพือ่การเกษตรกร 1/50 คร้ัง/ราย ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จ.ชัยนาท
 2) วิชาการส่งเสริมการร่วมกลุ่มสหกรณ์ 1/50 คร้ัง/ราย สนง.ส่งเสริมสหกร์กรุงเทพฯ พท.1

3) วิชาแนวทางการแก้ปัญหาสารเคมีป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช ตลอดห่วงโซ่การผลิตในพืน้ทีต้่น
น้ า ระบบนิเวศ และประชาชนในพืน้ที่

1/50 คร้ัง/ราย มูลนิธิชีววิถี

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ
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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 ####

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................
 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................ 
 ชื่อกิจกรรม ....................................................
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ระยะเวลา

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

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ ส ำนักงำนเกษตรพื้นที2่
 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน ส ำนักงำนเกษตรพื้นที2่
2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง ส ำนักงำนเกษตรพื้นที2่
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตสารชีวภณัฑ์ 1 ฐาน ส ำนักงำนเกษตรพื้นที2่
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การวิเคราะหดิ์นและการ
ใช้ปุ๋ยส่ังตัด

1 ฐาน สถำนีพฒันำที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การส ารวจระบบนิเวศน์ 1 ฐาน ศูนยว์ิจยัข้ำวคลองหลวง
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตน  าหมักชีวภาพ 1 ฐาน สถำนีพฒันำที่ดิน
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ลดต้นทนุ
การผลิตข้าว

1 เร่ือง ส ำนักงำนเกษตรพื้นที2่ ,
ศูนยว์ิจยัข้ำวคลองหลวง

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง ส านักงานเกษตรพื นที2่,
ศูนยว์ิจยัข้าวคลองหลวง, 
สถานีพฒันาที่ดิน, ประมง,
 ปศุสัตว์

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ.......ลาดกระบงั................จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร...... ประจ าปงีบประมาณ 2560
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ระยะเวลา

ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 ม.ีค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 ม.ิย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบชุือ่ศูนย์)
    - ศูนย ์ ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชุมชนแขวงทบั
ยาว เขตลาดกระบงั

ศูนย์ ส านักงานเกษตรพื นที2่

    - ศูนย ์ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชุมชนแขวง
สะพานสูง เขตสะพานสูง

ศูนย์ ส านักงานเกษตรพื นที2่

    - ศูนยเ์ครือข่ายประมง 3 ศูนย์ ส านักงานประมง พท.กทม.
    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง ส านักงานเกษตรพื นที2่
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 ครั ง ส านักงานเกษตรพื นที2่
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง ส านักงานเกษตรพื นที2่
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง ส านักงานเกษตรพื นที2่
4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 12 ครั ง
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 12 ครั ง
 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรพื นที2่,

ศูนยว์ิจยัข้าวคลองหลวง, 
สถานีพฒันาที่ดิน, ประมง
,ตรวจบญัชี,สหกรณ์พื นที่2

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง
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ระยะเวลา

ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 ม.ีค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 ม.ิย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

ครั ง

  4.5.1 วิจยัร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ นักศึกษา 1 ครั ง มหาวิทยาลัย……..
  4.5.4 อืน่ๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

4/50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรพื นที2่,
สถานีพฒันาที่ดิน

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชาการขยายพนัธุ์พชื 1/50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรพื นที2่
 2) วิชาการปลูกมะนาวในบอ่ซีเมนต์ 1/50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรพื นที2่
 3) การผลิตเชื อราไตรโคเดอร์ม่า 1/50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรพื นที2่
 4) การผลิตเชื อ BT 1/50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรพื นที2่
 5) การควบคุมศัตรูพชืโดยใช้สารสกัด
สมุนไพร

1/50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรพื นที2่

 6) การผลิตสารสกัดสะเดา 1/50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรพื นที2่
 7)การวิเคราะหดินและการใช้ปุ๋ยตาค่า
วิเคราะหดิ์น

1/50 ครั ง/ราย สถานีพฒันาที่ดิน
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ระยะเวลา

ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 ม.ีค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 ม.ิย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

 8)การผลิตปุ๋ยหมัก 1/50 ครั ง/ราย สถานีพฒันาที่ดิน
 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) ครั ง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง ครั ง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

ครั ง/ราย

 1) วิชา บญัชีต้นทนุอาชีพ 1/50 ครั ง/ราย ตรวจบญัชี
 2) วิชา................................... ครั ง/ราย
5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอืน่ๆอยา่งไม่เปน็ทางการ ราย

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

 6.1 งบพฒันาจงัหวัด ชือ่กิจกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากทอ้งถิน่ ชือ่กิจกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................ 
 ชือ่กิจกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร เขตหนองจอก.........จงัหวดั.....กรุงเทพมหานคร...... ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ ส านักงานเกษตรพืน้ที่1
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน ส านักงานเกษตรพืน้ที่1
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง ส านักงานเกษตรพืน้ที่1
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ขา้ว 1 ฐาน ศูนยว์ิจยัขา้วคลองหลวง
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจดัการดินและปุย๋ 1 ฐาน สถานีพัฒนาทีดิ่น
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจดัการศัตรูพืช 1 ฐาน ส านักงานเกษตรพืน้ที่1
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง พืชเสริมเพิม่รายได้ 1 ฐาน ส านักงานเกษตรพืน้ที่1
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ลดต้นทุน
การผลิตขา้ว

1 เร่ือง ส านักงานเกษตรพืน้ที่1 ,
ศูนยว์ิจยัขา้วคลองหลวง

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง ส านักงานเกษตรพืน้ที่1,
ศูนยว์ิจยัขา้วคลองหลวง,
 สถานีพัฒนาทีดิ่น, 
ประมง, ปศุสัตว์

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชนแขวงโคกแฝด 
เขตหนองจอก

1 ศูนย์ ส านักงานเกษตรพืน้ที่1

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชนแขวงคลองสิบ
(ขา้ว) เขตหนองจอก

1 ศูนย์ ส านักงานเกษตรพืน้ที่1

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ
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ระยะเวลา
ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 ม.ีค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 ม.ิย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชนแขวงคลองสิบ
(มะพร้าว) เขตหนองจอก

1 ศูนย์ ส านักงานเกษตรพืน้ที่1

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชนแขวงล าต้อยต่ิง 
เขตหนองจอก

1 ศูนย์ ส านักงานเกษตรพืน้ที่1

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชนแขวงสามวา
ตะวันออก เขตคลองสามวา

1 ศูนย์ ส านักงานเกษตรพืน้ที่1

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชนแขวงสามวา
ตะวันตก เขตคลองสามวา

1 ศูนย์ ส านักงานเกษตรพืน้ที่1

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชนแขวงออเงิน 
เขตสายไหม

1 ศูนย์ ส านักงานเกษตรพืน้ที่1

    - ศูนยเ์ครือขา่ยประมง 3 ศูนย์ ส านักงานประมง พท.กทม.
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง ส านักงานเกษตรพืน้ที่1
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 คร้ัง ส านักงานเกษตรพืน้ที่1
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ส านักงานเกษตรพืน้ที่1
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง ส านักงานเกษตรพืน้ที่1
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 12 คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 12 คร้ัง
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย 19 เม.ย. ส านักงานเกษตรพืน้ที่1,

ศูนยว์ิจยัขา้วคลองหลวง,
 สถานีพัฒนาทีดิ่น, 
ประมง,ตรวจบัญชี
,สหกรณ์พืน้ที2่
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ระยะเวลา
ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 ม.ีค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 ม.ิย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ คร้ัง มหาวิทยาลัย……..
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

4/50 คร้ัง/ราย ส านักงานเกษตรพืน้ที่1,
ศูนยว์ิจยัขา้วคลองหลวง,
กรมวิชาการเกษตร

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ขา้ว 1/50 คร้ัง/ราย ศูนยว์ิจยัขา้วคลองหลวง,
ส านักงานเกษตรพืน้ที่1

 2) วิชาการปลูกและการดูแลรักษาขา้ว 1/50 คร้ัง/ราย ศูนยว์ิจยัขา้วคลองหลวง,
ส านักงานเกษตรพืน้ที่1

 3) วิชาการป้องกนัก าจดัวัชพืชและศัตรูพืชใน
นาขา้ว

1/50 คร้ัง/ราย ศูนยว์ิจยัขา้วคลองหลวง,
ส านักงานเกษตรพืน้ที่1

 4) การเกบ็ตัวอยา่งดินและการวิเคราะห์ดิน 1/50 คร้ัง/ราย ส านักงานพัฒนาทีดิ่น
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ระยะเวลา
ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 ม.ีค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 ม.ิย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

 5) การปรับปรุงบ ารุงดิน การผลิตปุย๋หมัก
และน้ าหมักชวีภาพ

1/50 คร้ัง/ราย กรมวิชาการ

 6) การผสมปุย๋ใชเ้อง 1/50 คร้ัง/ราย ส านักงานเกษตรพืน้ที่1
 7) การควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 1/50 คร้ัง/ราย ส านักงานเกษตรพืน้ที่1
 8) การผลิตขยายสารชวีภัณฑ์ 1/50 คร้ัง/ราย ส านักงานเกษตรพืน้ที่1
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) คร้ัง/ราย
 1) การปลูกพืชผสมผสาน 1/50 คร้ัง/ราย ส านักงานเกษตรพืน้ที่1
5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี 
องค์กรเกษตรกร การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) การปลูกพืชเสริมเพิม่รายได้ 1/50 คร้ัง/ราย ส านักงานเกษตรพืน้ที่1
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขบัเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชมุชน)

 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  
ชื่อกจิกรรม ....................................................
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