
แผนการด าเนินงานของ  

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. การวิเคราะหศั์กยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง ศพก.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตมนั
ส าปะหลัง

1 ฐาน ศพก.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้ปุย๋ตามค่าวิเคราะหดิ์นและการ
ผสมปุย๋เคมใีช้เอง

1 ฐาน สถานีพัฒนาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปุย๋หมกัเพือ่ลดต้นทุนการผลิตพืช 1 ฐาน สถานีพัฒนาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตสารชีวภณัฑ์ควบคุมและป้องกนั
ก าจดัศัตรูพืช

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง  การเพิม่ประสิทธิภาพ
การผลิตมนัส าปะหลัง

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มลูประจ า ศพก. เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ, 
สถานีพัฒนาทีดิ่น, ประมง
, ปศุสัตว์

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองไผ่ 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลหนองไผ่ 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2560
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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 ก.ย.-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *

 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทุกวันที ่25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการขอ้มลู ขา่วสาร คร้ัง

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร คร้ัง

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ, 
สถานีพัฒนาทีดิ่น, ประมง
, ปศุสัตว์, ชลประทาน,
 .....

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ/เอกชน
ในด้านการวิจยั ฝึกงาน ฯลฯ

1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั

  4.5.3 ฝึกงานของ

  4.5.4 อืน่ๆ

 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้
ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลัง 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 2) วิชา การใช้ปุย๋ตามค่าวิเคราะหดิ์นและการผสมปุย๋เคมใีช้เอง 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 3) วิชา การผลิตปุย๋หมกัเพือ่ลดต้นทุนการผลิตพืช 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 4) วิชา การผลิตสารชีวภณัฑ์ควบคุมและป้องกนัก าจดัศัตรูพืช 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
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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 ก.ย.-60
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 1) วิชา เกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กรเกษตรกร 
การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 2) วิชาการใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอืน่ๆอยา่งไมเ่ป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม

 6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกจิกรรม

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ)   ชื่อกจิกรรม
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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 สนง.เกษตรอ าเภอ
1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ
2. การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เร่ือง เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไข่ 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ
- ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน
- ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจัดการดินและปุ๋ย 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

- ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์
                     เพื่อก าจัดศัตรูพืช

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

- ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงสุกร 1 ฐาน ปศุสัตว์

2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การผลิตกลัวยไข่ และ
การลดต้นทุนการผลิตกล้วยไข่

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ าศูนย์ ศพก. เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนย์วิจัยข้าว,

สถานีพัฒนาที่ดิน,
ประมง, ปศุสัตว์

2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
- ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลล่ินถิ่น 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
- ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลล่ินถิ่น 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
- ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลล่ินถิ่น 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

แผนการด าเนินงานของ

หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

ระยะเวลา

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

ศูนย์เรียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ เมืองทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2560
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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
หน่วยงานที่

ร่วมด าเนินการ

ระยะเวลา

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 การประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง   

3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง

3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง

4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง

4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย *23
สนง.เกษตรอ าเภอ,

ศูนย์วิจัยข้าว,
สถานีพัฒนาที่ดิน,
ประมง, ปศุสัตว,์ 
ชลประทาน, ตรวจ
บัญชีและสหกรณ์

4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

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 คร้ัง

ทุกวันที่ 25 ของเดือน
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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
หน่วยงานที่

ร่วมด าเนินการ

ระยะเวลา

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูการผลิต 
(ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1/50 คร้ัง/ราย

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก. (ระบุวิชา))

1) วิชาการลดต้นทุนการผลิตกล้วยไข่
1/50 คร้ัง/ราย

2) วิชาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกล้วยไข่ 1/50 คร้ัง/ราย

3) การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ 1/50 คร้ัง/ราย

4) ดินปุ๋ย เพื่อลดต้นทุนการผลิต 1/50 คร้ัง/ราย

5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม/่เศรษฐกิจพอเพียง 1/50 คร้ัง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า (ระบุวิชา)

1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1/50 คร้ัง/ราย

2) วิชาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 1/50 คร้ัง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือ ข้อ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆ อย่างไม่เป็นทางการ ราย

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

6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม
6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ชื่อกิจกรรม
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หนว่ยงานทีร่่วม
 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 ด าเนนิการ

1. การวเิคราะหศั์กยภาพ
1.1 การวเิคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ *1-5 สนง.เกษตรอ าเภอทา่มว่ง
1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนนิการ 1 แผน *5-10 สนง.เกษตรอ าเภอทา่มว่ง
2. การพฒันาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง ศพก. อ.ทา่มว่ง
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
     - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุย๋หมกั 1 ฐาน สถานพีฒันาทีดิ่นกาญจนบรีุ
     - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงหมหูลุม 1 ฐาน สนง.ปศุสัตวจ์งัหวดั
     - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงปลาในบอ่ดิน 1 ฐาน สนง.ประมงจงัหวดั
     - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและใชส้ารชวีภณัฑ์เพือ่ก าจดัศัตรูพชื 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอทา่มว่ง
     - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงไส้เดือนฝอย 1 ฐาน ศูนยว์จิยัและพฒันาการ

เกษตรกาญจนบรีุ
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทนุการผลิตขา้ว 1 ฐาน ศูนยว์จิยัขา้ว

สนง.เกษตรอ าเภอทา่มว่ง
สถานพีฒันาทีดิ่นกาญจนบรีุ

2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มลูประจ า ศพก. 8 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอทา่มว่ง
ศูนยว์จิยัขา้วราชบรีุ
สถานพีฒันาทีดิ่นกาญจนบรีุ
ประมง,ปศุสัตว์

2.5 การจดักระบวนการเรียนรู้ใหก้บัเกษตรกรผู้น าตามกระบวนการ 3 คร้ัง 1 2 3 สนง.เกษตรอ าเภอทา่มว่ง
โรงเรียนเกษตรกร

แผนการด าเนนิงานของ
ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอทา่มว่ง จงัหวดักาญจนบรีุ ประจ าปงีบประมาณ 25560

ระยะเวลา
หนว่ยปริมาณกจิกรรม
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หนว่ยงานทีร่่วม
 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 ด าเนนิการ

ระยะเวลา
หนว่ยปริมาณกจิกรรม

2.6 พฒันาศูนยเ์ครือขา่ย(ระบชุือ่ศูนย์)
 - ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชนต าบลบา้นใหม่ 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอทา่มว่ง
 - ศูนยข์า้วชมุชนต าบลบา้นใหม่ 1 ศูนย์ ศูนยว์จิยัขา้ว
 - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชมุชนต าบลบา้นใหม่ 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอทา่มว่ง
3.การบริหารจดัการ ศพก.
3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 6 คร้ัง * * * * ศพก. อ.ทา่มว่ง
3.2 การประชาสัมพนัธ์ 10 คร้ัง ศพก. อ.ทา่มว่ง
3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอทา่มว่ง
3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอทา่มว่ง
4.การใหบ้ริการของ ศพก.
4.1 การใหบ้ริการขอ้มลู ขา่วสาร 6 คร้ัง ศพก. อ.ทา่มว่ง
4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 6 คร้ัง ศพก. อ.ทา่มว่ง
4.3 Field Day สนง.เกษตรอ าเภอทา่มว่ง

ศูนยว์จิยัขา้ว
สถานพีฒันาทีดิ่น
ประมง ปศุสัตว ์ชลประทาน

4.4 การแกไ้ขปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน 12 คร้ัง ศพก. อ.ทา่มว่ง
4.5 ร่วมด าเนนิการกบัสถาบนัการศึกษา หนว่ยงานรัฐ/เอกชนใน 2 คร้ัง มหาวทิยาลัยมหดิล
ด้านการวจิยั ฝึกงาน ฯลฯ
4.5.1 วจิยัร่วมกบัมหาวทิยาลัยมหดิล มหาวทิยาลัยมหดิล
4.5.2 ทดสอบการวจิยัร่วมกบั......................................................
4.5.3 ฝึกงานของ........................................................................
4.5.4 อืน่ๆ .................................................................................
4.6 คลินกิเกษตร  - คร้ัง

*15
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หนว่ยงานทีร่่วม
 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 ด าเนนิการ

ระยะเวลา
หนว่ยปริมาณกจิกรรม

5.การอบรมการเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ  1/50 คร้ัง/ราย
ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร
  5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิม่ประสิทธภิาพการผลิต
สินค้าเกษตรหลักของ ศพก. (ระบวุชิา)
1) วชิาการเตรียมดิน  1/50 คร้ัง/ราย
2) วชิาการเตรียมเมล็ดพนัธุดี์  1/50 คร้ัง/ราย ศูนยว์จิยัขา้วราชบรีุ
3) วชิาการท าและใชน้้ าหมกัชวีภาพ  1/50 คร้ัง/ราย สถานพีฒันาทีดิ่นกาญจนบรีุ
4) วชิาการท าและใชน้้ าสัมควนัไม้  1/50 คร้ัง/ราย เนนิพอกนิวทิยากรเกษตรกร
   5.1.2 หลักสูตรบงัคับ(ระบวุชิา)  1/50 คร้ัง/ราย
1) วชิากเกษตรทฤษฏใีหม/่เศรษฐกจิพอเพยีง  1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรและสหกรณ์

กาญจนบรีุ
  5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บญัชต้ีนทนุอาชพี องค์กรเกษตรกร คร้ัง/ราย
การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า (ระบวุชิา)
1) วชิาบญัชต้ีนทนุอาชพี  1/50 คร้ัง/ราย สนง.ตรวจบญัชสีหกรณ์ กจ.
2) วชิาการใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า  1/50 คร้ัง/ราย ศูนยส์าธติการใชน้้ าฯ 
5.2 การอบรมอืน่ๆ การเพาะเหด็ฟาง 100 ราย ศูนยส่์งเสริมเยาวชนฯ
5.3 การอบรมอืน่ๆ อยา่งไมเ่ปน็ทางการ ราย
6.การสนบัสนนุเพิม่เติมเพือ่ขบัเคล่ือน ศพก. (รัฐ/เอกชน/ชมุชน)
6.1 งบพฒันาจงัหวดั ชือ่กจิกรรม......................................................
6.2 งบจากทอ้งถิน่ ชือ่กจิกรรมโครงการทฤษฏใีหมต่ามแนวทาง อบต.บา้นใหม่
เศรษฐกจิพอเพยีง ศบกต.บา้นใหม่
6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ)..............................................................
ชือ่กจิกรรม.........................................................................................

9

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ.....ท่ามะกา.......จังหวัด....กาญจนบุร.ี... 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 สนง.เกษตรอ าเภอ

,พัฒนาที่ดิน, 
ศูนย์วิจัยข้าว,     
ปศุสัตว์, ประมง, 
ตรวจบัญชี

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุน (ขา้ว) 1 ฐาน ศูนย์วิจัยข้าว

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตสารชีวภัณฑ์ 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุ๋ยอินทรีย์ 1 ฐาน พัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงไกไ่ข่ 1 ฐาน ปศุสัตว์อ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง....การลด... 1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

....ต้นทุนการผลิตขา้ว.......
 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย ์....จดัการศัตรูพืชชุมชน.... 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด 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 หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

    - ศูนย ์...จดัการดินปุ๋ยชุมชน...... 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย ์....ขา้วชุมชนตะคร้ าเอน..... 1 ศูนย์ ศูนย์วิจัยข้าว

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 20 20 20 สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1/100 คร้ัง/ราย 24 หน่วยงานของ
กระทรวงและสหกรณ์

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
....

1 คร้ัง ม.เกษตรศาสตร์

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ
 ..................................................... 4.6 คลินิกเกษตร - คร้ัง
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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 หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

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

3/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

- -

 1) วิชา....ปรับปรุงบ ารุงดิน.... 1/50 คร้ัง/ราย พัฒนาที่ดิน
 2) วิชา....ผลิตสารชีวภัณฑ์..... 1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

- คร้ัง/ราย

 1) วิชา...บัญชีต้นทุนอาชีพ..... 1/50 คร้ัง/ราย สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์

 2) วิชา................................... - คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) - ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ - ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขบัเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 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 ก.ย.-60

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 15-25 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 25-30 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการการลดต้นทุนการผลิต
มันส าปะหลัง

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ,ศวพ.กาญจนบุรี

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการเก็บตัวอย่างดินและ
การวิเคราะห์ดิน

1 ฐาน สนง.เกษจรอ าเภอ,สถานีพฒันาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการการใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูง

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการลด
ต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้าการ
เพิ่มผลผลิตต่อหน่วย

5 เร่ือง ศูนย์วิจัยฯ,  สนง.เกษตรอ าเภอ, สถานี
พฒันาที่ดิน,สปก.,สหกรณ์จังหวัด
,ตรวจบัญชีฯ

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 7 เร่ือง ศูนย์วิจัยฯ,  สนง.เกษตรอ าเภอ, สถานี
พฒันาที่ดิน,สปก.,สหกรณ์จังหวัด
,ตรวจบัญชีฯ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด 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 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 2 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * * สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 คร้ัง
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง ทุกวนัที ่25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 12 คร้ัง ศูนย์วิจัยฯ,  สนง.เกษตรอ าเภอ, สถานี

พฒันาที่ดิน,สปก.,สหกรณ์จังหวัด
,ตรวจบัญชีฯ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 12 คร้ัง ศูนย์วิจัยฯ,  สนง.เกษตรอ าเภอ, สถานี
พฒันาที่ดิน,สปก.,สหกรณ์จังหวัด
,ตรวจบัญชีฯ

 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย 22 ก.พ. 60 ศูนย์วิจัยฯ,  สนง.เกษตรอ าเภอ, สถานี
พฒันาที่ดิน,สปก.,สหกรณ์จังหวัด
,ตรวจบัญชีฯ,กรมประมง

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 5 คร้ัง ศูนย์วิจัยฯ,  สนง.เกษตรอ าเภอ, สถานี
พฒันาที่ดิน,สปก.,สนง.สหกรณ์จังหวัด

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯ

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
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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 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 3/ 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การพัฒนาดินที่เหมาะสม/การเตรียมดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย สถานีพฒันาที่ดิน,สนง.เกษตรอ าเภอ

 2) วิชา การเตรียมพันธุ์ดี การปฏิบัติดูแลรักษาฯ 1 / 50 คร้ัง/ราย ศูนย์วิจัยฯ,สนง.เกษตรอ าเภอ

 3) วิชา การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 1 / 50 คร้ัง/ราย สหกรณ์จังหวัด,พาณิช

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

 1) วิชา การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.ตรวจบัญชีฯ

 2) วิชา การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.สปก.,ชป.,กษอ.

 3) วิชา การรวมกลุ่มแบบสหกรณ์ 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.สหกรณ์จังหวัด

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
 .........................................................................
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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.เกษตรอ าเภอ/สนง.

เกษตรจังหวัด

1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน
สนง.เกษตรอ าเภอ/สนง.

เกษตรจังหวัด

2. การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
ศพก./สนง.เกษตรอ าเภอ/

สนง.เกษตรจังหวัด

2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ 5 ฐาน ส านักงานเกษตรอ าเภอ

      - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจัดการดินและปุ๋ย 1 ฐาน ส านักงานเกษตรอ าเภอ

      - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตขยายและการใช้สารชีวภณัฑ์ 1 ฐาน ส านักงานเกษตรอ าเภอ

      - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 1 ฐาน ส านักงานเกษตรอ าเภอ

     - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพยีงและเกษตรทฤษฎใีหม่ 1 ฐาน ส านักงานเกษตรอ าเภอ

     - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง 1 ฐาน ส านักงานเกษตรอ าเภอ

                              ด้วยหลัก 5 ต 5 ตัน และเพิ่ม 2 ต 

2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 1 แปลง ส านักงานเกษตรอ าเภอ

                                            มันส าปะหลังด้วยระบบน  าหยด

2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง ส านักงานเกษตรจังหวัด

2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์ 3 ศูนย์
สนง.เกษตรอ าเภอ/สนง.

เกษตรจังหวัด
      - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลหนองกุ่ม 1 ศูนย์ ส านักงานเกษตรอ าเภอ
      - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน 2 ศูนย์ ส านักงานเกษตรอ าเภอ
3. การบรหิารจัดการ ศพก.
3.1 การประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอ าเภอ 3 ครั ง    ส านักงานเกษตรอ าเภอ

3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 ครั ง
สนง.เกษตรอ าเภอ/สนง.

เกษตรจังหวัด
3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง ส านักงานเกษตรอ าเภอ
3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง ส านักงานเกษตรอ าเภอ

แผนการด าเนินงานของ  

ทกุวันที่ 25 ของเดือน

หน่วยงานที่
รว่มด าเนินการ

ระยะเวลา
กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย

 ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร  อ าเภอบ่อพลอย  จงัหวดักาญจนบุรี    ประจ าปีงบประมาณ 2560

25 พ.ย. 59 - 31 ธ.ค.59
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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
หน่วยงานที่

รว่มด าเนินการ
ระยะเวลา

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย

4. การใหบ้รกิารของ ศพก.
4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 12 ครั ง ส านักงานเกษตรอ าเภอ
4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 12 ครั ง ส านักงานเกษตรอ าเภอ
4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรจังหวัด/

สนง.เกษตรอ าเภอ,
และหน่วยงานกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์

4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง

4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ

ครั ง

4.5.1 วิจัยร่วมกับ ครั ง
4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ ครั ง
4.5.3 ฝึกงานของ ครั ง
4.5.4 อื่นๆ ครั ง
4.6 คลินิกเกษตร ครั ง
5. การอบรมเกษตรกร 1 ศูนย์ ส านักงานเกษตรอ าเภอ

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูการผลิต 
(ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก. (ระบวุิชา)

2 เร่ือง ส านักงานเกษตรอ าเภอ

1) การเพิ่มผลผลิต 5 ต 5 ตัน และเพิ่ม 2 ต 1/50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ
2) วิชาการบริหารจัดการศัตรูพชืและการใช้สารชีวภณัฑ์ 1/50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ
3) ดินปุ๋ย เพื่อลดต้นทนุการผลิต 1/50 ครั ง/ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ
5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา)

1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม/่เศรษฐกิจพอเพยีง 1/50 ครั ง/ราย
สนง.เกษตรอ าเภอ/

หน่วยงานกระทรวงเกษตร
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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
หน่วยงานที่

รว่มด าเนินการ
ระยะเวลา

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า (ระบวุิชา)

1/50 ครั ง/ราย
สนง.เกษตรอ าเภอ/

หน่วยงานกระทรวงเกษตร

1) วิชาบญัชีต้นทนุอาชีพ 1/50 ครั ง/ราย
สนง.เกษตรอ าเภอ/

หน่วยงานกระทรวงเกษตร

2) วิชาการใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 1/50 ครั ง/ราย
สนง.เกษตรอ าเภอ/

หน่วยงานกระทรวงเกษตร

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือ ข้อ 5.1 ) ราย
สนง.เกษตรอ าเภอ/

หน่วยงานกระทรวงเกษตร

5.3 การอบรมอื่นๆ อย่างไม่เปน็ทางการ ราย
สนง.เกษตรอ าเภอ/

หน่วยงานกระทรวงเกษตร
6. การสนับสนุนเพ่ิมเตมิเพ่ือขบัเคลื่อน ศพก.
(รฐั/เอกชน/ชมุชน)

6.1 งบพฒันาจังหวัด ชื่อกิจกรรม
6.2 งบจากทอ้งถิ่น ชื่อกิจกรรม
6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ชื่อกิจกรรม
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กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่

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 ร่วมด าเนินการ

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ

   1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

   1.2 ก าหนดเปา้หมายและแปนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

2. การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

   2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง

   2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

        - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้พนัธุม์ันส าปะหลังที่เหมาะสม 1 ฐาน ศูนย์วิจัย,สนง.เกษตร

        - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 1 ฐาน พฒันาที่ดิน,สนง.เกษตร

        - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตสมุนไพรไอน  าและน  าหมักชีวภาพ 1 ฐาน พฒันาที่ดิน,สนง.เกษตร

        - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติ 1 ฐาน ศูนย์บริหารศัตรูพชื,สนง.เกษตร

   2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง.............. เร่ือง

  2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง ศูนย์วิจัย,พฒันาที่ดิน,เกษตร

  2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์

       - ศพก. ต.ดอนตาเพชร 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

       - ศูนย.์.................................................................. ศูนย์

       - ศูนย.์.................................................................. ศูนย์

       - ศูนย.์.................................................................. ศูนย์

3. การบรหิารจัดการ ศพก.

    3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

    3.2 การประชาสัมพนัธ์ ครั ง

    3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

    3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบริการของ ศพก.

    4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข้าวสาร ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

    4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

ระยะเวลา

แผนการด าเนินงานของ
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2560
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กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่

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 ร่วมด าเนินการ

ระยะเวลา

    4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย ศูนย์วิจัย,พฒันาที่ดิน,ปศุสัตว,์

ชลประทาน,ประมง,กศน.,เกษตร

    4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรยน ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

    4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา หน่วยงานรัฐ/เอกชน ครั ง

         ในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ

         4.5.1 วิจัยร่วมกับ.........................................................

         4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ...................................

         4.5.3 ฝึกงานของ...........................................................

         4.5.4 อื่น ๆ...................................................................

    4.6 คลินิกเกษตร ครั ง

5. การอบรมเกษตรกร

    5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้  1/30 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

         ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

         5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่มประสิทธิภาพ

                 การผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก. (ระบวุิชา))

                 1) วิชาการเตรียมดิน  1/30 ครั ง/ราย สนง.เกษตร,ศูนย์วิจัย,พฒันาที่ดิน

                 2) วิชาการใช้พนัธุดี์  1/30 ครั ง/ราย สนง.เกษตร,ศูนย์วิจัย,พฒันาที่ดิน

                 3) วิชาการผลิตสมุนไพรและน  าหมัก  1/30 ครั ง/ราย สนง.เกษตร,ศูนย์วิจัย,พฒันาที่ดิน

                 4) วิชาการใช้แมลงศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูพชื  1/30 ครั ง/ราย สนง.เกษตร,ศูนย์วิจัย,พฒันาที่ดิน

         5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) ครั ง/ราย

                 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม/่เศรษฐกิจพอเพยีง  2/30 ครั ง/ราย กษ.,สนง.เกษตร

        5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ องค์กรเกษตรกร ครั ง/ราย

                การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า (ระบวุิชา)

                 1) วิชาบญัชีต้นทนุอาชีพ  1/30 ครั ง/ราย สนง.ตรวจบญัชีสหกรณ์

                 2) วิชาการใช้น  าอย่างรู้คุณค่า  1/30 ครั ง/ราย ชลประทาน

   5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1) ครั ง/ราย

        5.2.1 จัดตั งกลุ่มสหกรณ์และจัดกระบวนการเรียนรู้  2/20 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

        5.2.2 การจัดการศัตรูพชืโดยวิธีผสมผสาน IPM  1/30 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

   5.3 การอบรมอื่น ๆ อย่างไม่เปน็ทางการ 

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

   6.1 งบพฒันาจังหวัด ชื่อกิจกรรม............................................
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กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่

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 ร่วมด าเนินการ

ระยะเวลา

         ...........................................................................................

   6.2 งบจากทอ้งถิ่น ชื่อกิจกรรม............................................

         ...........................................................................................

   6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ชื่อกิจกรรม......................................

         ...........................................................................................
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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 สนง.เกษตรอ าเภอ
1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ
2. การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตเมล็ดข้าวเพื่อจ าหน่าย 1 ฐาน ศูนย์เมล็ดพันธุข์้าว
- ฐานเรียนรู้ เร่ือง การแปรรูปข้าวสารจ าหน่าย 1 ฐาน ศูนย์วิจัยข้าว
- ฐานเรียนรู้ เร่ือง การบริการจัดการศัตรูพืช 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

- ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์
                     เพื่อก าจัดศัตรูพืช

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

- ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจัดการดินและปุ๋ย 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การผลิตเมล็ด
           พันธุข์้าว และการลดต้นทุนการผลิตข้าว

1 เร่ือง
ศูนย์วิจัยข้าว/

 สนง.เกษตรอ าเภอ
2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ าศูนย์ ศพก. เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,

ศูนย์วิจัยข้าว,
สถานีพัฒนาที่ดิน,
ประมง, ปศุสัตว์

2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
- ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองสามพราน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
- ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.ท่ามะขาม 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

แผนการด าเนินงานของ

หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

ระยะเวลา

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

ศูนย์เรียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2560
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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
หน่วยงานที่

ร่วมด าเนินการ

ระยะเวลา

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

3. การบริหารจัดการ ศพก.
3.1 การประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง   

3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง

3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง

4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง

4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย *20

สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนย์วิจัยข้าว,

สถานีพัฒนาที่ดิน,
ประมง, ปศุสัตว,์ 
ชลประทาน, ตรวจ
บัญชีและสหกรณ์

4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

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 คร้ัง

5. การอบรมเกษตรกร

ทุกวันที่ 25 ของเดือน
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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
หน่วยงานที่

ร่วมด าเนินการ

ระยะเวลา

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูการผลิต 
(ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1/50 คร้ัง/ราย

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก. (ระบุวิชา))

1) วิชาการผลิตเมล็ดพันธุข์้าวเพื่อจ าหน่าย และ
    การแปรรูปข้าวสาร

1/50 คร้ัง/ราย

2) วิชาการบริหารจัดการศัตรูข้าว 1/50 คร้ัง/ราย

3) การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ 1/50 คร้ัง/ราย

4) ดินปุ๋ย เพื่อลดต้นทุนการผลิต 1/50 คร้ัง/ราย

5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม/่เศรษฐกิจพอเพียง 1/50 คร้ัง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า (ระบุวิชา)

1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1/50 คร้ัง/ราย

2) วิชาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 1/50 คร้ัง/ราย

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

6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม
6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ชื่อกิจกรรม
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบรุี 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 15-25 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 25-30 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการไถระเบดิดินดาน 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วม
ปุ๋ยเคมี

1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการใช้ระบบน  าหยด 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ,สปก

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการทดสอบพนัธุ์ 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตร

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการลด
ต้นทนุการผลิต การพฒันาคุณภาพสินค้าการ
เพิ่มผลผลิตต่อหน่วย

5 เร่ือง ศูนย์วิจัยฯ,  สนง.เกษตร
อ าเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน
,สปก.,สหกรณ์จังหวัด,ตรวจ
บัญชีฯ

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 7 เร่ือง ศูนย์วิจัยฯ,  สนง.เกษตร
อ าเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน
,สปก.,สหกรณ์จังหวัด,ตรวจ
บัญชีฯ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด 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 ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน 2 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ส่งเสริมการผลิตโคเนื อ 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ปศุสัตว์อ าเภอ

    - ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทฤษฏใีหม่ 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง * * * สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 ครั ง
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

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

อ าเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน
,สปก.,สหกรณ์จังหวัด,ตรวจ
บัญชีฯ

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 12 ครั ง ศูนย์วิจัยฯ,  สนง.เกษตร
อ าเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน
,สปก.,สหกรณ์จังหวัด,ตรวจ
บัญชีฯ

 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย *15 ศูนย์วิจัยฯ,  สนง.เกษตร
อ าเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน
,สปก.,สหกรณ์จังหวัด,ตรวจ
บัญชีฯ,กรมประมง

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน 5 ครั ง ศูนย์วิจัยฯ,  สนง.เกษตร
อ าเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน
,สปก.,สนง.สหกรณ์จังหวัด

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯ

26

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



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 ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

  4.5.1 การแปรรูปมันส าปะหลังและ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมอาหาร

1 ครั ง ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อืน่ๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 3/ 50 ครั ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชา การพฒันาดินที่เหมาะสม/การเตรียมดิน 1 / 50 ครั ง/ราย สถานีพัฒนาที่ดิน,สนง.
เกษตรอ าเภอ

 2) วิชา การเตรียมพนัธุดี์ การปฏบิติัดูแลรักษาฯ 1 / 50 ครั ง/ราย ศูนย์วิจัยฯ,สนง.เกษตรอ าเภอ

 3) วิชา การพฒันาคุณภาพสินค้าเกษตร 1 / 50 ครั ง/ราย สหกรณ์จังหวัด,พาณิช

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา)
 1) วิชา เกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

 1) วิชา การจัดท าบญัชีต้นทนุอาชีพ 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.ตรวจบัญชีฯ

 2) วิชา การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.สปก.,ชป.,กษอ.

 3) วิชา การรวมกลุ่มแบบสหกรณ์ 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.สหกรณ์จังหวัด

5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอืน่ๆอย่างไม่เปน็ทางการ ราย
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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 ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

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

 6.1 งบพฒันาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากทอ้งถิน่ ชื่อกิจกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................  
ชื่อกิจกรรม ....................................................
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หน่วยงานที่

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 ร่วมด าเนินการ
1 การวเิคราะห์ศักยภาพ

1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 1-5

1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 5-10

2 การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง         25 พ.ย. = 30 ธ.ค.

2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
 - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ...เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุข์้าวโพดเล้ียงสัตว.์...
 - ฐานเรียนรู้ เร่ือง …การปรับปรุงบ ารุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด....
 - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ...การผลิตปุ๋ยอินทรีย.์..
 - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ...การจดัท าบัญชีเครัวเรือน....

2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์
2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ข้อมูลประจ า ศพก.
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์

 - ศูนย์เครือข่ายต าบลนาสวน
3 การบริหารจดัการ ศพก.

3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง
3.2 การประชาสัมพันธ์ 1 ศูนย์

4 การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 1 ศูนย์
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 1 ศูนย์
4.3 Field Day 22

4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 1 ศูนย์
4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ/เอกชน

ในด้านการวจิยั ฝึกงาน ฯลฯ
4.5.1 วจิยัร่วมกับ.............................................................
4.5.2 ทดสอบผลการวจิยัร่วมกับ..................................
4.5.3 ฝึกงานของ.............................................................
4.5.4 อื่นๆ.........................................................................

4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5 การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ 1/50 คร้ัง/ราย

แผนการด าเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอศรีสวสัด์ิ จงัหวดักาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2560

กิจกรรม
ระยะเวลา

หน่วยปริมาณ
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หน่วยงานที่

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 ร่วมด าเนินการ
กิจกรรม

ระยะเวลา
หน่วยปริมาณ

ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร
5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธภิาพ
       การผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก. (ระบุวชิา))

1) วชิา....ลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว.์.. 1/50 คร้ัง/ราย
2) วชิา...................................................................... คร้ัง/ราย

5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) คร้ัง/ราย
1) วชิาเกษตรทฤษฎีใหม่ / เศรษฐกิจพอเพียง 1/50 คร้ัง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กรเกษตรกร คร้ัง/ราย
       การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า (ระบุวชิา)

1) วชิา...หลักสูตรบัญชีสหกรณ์.... 1/50 คร้ัง/ราย
กรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์
2) วชิา...................................................................... คร้ัง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจากข้อ 5.1) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย

6 การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน ศพก. (รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
6.1 งบพัฒนาจงัหวดั ชื่อกิจกรรม………………………………………………..
6.2 งบจากท้องถิ่น   ชื่อกิจกรรม………………………………………………..
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ชื่อกิจกรรม………………..........……………..
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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. การวเิคราะห์ศักยภาพ

1.1 การวิเคราะห์ศกัยภาพ ศพก. 1 ศนูย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

2. การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลงั ศพก./สนง.เกษตรอ าเภอ

2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ 1 ศนูย์ ส านกังานเกษตรอ าเภอ

2.3 อบรมการจดัท าแผนพฒันาการเกษตร (จนท.) 1 คน ส านกังานเกษตรอ าเภอ

2.4 เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 10 คน ส านกังานเกษตรอ าเภอ

2.5 พฒันาศนูยเ์ครือข่าย (ศนูยฯ์ ม.2 ต าบลหนองลู) 1 ศนูย์ ส านกังานเกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.

3.1 การประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดบัอ าเภอ 3 คร้ัง ส านกังานเกษตรอ าเภอ

3.2 การประชาสมัพนัธ์ 3 คร้ัง ส านกังานเกษตรอ าเภอ

3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 คร้ัง ส านกังานเกษตรอ าเภอ

3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง ส านกังานเกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.

4.1 การให้บริการขอ้มูล ข่าวสาร 12 คร้ัง ส านกังานเกษตรอ าเภอ

4.2 การให้บริการดา้นการเกษตร 12 คร้ัง ส านกังานเกษตรอ าเภอ

4.3 Field Day 1/100 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศนูยวิ์จยัขา้ว,

สถานีพฒันาท่ีดิน,
ประมง, ปศสุตัว,์ 

ชลประทาน, ตรวจบญัชี
และสหกรณ์

4.4 การแกปั้ญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

แผนการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร  จังหวดักาญจนบุรี  

ทกุวนัท่ี 25 ของเดือน

หน่วยงานที่

ร่วมด าเนินการ

ระยะเวลา
กจิกรรม ปริมาณ หน่วย

 ประจ าปีงบประมาณ 2560

25 พ.ย. 59 - 31 ธ.ค.59
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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

หน่วยงานที่

ร่วมด าเนินการ

ระยะเวลา
กจิกรรม ปริมาณ หน่วย

4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในดา้นการวิจยั ฝึกงาน ฯลฯ

คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4.5.1 วิจยัร่วมกบั

4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั

4.5.3 ฝึกงานของ

4.5.4 อ่ืนๆ 

4.6 คลินิกเกษตร 4 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

5. การอบรมเกษตรกร 1 ศนูย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลกัสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูการผลิต 
(ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 ศนูย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.1 หลกัสูตรหลกั (การลดตน้ทนุ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรหลกัของ 
ศพก.

1 ศนูย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

1) การพฒันาคุณภาพยางพาราแผน่ดิบ 1 ศนูย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

2) วิชาการบริหารจดัการศตัรูพืช 1 ศนูย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

3) การผลิตและการใชส้ารชีวภณัฑ์ 1 ศนูย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

4) ดินปุ๋ ย เพ่ือลดตน้ทนุการผลิต 1 ศนูย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.2 หลกัสูตรบงัคบั (ระบวิุชา)

1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่/เศรษฐกิจพอเพียง 1 ศนูย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลกัสูตรเสริม เช่น บญัชีตน้ทนุอาชีพ
องคก์รเกษตรกร การใชน้ ้าอยา่งรู้คุณค่า (ระบวิุชา)

1 ศนูย์

1) วิชาบญัชีตน้ทนุอาชีพ 1 ศนูย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

2) วิชาการใชน้ ้าอยา่งรู้คุณค่า 1 ศนูย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

5.2กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ 30 ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยี 100 ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพ่ือขับเคล่ือน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

6.1 งบพฒันาจงัหวดั ช่ือกิจกรรม

6.2 งบจากทอ้งถ่ิน ช่ือกิจกรรม

6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ช่ือกิจกรรม

32

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



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. การวเิคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.กษอ.
1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.กษอ.
2. การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ (ต่อเติมปรับปรุง) 1 หลัง
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
   - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า 1 ฐาน ชลประทาน/ประมง
   '- ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุนการผลิตสับปะรด 1 ฐาน พัฒนาที่ดิน/กษอ.
   - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปุ๋ยอนิทรีย์ 1 ฐาน พัฒนาที่ดิน/กษอ.

   - ฐานเรียนรู้ เร่ือง หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 1 ฐาน
กษอ./ประมง/    ตรวจ

บัญชี

2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุนการผลิต
สับปะรด

1 เร่ือง สนง.กษอ.

2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มลูประจ าศูนย ์ศพก. เร่ือง สนง.กษอ.

2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
   '- ศูนยจ์ดัการศัตรูพืช หนองปรือ 1 ศูนย์ สนง.กษอ.
   '- ศูนยจ์ดัการศัตรูพืช หนองปลาไหล 1 ศูนย์ สนง.กษอ.
   '- ศูนยจ์ดัการศัตรูพืช สมเด็จเจริญ 1 ศูนย์ สนง.กษอ.
3. การบริหารจดัการ ศพก.
3.1 การประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง
3.2 การประชาสัมพันธ์ ครั ง
3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง สนง.กษอ.
3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.กษอ.

แผนการด าเนินงานของ

หน่วยงานที่
รว่มด าเนินการ

ระยะเวลา

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย

ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอ หนองปรือ จงัหวดั กาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2560

25 พ.ย.  - 30 ธ.ค. 

25 พ.ย. - 30 ธ.ค. 

25 พ.ย.  - 30 ธ.ค. 

25 พ.ย.  - 30 ธ.ค. 

25 พ.ย.  - 30 ธ.ค. 

 25 พ.ย.  - 31 ธ.ค. 

1 มี.ค  - 31 พ.ค.  

ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน 
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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
หน่วยงานที่

รว่มด าเนินการ

ระยะเวลา

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย

4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการขอ้มลู ขา่วสาร ครั ง
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร ครั ง
4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย

เกษตร/ประมง/     ปศุ
สัตว/์พัฒนาที่ดิน ฯลฯ

4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง

4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิยั ฝึกงาน ฯลฯ

2 ครั ง กศน.

   4.5.1 วจิยัร่วมกบั
   4.5.2 ทดสอบผลการวจิยัร่วมกบั
   4.5.3 ฝึกงานของ
   4.5.4 อื่นๆ 
4.6 คลินิกเกษตร 1 ครั ง
5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูการผลิต 
(ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1/50 ครั ง/ราย

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก. (ระบุวชิา))

1) วชิาการปรับปรุงบ ารุงดิน 1/50 ครั ง/ราย พัฒนาที่ดิน

2) วชิาการป้องกนัก าจดัศัตรูพืช 1/50 ครั ง/ราย กษอ.

5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา)

1) วชิาเกษตรทฤษฎีใหม/่เศรษฐกจิพอเพียง 1/50 ครั ง/ราย กษอ./ประมง/ปศุสัตว์

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี
องค์กรเกษตรกร การใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า (ระบุวชิา)

1) วชิาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1/50 ครั ง/ราย สหกรณ์/กษอ.

2) วชิาการใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า 1/50 ครั ง/ราย กษอ./ชลประทาน
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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
หน่วยงานที่

รว่มด าเนินการ

ระยะเวลา

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือ ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆ อยา่งไมเ่ป็นทางการ ราย
6. การสนับสนุนเพ่ิมเตมิเพ่ือขับเคลื่อน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

6.1 งบพัฒนาจงัหวดั ชื่อกจิกรรม
6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ชื่อกจิกรรม
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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. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ
2. การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เร่ือง โรงเรียนเกษตรกรข้าว 1 ฐาน ศูนย์วจิัยข้าว
- ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจัดการดินและปุย๋ 1 ฐาน สถานีพัฒนาทีดิ่น
- ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง 1 ฐาน ศูนย์พนัธุพ์ชืเพาะเล้ียง

- ฐานเรียนรู้ เร่ือง สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช 1 ฐาน ศูนย์อารักขาพืช
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุนการผลิต
ข้าว

1 เร่ือง  สนง.เกษตรอ าเภอ

2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ าศูนย์ ศพก. เร่ือง หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ

2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชือ่ศูนย)์
- ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 2 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
- ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน 1 ศูนย์

- ศูนย์ข้าวชุมชน 2 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
3. การบรหิารจัดการ ศพก.
3.1 การประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง    สนง.เกษตรอ าเภอ
3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง

3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

แผนการด าเนินงานของ

ทุกวันที ่25 ของเดือน

หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

ระยะเวลา

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

ศูนย์เรยีนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ ห้วยกระเจา จังหวัด กาญจนบุร ีประจ าปีงบประมาณ 2560
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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
หน่วยงานที่

ร่วมด าเนินการ

ระยะเวลา

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

4. การให้บรกิารของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง

4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง

4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ

4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ

4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน ฯลฯ

คร้ัง

4.5.1 วจิัยร่วมกับ
4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ
4.5.3 ฝึกงานของ
4.5.4 อืน่ๆ 
4.6 คลินิกเกษตร 1 คร้ัง หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูการผลิต 
(ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1/50 คร้ัง/ราย

5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก. (ระบุวชิา))

1) วชิาการจัดการดินและปุย๋ 1/50 คร้ัง/ราย

2) วชิาการจัดการข้าวแบบเปียกสลับแห้ง 1/50 คร้ัง/ราย

3) การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช 1/50 คร้ัง/ราย

4) การลดต้นทุนการผลิตข้าว 1/50 คร้ัง/ราย

5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา)
1) วชิาเกษตรทฤษฎีใหม่/เศรษฐกิจพอเพียง 1/50 คร้ัง/ราย
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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
หน่วยงานที่

ร่วมด าเนินการ

ระยะเวลา

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า (ระบุวชิา)

1) วชิาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1/50 คร้ัง/ราย

2) วชิาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 1/50 คร้ัง/ราย

5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือ ข้อ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอืน่ๆ อย่างไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพ่ิมเติมเพ่ือขับเคลือ่น ศพก.
(รฐั/เอกชน/ชุมชน)

6.1 งบพัฒนาจังหวดั ชือ่กิจกรรม
6.2 งบจากท้องถิน่ ชือ่กิจกรรม
6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ชือ่กิจกรรม
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