
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รวมทกุหน่วยงาน 364,697 

1. การพัฒนาองค์ประกอบ ศพก.

   1) ปรับปรุงฐานเรียนรู้ ศูนย์ 1 2,500 21 ต.ค.59 - ธ.ค.59 สนง.กษอ.

   2) ปรับปรุงแปลงเรียนรู้ ศูนย์ 1 2,500 22 ต.ค.59 - ธ.ค.59 สนง.กษอ.

   3) สร้างศาลาเรียนรู้ หลัง 1 150,000 23 พ.ย.59 - ธ.ค.59 สนง.กษอ.

   4) การพฒันาฐานเรียนรู้ด้านขา้ว ศูนย์ 1 3,900 พ.ย.59 - มี.ค.60 กรมการขา้ว สนบัสนนุเอกสาร

   5) พฒันาความพร้อม ศพก. (ส่ือการเรียนรู้ด้านปศุสัตว์) ศูนย์ 1 1,320 ต.ค.59 - ธ.ค.59 ปศุสัตว์

   6) พฒันาศักยภาพเจา้ของ ศพก. ราย 1 380 ต.ค.59 - ธ.ค.59 ปศุสัตว์

   7) พฒันา ศพก. ศูนย์ 1 2,000 พ.ย.59 - มี.ค.60 ประมง

   8) แปลงเรียนรู้ ศูนย์ 1 5,000 พ.ย.59 - มี.ค.60 ประมง

   9) จดัท าจดุเรียนรู้การพฒันาทีดิ่น 

   10) ถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยกีารพฒันาทีดิ่น

   11) ปรับปรุงฐานขอ้มลูความรู้

   12) จดัท าขอ้มลูประจ า ศพก. ศูนย์ 1

   13) ถา่ยทอดความรู้ตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ ศูนย์ 1

   14) บริการขอ้มลู ขา่วสารและวชิาการ ศูนย์ 1

   15) เอกสารใหค้วามรู้ เร่ืองปฏบิติัการฝนหลวง ศูนย์ 1 567 ม.ค.60 กรมฝนหลวง

   16) สนบัสนนุเอกสารชดุองค์ความรู้ เร่ืองมาตรฐานต่างๆ ศูนย์ 1 - ม.ค.60 - ม.ีค.60 มกอช. ด าเนนิการในส่วนกลาง

   17) การสร้างฐานเรียนรู้ด้านบญัชี ฐาน 1 800 ต.ค.59 - ธ.ค.59 ตรวจบญัชี

   18) สนบัสนนุส่ือการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ ประจ า 
ศพก.

ศูนย์ 1  1,500 ต.ค.59 - ธ.ค.59 กรมส่งเสริม
สหกรณ์

2. การพัฒนาพ้ืนทีแ่ละชมุชน

   1) ถา่ยทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 
อยา่งนอ้ย 4 คร้ัง

ราย 50  20,000 24 21 26 23 ม.ค.60 - ส.ค.60 สนง.กษอ.

ชว่งเวลาที่
ก าหนด

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

พ.ย.59 - ก.ย.60

 ต.ค.59 - ก.ย.60

หมายเหตุ

พด.

กรมชลประทาน

แผนบรูณาการการขบัเคลือ่น ศพก. อ.เมอืง  จ.ฉะเซิงเทรา
ชนิดสนิค้าหลกั ขา้ว

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วยนับ
เปา้หมาย

งาน
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. - ธ.ค.59 และ ม.ค. - ก.ย.60)งบประมาณ

 (บาท)

ศูนย์ 1 12,000 

10,000 

1
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ชว่งเวลาที่
ก าหนด

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หมายเหตุหน่วยงาน/กิจกรรม หน่วยนับ
เปา้หมาย

งาน
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. - ธ.ค.59 และ ม.ค. - ก.ย.60)งบประมาณ

 (บาท)

   2) สนบัสนนุการด าเนนิกจิกรรมชอง ศดปช. ศูนย์ 1 13,000 17 พ.ย.59 - มี.ค.60 สนง.กษอ.

   3) จดักระบวนการเรียนรู้ด้านการจดัการดินและปุย๋ ราย 20 8,000 27 30 พ.ย.59 - มี.ค.60 สนง.กษอ.

   4) จดัท าแปลงเรียนรู้การใชปุ้ย๋เพือ่ลดต้นทนุ ศูนย์ 1 2,500 19 พ.ย.59 - ก.ย.60 สนง.กษอ.

   5) จดักระบวนการเรียนรู้การจดัการศัตรูพชืแบบ
ผสมผสาน (IPM) แกส่มาชกิ ศจช.

ศจช 2  12,000 17 10 พ.ย.59 - มี.ค.60 สนง.กษอ.

   6) สนบัสนนุวสัดุอปุกรณ์ผลิตปจัจยัควบคุมศัตรูพชื 
(เกา่+ใหม่)

ศจช 2 3,000 พ.ย.59 - มี.ค.60 สนง.กษอ.

   7) แปลงส ารวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพชื แปลง 2 600 30 30 31 28 พ.ย.59 - ก.พ.60 สนง.กษอ. แปลงในศูนยเ์ครือข่าย

   8) การสร้างเครือขา่ยเกษตรกรผู้น าใน ศพก. ด้านขา้ว ราย 50 15,000 พ.ย.59 - มี.ค.60 กรมการขา้ว

   9) สนบัสนนุวทิยากรถา่ยทอดความรู้เร่ืองการสหกรณ์ 
การรวมกลุ่มแบบสหกรณ์ (ภายใต้หลักสูตรที ่ศพก.ก าหนด)

ศูนย์ 1           770 ต.ค.59 - ก.ย.60 กรมส่งเสริม
สหกรณ์

  10) สนบัสนนุการด าเนนิกจิกรรมกลุ่มของเกษตรกรใน
พืน้ที ่ศพก.

ศูนย์ 1  6,000 ต.ค.59 - ก.ย.60 กรมส่งเสริม
สหกรณ์

  11) ส่งเสริมสนบัสนนุการพฒันาอาชพีด้านปศุสัตว ์(เมนู
ทางเลือกอาชพีด้านปศุสัตว์)

ราย 1 23,000 ธ.ค.59 - ก.พ.60 ปศุสัตว์

  12) ถา่ยทอดความรู้สู่เกษตรกร ศูนย์ 1 3,000 พ.ย.59 - ม.ิย.60 ประมง

  13) แปลงเครือขา่ย ศูนย์ 1 3,900 พ.ย.59 - มี.ค.60 ประมง

  14) ฝึกอบรมเพือ่พฒันาเศรษฐกจิการเกษตรอาสา (ศกอ.)
 เพือ่เปน็วทิยากรให ้ศพก.

ราย 1 5,560 ม.ค.60 - ม.ีค.60 สศก.

  15) สัมมนาเชงิปฏบิติัการเศรษฐกจิการเกษตรอาสา 
(ศกอ.) เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้

ราย 1 3,600 ส.ค.60 - ก.ย.60 สศก.

  16) การสนบัสนนุการใหบ้ริการ ตรวจบญัชี

      - การสร้างครูบญัชปีระจ าศูนย์ ราย 2 1,000 ต.ค.59 - ธ.ค.59

      - การใหบ้ริการความรู้การจดัท าบญัชแีกเ่กษตรกร
โดยครูบญัชี

ศูนย์ 1 10,800 ต.ค.59 - ก.ย.60

3. การใหบ้รกิาร
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ชว่งเวลาที่
ก าหนด

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หมายเหตุหน่วยงาน/กิจกรรม หน่วยนับ
เปา้หมาย

งาน
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. - ธ.ค.59 และ ม.ค. - ก.ย.60)งบประมาณ

 (บาท)

   1) เอกสาร ขอ้มลู ขา่วสาร 4,000 12 พ.ค.60 - ส.ค.60 สนง.กษอ.

   2) งาน Field day คร้ัง 1 20,000 12 พ.ค.60 - ส.ค.60 สนง.กษอ.

   3) ร่วมจดักจิกรรม field day ศูนย์ 1 3,000 พ.ค.60 - ส.ค.60 ประมง

   4) การแกไ้ขปญัหารับเร่ืองร้องเรียน ศพก

   5) ร่วมกบัสถาบนัการศึกษาท ากจิกรรม ศพก

   6) การบริการด้านการเกษตร ศพก

4. การบรหิารจดัการ

   1) ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง คร้ัง 3 4,500 24 12 14 พ.ย.59,ม.ีค60.,ก.ค.60 สนง.กษอ.

   2) บริหารจดัการศูนย์ ศูนย์ 1 5,000 พ.ย.59 - ม.ิย.60 ประมง

   3) งานตามนโยบาย SC ศูนย์ 1 4,000 พ.ย.59 - ส.ค.60 ประมง

   4) การจดัท าแผนปฏบิติังาน ศพก. คร้ัง 1 ศพก.

   5) การประชาสัมพนัธ์ คร้ัง 12 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 ศพก.

   6) การรายงานผลความกา้วหนา้ คร้ัง 12 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 ศพก.

   7) การติดตาม ประเมนิผลกจิกรรม และรายงาน ศูนย์ 1 820 ต.ค.59 - ก.ย.60 กรมส่งเสริมสหกรณ์
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รวมทกุหน่วยงาน 389,197 

1. การพัฒนาองค์ประกอบ ศพก.

   1) ปรับปรุงฐานเรียนรู้ ศูนย์ 1 2,500 25 ต.ค.59 - ธ.ค.59 สนง.กษอ.

   2) ปรับปรุงแปลงเรียนรู้ ศูนย์ 1 2,500 25 ต.ค.59 - ธ.ค.59 สนง.กษอ.

   3) สร้างศาลาเรียนรู้ หลัง 1 150,000 30 พ.ย.59 - ธ.ค.59 สนง.กษอ.

   4) การพฒันาฐานเรียนรู้ด้านขา้ว ศูนย์ 1 1,900 กรมการขา้ว สนับสนุนเอกสาร

   5) พฒันาความพร้อม ศพก. (ส่ือการเรียนรู้ด้านปศุสัตว์) ศูนย์ 1 1,320 ต.ค.59 - ธ.ค.59 ปศุสัตว์

   6) พฒันาศักยภาพเจา้ของ ศพก. ราย 1 380 ต.ค.59 - ธ.ค.59 ปศุสัตว์

   7) พฒันา ศพก. ศูนย์ 1 2,000 พ.ย.59 - มี.ค.60 ประมง

   8) แปลงเรียนรู้ ศูนย์ 1 5,000 พ.ย.59 - มี.ค.60 ประมง

   9) จดัท าจดุเรียนรู้การพฒันาทีดิ่น 

   10) ถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยกีารพฒันาทีดิ่น

   11) ปรับปรุงฐานขอ้มลูความรู้

   12) จดัท าขอ้มลูประจ า ศพก. ศูนย์ 1

   13) ถา่ยทอดความรู้ตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ ศูนย์ 1

   14) บริการขอ้มลู ขา่วสารและวชิาการ ศูนย์ 1

   15) เอกสารใหค้วามรู้ เร่ืองปฏบิติัการฝนหลวง ศูนย์ 1 567 ม.ค.60 กรมฝนหลวง

   16) สนบัสนนุเอกสารชดุองค์ความรู้ เร่ืองมาตรฐานต่างๆ ศูนย์ 1 - ม.ค.60 - ม.ีค.60 มกอช. ด าเนนิการในส่วนกลาง

   17) แปลงต้นแบบ ไร่ 3

   18) เอกสารวชิาการ เล่ม 50 41,500 

   19) โปสเตอร์ แผ่น 50

   20) แผ่นพบั แผ่น 200

   21) การสร้างฐานเรียนรู้ด้านบญัชี ฐาน 1 800 ต.ค.59 - ธ.ค.59 ตรวจบญัชี

1ศูนย์ พ.ย.59 - ก.ย.60

ต.ค.59 - ก.ย.60

กรมวิชาการเกษตร

พด.

กรมชลประทาน10,000 

12,000 

แผนบรูณาการการขบัเคลือ่น ศพก. อ.บางคลา้  จ.ฉะเซิงเทรา
ชนิดสนิค้าหลกั มะมว่ง

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วยนับ
เปา้หมาย

งาน
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. - ธ.ค.59 และ ม.ค. - ก.ย.60)งบประมาณ

 (บาท)
ชว่งเวลาที่
ก าหนด

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หมายเหตุ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วยนับ
เปา้หมาย

งาน
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. - ธ.ค.59 และ ม.ค. - ก.ย.60)งบประมาณ

 (บาท)
ชว่งเวลาที่
ก าหนด

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หมายเหตุ

   22) สนบัสนนุส่ือการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ ประจ า 
ศพก.

ศูนย์ 1 1,500 ต.ค.59 - ธ.ค.59 กรมส่งเสริมสหกรณ์

2. การพัฒนาพ้ืนทีแ่ละชมุชน

   1) ถา่ยทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 
อยา่งนอ้ย 4 คร้ัง

ราย 50 20,000 25 1 10 4 ม.ค.60 - ส.ค.60 สนง.กษอ.

   2) สนบัสนนุการด าเนนิกจิกรรมชอง ศดปช. ศูนย์ 1 13,000 31 พ.ย.59 - มี.ค.60 สนง.กษอ.

   3) จดักระบวนการเรียนรู้ด้านการจดัการดินและปุย๋ ราย 20 8,000 10 17 พ.ย.59 - มี.ค.60 สนง.กษอ.

   4) จดัท าแปลงเรียนรู้การใชปุ้ย๋เพือ่ลดต้นทนุ ศูนย์ 1 2,500 31 พ.ย.59 - ก.ย.60 สนง.กษอ.

   5) จดักระบวนการเรียนรู้การจดัการศัตรูพชืแบบ
ผสมผสาน (IPM) แกส่มาชกิ ศจช.

ศจช 2 12,000 17 พ.ย.59 - มี.ค.60 สนง.กษอ.

   6) สนบัสนนุวสัดุอปุกรณ์ผลิตปจัจยัควบคุมศัตรูพชื 
(เกา่+ใหม่)

ศจช 2 3,000 31 พ.ย.59 - มี.ค.60 สนง.กษอ.

   7) แปลงส ารวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพชื แปลง 2 600 28 พ.ย.59 - ก.พ.60 สนง.กษอ. แปลงในศูนยเ์ครือข่าย

   9) สนบัสนนุวทิยากรถา่ยทอดความรู้เร่ืองการสหกรณ์ 
การรวมกลุ่มแบบสหกรณ์ (ภายใต้หลักสูตรที ่ศพก.ก าหนด)

ศูนย์ 1 770 ต.ค.59 - ก.ย.60 กรมส่งเสริมสหกรณ์

  10) สนบัสนนุการด าเนนิกจิกรรมกลุ่มของเกษตรกรใน
พืน้ที ่ศพก.

ศูนย์ 1 6,000 ต.ค.59 - ก.ย.60 กรมส่งเสริมสหกรณ์

  11) ส่งเสริมสนบัสนนุการพฒันาอาชพีด้านปศุสัตว ์(เมนู
ทางเลือกอาชพีด้านปศุสัตว์)

ราย 1 23,000 ธ.ค.59 - ก.พ.60 ปศุสัตว์

  12) ถา่ยทอดความรู้สู่เกษตรกร ศูนย์ 1 3,000 พ.ย.59 - ม.ิย.60 ประมง

  13) แปลงเครือขา่ย ศูนย์ 1 3,900 พ.ย.59 - มี.ค.60 ประมง

  14) ฝึกอบรมเพือ่พฒันาเศรษฐกจิการเกษตรอาสา (ศกอ.)
 เพือ่เปน็วทิยากรให ้ศพก.

ราย 1 5,560 ม.ค.60 - ม.ีค.60 สศก.

  15) สัมมนาเชงิปฏบิติัการเศรษฐกจิการเกษตรอาสา 
(ศกอ.) เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้

ราย 1 3,600 ส.ค.59 - ก.ย.60 สศก.

  16) การสนับสนุนการใหบ้ริการ ตรวจบญัชี
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วยนับ
เปา้หมาย

งาน
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. - ธ.ค.59 และ ม.ค. - ก.ย.60)งบประมาณ

 (บาท)
ชว่งเวลาที่
ก าหนด

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หมายเหตุ

      - การสร้างครูบญัชปีระจ าศูนย์ ราย 2 1,000 ต.ค.59 - ธ.ค.59

      - การใหบ้ริการความรู้การจดัท าบญัชแีกเ่กษตรกร
โดยครูบญัชี

ศูนย์ 1  10,800 ต.ค.59 - ก.ย.60

3. การใหบ้รกิาร

   1) เอกสาร ขอ้มลู ขา่วสาร 4,000 25 พ.ค.60 - ส.ค.60 สนง.กษอ.

   2) งาน Field day คร้ัง 1 20,000 25 พ.ค.60 - ส.ค.60 สนง.กษอ.

   3) ร่วมจดักจิกรรม field day ศูนย์ 1 3,000 พ.ค.60 - ส.ค.60 ประมง

   4) การแกไ้ขปญัหารับเร่ืองร้องเรียน ศพก

   5) ร่วมกบัสถาบนัการศึกษาท ากจิกรรม ศพก

   6) การบริการด้านการเกษตร ศพก

4. การบรหิารจดัการ

   1) ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง คร้ัง 3 4,500 9 27 9 พ.ย.59,ม.ีค60.,ก.ค.60 สนง.กษอ.

   2) บริหารจดัการศูนย์ ศูนย์ 1 5,000 พ.ย.59 - ม.ิย.60 ประมง

   3) งานตามนโยบาย SC ศูนย์ 1 4,000 พ.ย.59 - ส.ค.60 ประมง

   4) การจดัท าแผนปฏบิติังาน ศพก. คร้ัง 1 ศพก.

   5) การประชาสัมพนัธ์ คร้ัง 12 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 ศพก.

   6) การรายงานผลความกา้วหนา้ คร้ัง 12 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 ศพก.

   7) การติดตาม ประเมนิผลกจิกรรม และรายงาน ศูนย์ 820 ต.ค.59 - ก.ย.60 กรมส่งเสริมสหกรณ์
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รวมทกุหน่วยงาน 365,517 

1. การพัฒนาองค์ประกอบ ศพก.

   1) ปรับปรุงฐานเรียนรู้ ศูนย์ 1 2,500       7 ต.ค.59 - ธ.ค.59 สนง.กษอ.

   2) ปรับปรุงแปลงเรียนรู้ ศูนย์ 1 2,500       14 ต.ค.59 - ธ.ค.59 สนง.กษอ.

   3) สร้างศาลาเรียนรู้ หลัง 1 150,000    1 พ.ย.59 - ธ.ค.59 สนง.กษอ.

   4) การพฒันาฐานเรียนรู้ด้านขา้ว ศูนย์ 1 3,900       กรมการขา้ว สนบัสนนุ
เอกสาร   5) พฒันาความพร้อม ศพก. (ส่ือการเรียนรู้ด้านปศุสัตว์) ศูนย์ 1 1,320       ต.ค.59 - ธ.ค.59 ปศุสัตว์

   6) พฒันาศักยภาพเจา้ของ ศพก. ราย 1 380          ต.ค.59 - ธ.ค.59 ปศุสัตว์

   7) พฒันา ศพก. ศูนย์ 1 2,000       พ.ย.59 - มี.ค.60 ประมง

   8) แปลงเรียนรู้ ศูนย์ 1 5,000       พ.ย.59 - มี.ค.60 ประมง

   9) จดัท าจดุเรียนรู้การพฒันาทีดิ่น 

   10) ถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยกีารพฒันาทีดิ่น

   11) ปรับปรุงฐานขอ้มลูความรู้

   12) จดัท าขอ้มลูประจ า ศพก. ศูนย์ 1

   13) ถา่ยทอดความรู้ตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ ศูนย์ 1

   14) บริการขอ้มลู ขา่วสารและวชิาการ ศูนย์ 1

   15) เอกสารใหค้วามรู้ เร่ืองปฏบิติัการฝนหลวง ศูนย์ 1 567          ม.ค.60 กรมฝนหลวง

   16) สนบัสนนุเอกสารชดุองค์ความรู้ เร่ืองมาตรฐานต่างๆ ศูนย์ 1 -          ม.ค.60 - ม.ีค.60 มกอช. ด าเนนิการใน
ส่วนกลาง   17) การสร้างฐานเรียนรู้ด้านบญัชี ฐาน 1 800          ต.ค.59 - ธ.ค.59 ตรวจบญัชี

   18) สนบัสนนุส่ือการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ ประจ า 
ศพก.

ศูนย์ 1 1,500       ต.ค.59 - ธ.ค.59 กรมส่งเสริมสหกรณ์

2. การพัฒนาพ้ืนทีแ่ละชมุชน

   1) ถา่ยทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 
อยา่งนอ้ย 4 คร้ัง

ราย 50 20,000      19 16 21 18 ม.ค.60 - ส.ค.60 สนง.กษอ.

ชว่งเวลาที่
ก าหนด

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

พ.ย.59 - ก.ย.60

ต.ค.59 - ก.ย.60

หมายเหตุ

พด.

กรมชลประทาน

แผนบรูณาการการขบัเคลือ่น ศพก. อ.บางปะกง  จ.ฉะเซิงเทรา
ชนิดสนิค้าหลกั ขา้ว

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วยนับ
เปา้หมาย

งาน
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. - ธ.ค.59 และ ม.ค. - ก.ย.60)งบประมาณ

 (บาท)

12,000      1ศูนย์

10,000      
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ชว่งเวลาที่
ก าหนด

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หมายเหตุหน่วยงาน/กิจกรรม หน่วยนับ
เปา้หมาย

งาน
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. - ธ.ค.59 และ ม.ค. - ก.ย.60)งบประมาณ

 (บาท)

   2) สนบัสนนุการด าเนนิกจิกรรมชอง ศดปช. ศูนย์ 1 13,000      22 พ.ย.59 - มี.ค.60 สนง.กษอ.

   3) จดักระบวนการเรียนรู้ด้านการจดัการดินและปุย๋ ราย 20 8,000       1 พ.ย.59 - มี.ค.60 สนง.กษอ.

   4) จดัท าแปลงเรียนรู้การใชปุ้ย๋เพือ่ลดต้นทนุ ศูนย์ 1 2,500       15 พ.ย.59 - ก.ย.60 สนง.กษอ.

   5) จดักระบวนการเรียนรู้การจดัการศัตรูพชืแบบ
ผสมผสาน (IPM) แกส่มาชกิ ศจช.

ศจช 2 12,000      22 พ.ย.59 - มี.ค.60 สนง.กษอ.

   6) สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ผลิตปัจจัยควบคุมศัตรูพืช (เก่า+ใหม)่ ศจช 2 3,000       30 พ.ย.59 - มี.ค.60 สนง.กษอ.

   7) แปลงส ารวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพชื แปลง 2 600          พ.ย.59 - ก.พ.60 สนง.กษอ. แปลงในศูนย์
เครือขา่ย   8) การสร้างเครือขา่ยเกษตรกรผู้น าใน ศพก. ด้านขา้ว ราย 50 15,000      กรมการขา้ว

   9) สนบัสนนุวทิยากรถา่ยทอดความรู้เร่ืองการสหกรณ์ 
การรวมกลุ่มแบบสหกรณ์ (ภายใต้หลักสูตรที ่ศพก.ก าหนด)

ศูนย์ 1 770          ต.ค.59 - ก.ย.60 กรมส่งเสริมสหกรณ์

  10) สนบัสนนุการด าเนนิกจิกรรมกลุ่มของเกษตรกรใน
พืน้ที ่ศพก.

ศูนย์ 1 6,000       ต.ค.59 - ก.ย.60 กรมส่งเสริมสหกรณ์

  11) ส่งเสริมสนบัสนนุการพฒันาอาชพีด้านปศุสัตว ์(เมนู
ทางเลือกอาชพีด้านปศุสัตว์)

ราย 1 23,000      ธ.ค.59 - ก.พ.60 ปศุสัตว์

  12) ถา่ยทอดความรู้สู่เกษตรกร ศูนย์ 1 3,000       พ.ย.59 - ม.ิย.60 ประมง

  13) แปลงเครือขา่ย ศูนย์ 1 3,900       พ.ย.59 - มี.ค.60 ประมง

  14) ฝึกอบรมเพือ่พฒันาเศรษฐกจิการเกษตรอาสา (ศกอ.)
 เพือ่เปน็วทิยากรให ้ศพก.

ราย 1 5,560       ม.ค.60 - ม.ีค.60 สศก.

  15) สัมมนาเชงิปฏบิติัการเศรษฐกจิการเกษตรอาสา 
(ศกอ.) เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้

ราย 1 3,600       ส.ค.60 - ก.ย.60 สศก.

  16) การสนบัสนนุการใหบ้ริการ ตรวจบญัชี

      - การสร้างครูบญัชปีระจ าศูนย์ ราย 2 1,000       ต.ค.59 - ธ.ค.59

      - การใหบ้ริการความรู้การจดัท าบญัชแีกเ่กษตรกร
โดยครูบญัชี

ศูนย์ 1       10,800 ต.ค.59 - ก.ย.60

3. การใหบ้รกิาร

   1) เอกสาร ขอ้มลู ขา่วสาร 4,000       1 พ.ค.60 - ส.ค.60 สนง.กษอ.
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ชว่งเวลาที่
ก าหนด

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หมายเหตุหน่วยงาน/กิจกรรม หน่วยนับ
เปา้หมาย

งาน
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. - ธ.ค.59 และ ม.ค. - ก.ย.60)งบประมาณ

 (บาท)

   2) งาน Field day คร้ัง 1 20,000      10 พ.ค.60 - ส.ค.60 สนง.กษอ.

   3) ร่วมจดักจิกรรม field day ศูนย์ 1 3,000       พ.ค.60 - ส.ค.60 ประมง

   4) การแกไ้ขปญัหารับเร่ืองร้องเรียน ศพก

   5) ร่วมกบัสถาบนัการศึกษาท ากจิกรรม ศพก

   6) การบริการด้านการเกษตร ศพก

4. การบรหิารจดัการ

   1) ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง คร้ัง 3 4,500       15 16 18 พ.ย.59,ม.ีค60.,ก.ค.60 สนง.กษอ.

   2) บริหารจดัการศูนย์ ศูนย์ 1 5,000       พ.ย.59 - ม.ิย.60 ประมง

   3) งานตามนโยบาย SC ศูนย์ 1 4,000       พ.ย.59 - ส.ค.60 ประมง

   4) การจดัท าแผนปฏบิติังาน ศพก. คร้ัง 1 ศพก.

   5) การประชาสัมพนัธ์ คร้ัง 12 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 ศพก.

   6) การรายงานผลความกา้วหนา้ คร้ัง 12 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 ศพก.

   7) การติดตาม ประเมนิผลกจิกรรม และรายงาน ศูนย์ 820          ต.ค.59 - ก.ย.60 กรมส่งเสริมสหกรณ์

9

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รวมทกุหน่วยงาน 364,697 

1. การพัฒนาองค์ประกอบ ศพก.

   1) ปรับปรุงฐานเรียนรู้ ศูนย์ 1 2,500       26 ต.ค.59 - ธ.ค.59 สนง.กษอ.

   2) ปรับปรุงแปลงเรียนรู้ ศูนย์ 1 2,500       27 ต.ค.59 - ธ.ค.59 สนง.กษอ.

   3) สร้างศาลาเรียนรู้ หลัง 1 150,000    29 พ.ย.59 - ธ.ค.59 สนง.กษอ.

   4) การพฒันาฐานเรียนรู้ด้านขา้ว ศูนย์ 1 3,900       กรมการขา้ว สนบัสนนุเอกสาร

   5) พฒันาความพร้อม ศพก. (ส่ือการเรียนรู้ด้านปศุสัตว์) ศูนย์ 1 1,320       ต.ค.59 - ธ.ค.59 ปศุสัตว์

   6) พฒันาศักยภาพเจา้ของ ศพก. ราย 1 380          ต.ค.59 - ธ.ค.59 ปศุสัตว์

   7) พฒันา ศพก. ศูนย์ 1 2,000       พ.ย.59 - มี.ค.60 ประมง

   8) แปลงเรียนรู้ ศูนย์ 1 5,000       พ.ย.59 - มี.ค.60 ประมง

   9) จดัท าจดุเรียนรู้การพฒันาทีดิ่น 

   10) ถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยกีารพฒันาทีดิ่น

   11) ปรับปรุงฐานขอ้มลูความรู้

   12) จดัท าขอ้มลูประจ า ศพก. ศูนย์ 1

   13) ถา่ยทอดความรู้ตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ ศูนย์ 1

   14) บริการขอ้มลู ขา่วสารและวชิาการ ศูนย์ 1

   15) เอกสารใหค้วามรู้ เร่ืองปฏบิติัการฝนหลวง ศูนย์ 1 567          ม.ค.60 กรมฝนหลวง

   16) สนบัสนนุเอกสารชดุองค์ความรู้ เร่ืองมาตรฐานต่างๆ ศูนย์ 1 -          ม.ค.60 - ม.ีค.60 มกอช. ด าเนนิการใน
ส่วนกลาง   17) การสร้างฐานเรียนรู้ด้านบญัชี ฐาน 1 800          ต.ค.59 - ธ.ค.59 ตรวจบญัชี

   18) สนบัสนนุส่ือการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ ประจ า 
ศพก.

ศูนย์ 1 1,500       ต.ค.59 - ธ.ค.59 กรมส่งเสริมสหกรณ์

2. การพัฒนาพ้ืนทีแ่ละชมุชน

   1) ถา่ยทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 
อยา่งนอ้ย 4 คร้ัง

ราย 50 20,000      16,23,30 6 ม.ค.60 - ส.ค.60 สนง.กษอ.

ชว่งเวลาที่
ก าหนด

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ต.ค.59 - ก.ย.60

พ.ย.59 - ก.ย.60

หมายเหตุ

พด.

กรมชลประทาน

แผนบรูณาการการขบัเคลือ่น ศพก. อ.บางน้ าเปรีย้ว  จ.ฉะเซิงเทรา
ชนิดสนิค้าหลกั ขา้ว

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วยนับ
เปา้หมาย

งาน
งบประมาณ

 (บาท)
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. - ธ.ค.59 และ ม.ค. - ก.ย.60)

12,000      1ศูนย์

10,000      

10

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



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

ชว่งเวลาที่
ก าหนด

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หมายเหตุหน่วยงาน/กิจกรรม หน่วยนับ
เปา้หมาย

งาน
งบประมาณ

 (บาท)
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. - ธ.ค.59 และ ม.ค. - ก.ย.60)

   2) สนบัสนนุการด าเนนิกจิกรรมชอง ศดปช. ศูนย์ 1 13,000      21 พ.ย.59 - มี.ค.60 สนง.กษอ.

   3) จดักระบวนการเรียนรู้ด้านการจดัการดินและปุย๋ ราย 20 8,000       23 พ.ย.59 - มี.ค.60 สนง.กษอ.

   4) จดัท าแปลงเรียนรู้การใชปุ้ย๋เพือ่ลดต้นทนุ ศูนย์ 1 2,500       26 พ.ย.59 - ก.ย.60 สนง.กษอ.

   5) จดักระบวนการเรียนรู้การจดัการศัตรูพชืแบบ
ผสมผสาน (IPM) แกส่มาชกิ ศจช.

ศจช 2 12,000      14,28 พ.ย.59 - มี.ค.60 สนง.กษอ.

   6) สนบัสนนุวสัดุอปุกรณ์ผลิตปจัจยัควบคุมศัตรูพชื 
(เกา่+ใหม่)

ศจช 2 3,000       20 พ.ย.59 - มี.ค.60 สนง.กษอ.

   7) แปลงส ารวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพชื แปลง 2 600          พ.ย.59 - ก.พ.60 สนง.กษอ. แปลงในศูนย์
เครือขา่ย   8) การสร้างเครือขา่ยเกษตรกรผู้น าใน ศพก. ด้านขา้ว ราย 50 15,000      กรมการขา้ว

   9) สนบัสนนุวทิยากรถา่ยทอดความรู้เร่ืองการสหกรณ์ 
การรวมกลุ่มแบบสหกรณ์ (ภายใต้หลักสูตรที ่ศพก.ก าหนด)

ศูนย์ 1 770          ต.ค.59 - ก.ย.60 กรมส่งเสริมสหกรณ์

  10) สนบัสนนุการด าเนนิกจิกรรมกลุ่มของเกษตรกรใน
พืน้ที ่ศพก.

ศูนย์ 1 6,000       ต.ค.59 - ก.ย.60 กรมส่งเสริมสหกรณ์

  11) ส่งเสริมสนบัสนนุการพฒันาอาชพีด้านปศุสัตว ์(เมนู
ทางเลือกอาชพีด้านปศุสัตว์)

ราย 1 23,000      ธ.ค.59 - ก.พ.60 ปศุสัตว์

  12) ถา่ยทอดความรู้สู่เกษตรกร ศูนย์ 1 3,000       พ.ย.59 - ม.ิย.60 ประมง

  13) แปลงเครือขา่ย ศูนย์ 1 3,900       พ.ย.59 - มี.ค.60 ประมง

  14) ฝึกอบรมเพือ่พฒันาเศรษฐกจิการเกษตรอาสา (ศกอ.)
 เพือ่เปน็วทิยากรให ้ศพก.

ราย 1 5,560       ม.ค.60 - ม.ีค.60 สศก.

  15) สัมมนาเชงิปฏบิติัการเศรษฐกจิการเกษตรอาสา 
(ศกอ.) เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้

ราย 1 3,600       ส.ค.60 - ก.ย.60 สศก.

  16) การสนบัสนนุการใหบ้ริการ ตรวจบญัชี

      - การสร้างครูบญัชปีระจ าศูนย์ ราย 2 1,000       ต.ค.59 - ธ.ค.59

      - การใหบ้ริการความรู้การจดัท าบญัชแีกเ่กษตรกร
โดยครูบญัชี

ศูนย์ 1 10,800      ต.ค.59 - ก.ย.60

3. การใหบ้รกิาร

11

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



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

ชว่งเวลาที่
ก าหนด

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หมายเหตุหน่วยงาน/กิจกรรม หน่วยนับ
เปา้หมาย

งาน
งบประมาณ

 (บาท)
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. - ธ.ค.59 และ ม.ค. - ก.ย.60)

   1) เอกสาร ขอ้มลู ขา่วสาร 4,000       12 พ.ค.60 - ส.ค.60 สนง.กษอ.

   2) งาน Field day คร้ัง 1 20,000      11 พ.ค.60 - ส.ค.60 สนง.กษอ.

   3) ร่วมจดักจิกรรม field day ศูนย์ 1 3,000       พ.ค.60 - ส.ค.60 ประมง

   4) การแกไ้ขปญัหารับเร่ืองร้องเรียน ศพก

   5) ร่วมกบัสถาบนัการศึกษาท ากจิกรรม ศพก

   6) การบริการด้านการเกษตร ศพก

4. การบรหิารจดัการ

   1) ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง คร้ัง 3 4,500       29 7 11 พ.ย.59,ม.ีค60.,ก.ค.60 สนง.กษอ.

   2) บริหารจดัการศูนย์ ศูนย์ 1 5,000       พ.ย.59 - ม.ิย.60 ประมง

   3) งานตามนโยบาย SC ศูนย์ 1 4,000       พ.ย.59 - ส.ค.60 ประมง

   4) การจดัท าแผนปฏบิติังาน ศพก. คร้ัง 1 ศพก.

   5) การประชาสัมพนัธ์ คร้ัง 12 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 ศพก.

   6) การรายงานผลความกา้วหนา้ คร้ัง 12 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 ศพก.

   7) การติดตาม ประเมนิผลกจิกรรม และรายงาน ศูนย์ 820          ต.ค.59 - ก.ย.60 กรมส่งเสริมสหกรณ์
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รวมทกุหน่วยงาน 364,697 

1. การพัฒนาองค์ประกอบ ศพก.

   1) ปรับปรุงฐานเรียนรู้ ศูนย์ 1 2,500 29 ต.ค.59 - ธ.ค.59 สนง.กษอ.

   2) ปรับปรุงแปลงเรียนรู้ ศูนย์ 1 2,500 29 ต.ค.59 - ธ.ค.59 สนง.กษอ.

   3) สร้างศาลาเรียนรู้ หลัง 1 150,000 30 พ.ย.59 - ธ.ค.59 สนง.กษอ.

   4) การพฒันาฐานเรียนรู้ด้านขา้ว ศูนย์ 1 3,900 กรมการขา้ว สนับสนุนเอกสาร

   5) พฒันาความพร้อม ศพก. (ส่ือการเรียนรู้ด้านปศุสัตว์) ศูนย์ 1 1,320 30 ต.ค.59 - ธ.ค.59 ปศุสัตว์

   6) พฒันาศักยภาพเจา้ของ ศพก. ราย 1 380 30 ต.ค.59 - ธ.ค.59 ปศุสัตว์

   7) พฒันา ศพก. ศูนย์ 1 2,000 31 พ.ย.59 - มี.ค.60 ประมง

   8) แปลงเรียนรู้ ศูนย์ 1 5,000 31 พ.ย.59 - มี.ค.60 ประมง

   9) จดัท าจดุเรียนรู้การพฒันาทีดิ่น 

   10) ถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยกีารพฒันาทีดิ่น

   11) ปรับปรุงฐานขอ้มลูความรู้

   12) จดัท าขอ้มลูประจ า ศพก. ศูนย์ 1

   13) ถา่ยทอดความรู้ตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ ศูนย์ 1

   14) บริการขอ้มลู ขา่วสารและวชิาการ ศูนย์ 1

   15) เอกสารใหค้วามรู้ เร่ืองปฏบิติัการฝนหลวง ศูนย์ 1 567 ม.ค.60 กรมฝนหลวง

   16) สนบัสนนุเอกสารชดุองค์ความรู้ เร่ืองมาตรฐานต่างๆ ศูนย์ 1 - ม.ค.60 - ม.ีค.60 มกอช. ด าเนนิการในส่วนกลาง

   17) การสร้างฐานเรียนรู้ด้านบญัชี ฐาน 1 800 ต.ค.59 - ธ.ค.59 ตรวจบญัชี

   18) สนบัสนนุส่ือการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ ประจ า 
ศพก.

ศูนย์ 1 1,500 ต.ค.59 - ธ.ค.59 กรมส่งเสริมสหกรณ์

2. การพัฒนาพ้ืนทีแ่ละชมุชน

   1) ถา่ยทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 
อยา่งนอ้ย 4 คร้ัง

ราย 50 20,000 23 27 29 24 ม.ค.60 - ส.ค.60 สนง.กษอ.

ชว่งเวลาที่
ก าหนด

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

พ.ย.59 - ก.ย.60

ต.ค.59 - ก.ย.60

หมายเหตุ

พด.

กรมชลประทาน

แผนบรูณาการการขบัเคลือ่น ศพก. อ.บา้นโพธิ ์ จ.ฉะเซิงเทรา
ชนิดสนิค้าหลกั ขา้ว

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วยนับ
เปา้หมาย

งาน
งบประมาณ

 (บาท)
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. - ธ.ค.59 และ ม.ค. - ก.ย.60)

10,000 

12,000 1ศูนย์
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ชว่งเวลาที่
ก าหนด

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หมายเหตุหน่วยงาน/กิจกรรม หน่วยนับ
เปา้หมาย

งาน
งบประมาณ

 (บาท)
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. - ธ.ค.59 และ ม.ค. - ก.ย.60)

   2) สนบัสนนุการด าเนนิกจิกรรมชอง ศดปช. ศูนย์ 1 13,000 22 พ.ย.59 - มี.ค.60 สนง.กษอ.

   3) จดักระบวนการเรียนรู้ด้านการจดัการดินและปุย๋ ราย 20 8,000 26 พ.ย.59 - มี.ค.60 สนง.กษอ.

   4) จดัท าแปลงเรียนรู้การใชปุ้ย๋เพือ่ลดต้นทนุ ศูนย์ 1 2,500 27 พ.ย.59 - ก.ย.60 สนง.กษอ.

   5) จดักระบวนการเรียนรู้การจดัการศัตรูพชืแบบ
ผสมผสาน (IPM) แกส่มาชกิ ศจช.

ศจช 2 12,000 1 1 พ.ย.59 - มี.ค.60 สนง.กษอ.

   6) สนบัสนนุวสัดุอปุกรณ์ผลิตปจัจยัควบคุมศัตรูพชื 
(เกา่+ใหม่)

ศจช 2 3,000 28 พ.ย.59 - มี.ค.60 สนง.กษอ.

   7) แปลงส ารวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพชื แปลง 2 600 28 พ.ย.59 - ก.พ.60 สนง.กษอ. แปลงในศูนยเ์ครือข่าย

   8) การสร้างเครือขา่ยเกษตรกรผู้น าใน ศพก. ด้านขา้ว ราย 50 15,000 กรมการขา้ว

   9) สนบัสนนุวทิยากรถา่ยทอดความรู้เร่ืองการสหกรณ์ 
การรวมกลุ่มแบบสหกรณ์ (ภายใต้หลักสูตรที ่ศพก.ก าหนด)

ศูนย์ 1 770 ต.ค.59 - ก.ย.60 กรมส่งเสริมสหกรณ์

  10) สนบัสนนุการด าเนนิกจิกรรมกลุ่มของเกษตรกรใน
พืน้ที ่ศพก.

ศูนย์ 1 6,000 ต.ค.59 - ก.ย.60 กรมส่งเสริมสหกรณ์

  11) ส่งเสริมสนบัสนนุการพฒันาอาชพีด้านปศุสัตว ์(เมนู
ทางเลือกอาชพีด้านปศุสัตว์)

ราย 1 23,000 ธ.ค.59 - ก.พ.60 ปศุสัตว์

  12) ถา่ยทอดความรู้สู่เกษตรกร ศูนย์ 1 3,000 พ.ย.59 - ม.ิย.60 ประมง

  13) แปลงเครือขา่ย ศูนย์ 1 3,900 พ.ย.59 - มี.ค.60 ประมง

  14) ฝึกอบรมเพือ่พฒันาเศรษฐกจิการเกษตรอาสา (ศกอ.)
 เพือ่เปน็วทิยากรให ้ศพก.

ราย 1 5,560 ม.ค.60 - ม.ีค.60 สศก.

  15) สัมมนาเชงิปฏบิติัการเศรษฐกจิการเกษตรอาสา 
(ศกอ.) เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้

ราย 1 3,600 ส.ค.60 - ก.ย.60 สศก.

  16) การสนบัสนนุการใหบ้ริการ ตรวจบญัชี

      - การสร้างครูบญัชปีระจ าศูนย์ ราย 2 1,000 ต.ค.59 - ธ.ค.59

      - การใหบ้ริการความรู้การจดัท าบญัชแีกเ่กษตรกร
โดยครูบญัชี

ศูนย์ 1 10,800 ต.ค.59 - ก.ย.60

3. การใหบ้รกิาร
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ชว่งเวลาที่
ก าหนด

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หมายเหตุหน่วยงาน/กิจกรรม หน่วยนับ
เปา้หมาย

งาน
งบประมาณ

 (บาท)
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. - ธ.ค.59 และ ม.ค. - ก.ย.60)

   1) เอกสาร ขอ้มลู ขา่วสาร 4,000 1 พ.ค.60 - ส.ค.60 สนง.กษอ.

   2) งาน Field day คร้ัง 1 20,000 12 พ.ค.60 - ส.ค.60 สนง.กษอ.

   3) ร่วมจดักจิกรรม field day ศูนย์ 1 3,000 พ.ค.60 - ส.ค.60 ประมง

   4) การแกไ้ขปญัหารับเร่ืองร้องเรียน ศพก

   5) ร่วมกบัสถาบนัการศึกษาท ากจิกรรม ศพก

   6) การบริการด้านการเกษตร ศพก

4. การบรหิารจดัการ

   1) ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง คร้ัง 3 4,500 25 30 5 พ.ย.59,ม.ีค60.,ก.ค.60 สนง.กษอ.

   2) บริหารจดัการศูนย์ ศูนย์ 1 5,000 พ.ย.59 - ม.ิย.60 ประมง

   3) งานตามนโยบาย SC ศูนย์ 1 4,000 พ.ย.59 - ส.ค.60 ประมง

   4) การจดัท าแผนปฏบิติังาน ศพก. คร้ัง 1 ศพก.

   5) การประชาสัมพนัธ์ คร้ัง 12 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 ศพก.

   6) การรายงานผลความกา้วหนา้ คร้ัง 12 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 ศพก.

   7) การติดตาม ประเมนิผลกจิกรรม และรายงาน ศูนย์ 820 ต.ค.59 - ก.ย.60 กรมส่งเสริมสหกรณ์
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รวมทกุหน่วยงาน 376,697 

1. การพัฒนาองค์ประกอบ ศพก.

   1) ปรับปรุงฐานเรียนรู้ ศูนย์ 1 2,500 21 ต.ค.59 - ธ.ค.59 สนง.กษอ.

   2) ปรับปรุงแปลงเรียนรู้ ศูนย์ 1 2,500 22 ต.ค.59 - ธ.ค.59 สนง.กษอ.

   3) สร้างศาลาเรียนรู้ หลัง 1 150,000 29 พ.ย.59 - ธ.ค.59 สนง.กษอ.

   4) การพฒันาฐานเรียนรู้ด้านขา้ว ศูนย์ 1 3,900 กรมการขา้ว สนับสนุนเอกสาร

   5) พฒันาความพร้อม ศพก. (ส่ือการเรียนรู้ด้านปศุสัตว์) ศูนย์ 1 1,320 ต.ค.59 - ธ.ค.59 ปศุสัตว์

   6) พฒันาศักยภาพเจา้ของ ศพก. ราย 1 380 ต.ค.59 - ธ.ค.59 ปศุสัตว์

   7) พฒันา ศพก. ศูนย์ 1 2,000 พ.ย.59 - มี.ค.60 ประมง

   8) แปลงเรียนรู้ ศูนย์ 1 5,000 พ.ย.59 - มี.ค.60 ประมง

   9) จดัท าจดุเรียนรู้การพฒันาทีดิ่น 

   10) ถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยกีารพฒันาทีดิ่น

   11) ปรับปรุงฐานขอ้มลูความรู้

   12) จดัท าขอ้มลูประจ า ศพก. ศูนย์ 1

   13) ถา่ยทอดความรู้ตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ ศูนย์ 1

   14) บริการขอ้มลู ขา่วสารและวชิาการ ศูนย์ 1

   15) เอกสารใหค้วามรู้ เร่ืองปฏบิติัการฝนหลวง ศูนย์ 1 567 ม.ค.60 กรมฝนหลวง

   16) สนบัสนนุเอกสารชดุองค์ความรู้ เร่ืองมาตรฐานต่างๆ ศูนย์ 1 - ม.ค.60 - ม.ีค.60 มกอช. ด าเนนิการในส่วนกลาง

   17) การสร้างฐานเรียนรู้ด้านบญัชี ฐาน 1 800 ต.ค.59 - ธ.ค.59 ตรวจบญัชี

   18) สนบัสนนุส่ือการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ ประจ า 
ศพก.

ศูนย์ 1 1,500 ต.ค.59 - ธ.ค.59 กรมส่งเสริมสหกรณ์

2. การพัฒนาพ้ืนทีแ่ละชมุชน

   1) ถา่ยทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 
อยา่งนอ้ย 4 คร้ัง

ราย 50 20,000 14,21 12,19 ม.ค.60 - ส.ค.60 สนง.กษอ.

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ศูนย์

10,000 

หมายเหตุ

พด.

กรมชลประทาน

แผนบรูณาการการขบัเคลือ่น ศพก. อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเซิงเทรา
ชนิดสนิค้าหลกั ขา้ว

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วยนับ
เปา้หมาย

งาน
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. - ธ.ค.59 และ ม.ค. - ก.ย.60)งบประมาณ

 (บาท)

ต.ค.59 - ก.ย.60

พ.ย.59 - ก.ย.6012,000 1

ชว่งเวลาที่
ก าหนด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หมายเหตุหน่วยงาน/กิจกรรม หน่วยนับ
เปา้หมาย

งาน
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. - ธ.ค.59 และ ม.ค. - ก.ย.60)งบประมาณ

 (บาท)
ชว่งเวลาที่
ก าหนด

   2) สนบัสนนุการด าเนนิกจิกรรมชอง ศดปช. ศูนย์ 1 13,000 24 พ.ย.59 - มี.ค.60 สนง.กษอ.

   3) จดักระบวนการเรียนรู้ด้านการจดัการดินและปุย๋ ราย 20 8,000 23 พ.ย.59 - มี.ค.60 สนง.กษอ.

   4) จดัท าแปลงเรียนรู้การใชปุ้ย๋เพือ่ลดต้นทนุ ศูนย์ 1 2,500 24 พ.ย.59 - ก.ย.60 สนง.กษอ.

   5) จดักระบวนการเรียนรู้การจดัการศัตรูพชืแบบ
ผสมผสาน (IPM) แกส่มาชกิ ศจช.

ศจช 2 12,000 24 22 พ.ย.59 - มี.ค.60 สนง.กษอ.

   6) สนบัสนนุวสัดุอปุกรณ์ผลิตปจัจยัควบคุมศัตรูพชื 
(เกา่+ใหม่)

ศจช 2 3,000 29 พ.ย.59 - มี.ค.60 สนง.กษอ.

   7) แปลงส ารวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพชื แปลง 2 600 28 พ.ย.59 - ก.พ.60 สนง.กษอ. แปลงในศูนยเ์ครือข่าย

   8) จดักระบวนการเรียนรู้กลุ่มเกษตรกรผลิตผัก ราย 30 12,000 18 พ.ย.59 - มี.ค.60 สนง.กษอ.

   9) การสร้างเครือขา่ยเกษตรกรผู้น าใน ศพก. ด้านขา้ว ราย 50 15,000 กรมการขา้ว

   10) สนบัสนนุวทิยากรถา่ยทอดความรู้เร่ืองการสหกรณ์ 
การรวมกลุ่มแบบสหกรณ์ (ภายใต้หลักสูตรที ่ศพก.ก าหนด)

ศูนย์ 1 770 ต.ค.59 - ก.ย.60 กรมส่งเสริมสหกรณ์

  11) สนบัสนนุการด าเนนิกจิกรรมกลุ่มของเกษตรกรใน
พืน้ที ่ศพก.

ศูนย์ 1 6,000 ต.ค.59 - ก.ย.60 กรมส่งเสริมสหกรณ์

  12) ส่งเสริมสนบัสนนุการพฒันาอาชพีด้านปศุสัตว ์(เมนู
ทางเลือกอาชพีด้านปศุสัตว์)

ราย 1 23,000 ธ.ค.59 - ก.พ.60 ปศุสัตว์

  13) ถา่ยทอดความรู้สู่เกษตรกร ศูนย์ 1 3,000 พ.ย.59 - ม.ิย.60 ประมง

  14) แปลงเครือขา่ย ศูนย์ 1 3,900 พ.ย.59 - มี.ค.60 ประมง

  15) ฝึกอบรมเพือ่พฒันาเศรษฐกจิการเกษตรอาสา (ศกอ.)
 เพือ่เปน็วทิยากรให ้ศพก.

ราย 1 5,560 ม.ค.60 - ม.ีค.60 สศก.

  16) สัมมนาเชงิปฏบิติัการเศรษฐกจิการเกษตรอาสา 
(ศกอ.) เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้

ราย 1 3,600 ส.ค.59 - ก.ย.60 สศก.

  17) การสนบัสนนุการใหบ้ริการ ตรวจบญัชี

      - การสร้างครูบญัชปีระจ าศูนย์ ราย 2 1,000 ต.ค.59 - ธ.ค.59

      - การให้บริการความรู้การจดัท าบัญชแีกเ่กษตรกรโดยครูบัญชี ศูนย์ 1 10,800 ต.ค.59 - ก.ย.60

3. การใหบ้รกิาร
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หมายเหตุหน่วยงาน/กิจกรรม หน่วยนับ
เปา้หมาย

งาน
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. - ธ.ค.59 และ ม.ค. - ก.ย.60)งบประมาณ

 (บาท)
ชว่งเวลาที่
ก าหนด

   1) เอกสาร ขอ้มลู ขา่วสาร 4,000 18 พ.ค.60 - ส.ค.60 สนง.กษอ.

   2) งาน Field day คร้ัง 1 20,000 18 พ.ค.60 - ส.ค.60 สนง.กษอ.

   3) ร่วมจดักจิกรรม field day ศูนย์ 1 3,000 พ.ค.60 - ส.ค.60 ประมง

   4) การแกไ้ขปญัหารับเร่ืองร้องเรียน ศพก

   5) ร่วมกบัสถาบนัการศึกษาท ากจิกรรม ศพก

   6) การบริการด้านการเกษตร ศพก

4. การบรหิารจดัการ

   1) ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง คร้ัง 3 4,500 7 9 12 พ.ย.59,ม.ีค60.,ก.ค.60 สนง.กษอ.

   2) บริหารจดัการศูนย์ ศูนย์ 1 5,000 พ.ย.59 - ม.ิย.60 ประมง

   3) งานตามนโยบาย SC ศูนย์ 1 4,000 พ.ย.59 - ส.ค.60 ประมง

   4) การจดัท าแผนปฏบิติังาน ศพก. คร้ัง 1 ศพก.

   5) การประชาสัมพนัธ์ คร้ัง 12 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 ศพก.

   6) การรายงานผลความกา้วหนา้ คร้ัง 12 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 ศพก.

   7) การติดตาม ประเมนิผลกจิกรรม และรายงาน ศูนย์ 820 ต.ค.59 - ก.ย.60 กรมส่งเสริมสหกรณ์
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รวมทกุหน่วยงาน 347,697 

1. การพัฒนาองค์ประกอบ ศพก.

   1) ปรับปรุงฐานเรียนรู้ ศูนย์ 1 2,500 29 ต.ค.59 - ธ.ค.59 สนง.กษอ.

   2) ปรับปรุงแปลงเรียนรู้ ศูนย์ 1 2,500 29 ต.ค.59 - ธ.ค.59 สนง.กษอ.

   3) สร้างศาลาเรียนรู้ หลัง 1 150,000 29 พ.ย.59 - ธ.ค.59 สนง.กษอ.

   4) การพฒันาฐานเรียนรู้ด้านขา้ว ศูนย์ 1 1,900 กรมการขา้ว สนับสนุนเอกสาร

   5) พฒันาความพร้อม ศพก. (ส่ือการเรียนรู้ด้านปศุสัตว์) ศูนย์ 1 1,320 30 ต.ค.59 - ธ.ค.59 ปศุสัตว์

   6) พฒันาศักยภาพเจา้ของ ศพก. ราย 1 380 30 ต.ค.59 - ธ.ค.59 ปศุสัตว์

   7) พฒันา ศพก. ศูนย์ 1 2,000 17 พ.ย.59 - มี.ค.60 ประมง

   8) แปลงเรียนรู้ ศูนย์ 1 5,000 17 พ.ย.59 - มี.ค.60 ประมง

   9) จดัท าจดุเรียนรู้การพฒันาทีดิ่น 

   10) ถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยกีารพฒันาทีดิ่น 23 

   11) ปรับปรุงฐานขอ้มลูความรู้

   12) จดัท าขอ้มลูประจ า ศพก. ศูนย์ 1

   13) ถา่ยทอดความรู้ตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ ศูนย์ 1 30 

   14) บริการขอ้มลู ขา่วสารและวชิาการ ศูนย์ 1

   15) เอกสารใหค้วามรู้ เร่ืองปฏบิติัการฝนหลวง ศูนย์ 1 567 ม.ค.60 กรมฝนหลวง

   16) สนบัสนนุเอกสารชดุองค์ความรู้ เร่ืองมาตรฐานต่างๆ ศูนย์ 1 - ม.ค.60 - ม.ีค.60 มกอช. ด าเนนิการในส่วนกลาง

   17) การสร้างฐานเรียนรู้ด้านบญัชี ฐาน 1 800 ต.ค.59 - ธ.ค.59 ตรวจบญัชี

   18) สนับสนุนส่ือการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ ประจ า ศพก. ศูนย์ 1 1,500 ต.ค.59 - ธ.ค.59 กรมส่งเสริมสหกรณ์

หมายเหตุ

พด.

กรมชลประทาน

แผนบรูณาการการขบัเคลือ่น ศพก. อ.แปลงยาว  จ.ฉะเซิงเทรา
ชนิดสนิค้าหลกั มะนาว

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วยนับ
เปา้หมาย

งาน
ชว่งเวลาที่
ก าหนด

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

งบประมาณ
 (บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. - ธ.ค.59 และ ม.ค. - ก.ย.60)

พ.ย.59 - ก.ย.60

ต.ค.59 - ก.ย.6010,000 

ศูนย์ 1 12,000 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุหน่วยงาน/กิจกรรม หน่วยนับ
เปา้หมาย

งาน
ชว่งเวลาที่
ก าหนด

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

งบประมาณ
 (บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. - ธ.ค.59 และ ม.ค. - ก.ย.60)

2. การพัฒนาพ้ืนทีแ่ละชมุชน

   1) ถา่ยทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 
อยา่งนอ้ย 4 คร้ัง

ราย 50 20,000 9,30 6,27 ม.ค.60 - ส.ค.60 สนง.กษอ.

   2) สนบัสนนุการด าเนนิกจิกรรมชอง ศดปช. ศูนย์ 1 13,000 4 พ.ย.59 - มี.ค.60 สนง.กษอ.

   3) จดักระบวนการเรียนรู้ด้านการจดัการดินและปุย๋ ราย 20 8,000 18 พ.ย.59 - มี.ค.60 สนง.กษอ.

   4) จดัท าแปลงเรียนรู้การใชปุ้ย๋เพือ่ลดต้นทนุ ศูนย์ 1 2,500 8 พ.ย.59 - ก.ย.60 สนง.กษอ.

   5) จดักระบวนการเรียนรู้การจดัการศัตรูพชืแบบ
ผสมผสาน (IPM) แกส่มาชกิ ศจช.

ศจช 2 12,000 20 21 พ.ย.59 - มี.ค.60 สนง.กษอ.

   6) สนบัสนนุวสัดุอปุกรณ์ผลิตปจัจยัควบคุมศัตรูพชื 
(เกา่+ใหม่)

ศจช 2 3,000 14 พ.ย.59 - มี.ค.60 สนง.กษอ.

   7) แปลงส ารวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพชื แปลง 2 600 14 พ.ย.59 - ก.พ.60 สนง.กษอ. แปลงในศูนยเ์ครือข่าย

   8) สนบัสนนุวทิยากรถา่ยทอดความรู้เร่ืองการสหกรณ์ 
การรวมกลุ่มแบบสหกรณ์ (ภายใต้หลักสูตรที ่ศพก.ก าหนด)

ศูนย์ 1 770 ต.ค.59 - ก.ย.60 กรมส่งเสริมสหกรณ์

  9) สนบัสนนุการด าเนนิกจิกรรมกลุ่มของเกษตรกรใน
พืน้ที ่ศพก.

ศูนย์ 1 6,000 ต.ค.59 - ก.ย.60 กรมส่งเสริมสหกรณ์

  10) ส่งเสริมสนบัสนนุการพฒันาอาชพีด้านปศุสัตว ์(เมนู
ทางเลือกอาชพีด้านปศุสัตว์)

ราย 1 23,000 ธ.ค.59 - ก.พ.60 ปศุสัตว์

  11) ถา่ยทอดความรู้สู่เกษตรกร ศูนย์ 1 3,000 พ.ย.59 - ม.ิย.60 ประมง

  12) แปลงเครือขา่ย ศูนย์ 1 3,900 พ.ย.59 - มี.ค.60 ประมง

  13) ฝึกอบรมเพือ่พฒันาเศรษฐกจิการเกษตรอาสา (ศกอ.)
 เพือ่เปน็วทิยากรให ้ศพก.

ราย 1 5,560 ม.ค.60 - ม.ีค.60 สศก.

  14) สัมมนาเชงิปฏบิติัการเศรษฐกจิการเกษตรอาสา 
(ศกอ.) เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้

ราย 1 3,600 ส.ค.59 - ก.ย.60 สศก.

  15) การสนบัสนนุการใหบ้ริการ ตรวจบญัชี

      - การสร้างครูบญัชปีระจ าศูนย์ ราย 2 1,000 ต.ค.59 - ธ.ค.59

      - การให้บริการความรู้การจดัท าบัญชแีกเ่กษตรกรโดยครูบัญชี ศูนย์ 1 10,800 ต.ค.59 - ก.ย.60
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุหน่วยงาน/กิจกรรม หน่วยนับ
เปา้หมาย

งาน
ชว่งเวลาที่
ก าหนด

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

งบประมาณ
 (บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. - ธ.ค.59 และ ม.ค. - ก.ย.60)

3. การใหบ้รกิาร

   1) เอกสาร ขอ้มลู ขา่วสาร 4,000 4 8 พ.ค.59 - ส.ค.60 สนง.กษอ.

   2) งาน Field day คร้ัง 1 20,000 8 พ.ค.59 - ส.ค.60 สนง.กษอ.

   3) ร่วมจดักจิกรรม field day ศูนย์ 1 3,000 8 พ.ค.59 - ส.ค.60 ประมง

   4) การแกไ้ขปญัหารับเร่ืองร้องเรียน 8 ศพก

   5) ร่วมกบัสถาบนัการศึกษาท ากจิกรรม 8 ศพก

   6) การบริการด้านการเกษตร 8 ศพก

4. การบรหิารจดัการ

   1) ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง คร้ัง 3 4,500 9 19 21 พ.ย.59,ม.ีค60.,ก.ค.60 สนง.กษอ.

   2) บริหารจดัการศูนย์ ศูนย์ 1 5,000 พ.ย.59 - ม.ิย.60 ประมง

   3) งานตามนโยบาย SC ศูนย์ 1 4,000 พ.ย.59 - ส.ค.60 ประมง

   4) การจดัท าแผนปฏบิติังาน ศพก. คร้ัง 1 18 ศพก.

   5) การประชาสัมพนัธ์ คร้ัง 12 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 ศพก.

   6) การรายงานผลความกา้วหนา้ คร้ัง 12 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 ศพก.

   7) การติดตาม ประเมนิผลกจิกรรม และรายงาน ศูนย์ 820 ต.ค.59 - ก.ย.60 กรมส่งเสริมสหกรณ์
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รวมทกุหน่วยงาน 425,697 

1. การพัฒนาองค์ประกอบ ศพก.

   1) ปรับปรุงฐานเรียนรู้ ศูนย์ 1 2,500 23 ต.ค.59 - ธ.ค.59 สนง.กษอ.

   2) ปรับปรุงแปลงเรียนรู้ ศูนย์ 1 2,500 23 ต.ค.59 - ธ.ค.59 สนง.กษอ.

   3) สร้างศาลาเรียนรู้ หลัง 1 150,000 30 พ.ย.59 - ธ.ค.59 สนง.กษอ.

   4) การพฒันาฐานเรียนรู้ด้านขา้ว ศูนย์ 1 1,900 กรมการขา้ว สนับสนุนเอกสาร

   5) พฒันาความพร้อม ศพก. (ส่ือการเรียนรู้ด้านปศุสัตว์) ศูนย์ 1 1,320 ต.ค.59 - ธ.ค.59 ปศุสัตว์

   6) พฒันาศักยภาพเจา้ของ ศพก. ราย 1 380 ต.ค.59 - ธ.ค.59 ปศุสัตว์

   7) พฒันา ศพก. ศูนย์ 1 2,000 พ.ย.59 - มี.ค.60 ประมง

   8) แปลงเรียนรู้ ศูนย์ 1 5,000 พ.ย.59 - มี.ค.60 ประมง

   9) จดัท าจดุเรียนรู้การพฒันาทีดิ่น 

   10) ถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยกีารพฒันาทีดิ่น

   11) ปรับปรุงฐานขอ้มลูความรู้

   12) จดัท าขอ้มลูประจ า ศพก. ศูนย์ 1

   13) ถา่ยทอดความรู้ตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ ศูนย์ 1

   14) บริการขอ้มลู ขา่วสารและวชิาการ ศูนย์ 1

   15) เอกสารใหค้วามรู้ เร่ืองปฏบิติัการฝนหลวง ศูนย์ 1 567 ม.ค.60 กรมฝนหลวง

   16) สนบัสนนุเอกสารชดุองค์ความรู้ เร่ืองมาตรฐานต่างๆ ศูนย์ 1 - ม.ค.60 - ม.ีค.60 มกอช. ด าเนนิการในส่วนกลาง

   17) แปลงต้นแบบ ไร่ 3

   18) เอกสารวชิาการ เล่ม 50 37,000 

   19) โปสเตอร์ แผ่น 50

   20) แผ่นพบั แผ่น 200

   21) การสร้างฐานเรียนรู้ด้านบญัชี ฐาน 1 800 ต.ค.59 - ธ.ค.59 ตรวจบญัชี

แผนบรูณาการการขบัเคลือ่น ศพก. อ.สนามชยัเขต  จ.ฉะเซิงเทรา
ชนิดสนิค้าหลกั มนัส าปะหลงั

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วยนับ
เปา้หมาย

งาน

1ศูนย์

หมายเหตุ

พด.

งบประมาณ
 (บาท)

ชว่งเวลาที่
ก าหนด

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

12,000 

กรมชลประทาน

กรมวิชาการเกษตร

10,000 

พ.ย.59 - ก.ย.60

ต.ค.59 - ก.ย.60

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. - ธ.ค.59 และ ม.ค. - ก.ย.60)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วยนับ
เปา้หมาย

งาน
หมายเหตุ

งบประมาณ
 (บาท)

ชว่งเวลาที่
ก าหนด

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. - ธ.ค.59 และ ม.ค. - ก.ย.60)

   22) สนบัสนนุ ส่งเสริม และพฒันาศักยภาพศูนย์/แปลง/
ฐานเรียนรู้

ศูนย์ 1

   - ด้านการลดต้นทนุการผลิต

   - ด้านการเพิม่ประสิทธภิาพ/คุณภาพผลผลิต

   - ด้านการบริหารจดัการแปรรูป 26,000

   - ด้านการตลาด ต.ค.59 - ก.ย.60

  23) ถา่ยทอดความรู้ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัการปฏรูิปทีดิ่น ศูนย์ 1

  24) สนบัสนนุส่ือการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ ประจ า ศพก. ศูนย์ 1 1,500 ต.ค.59 - ธ.ค.59 กรมส่งเสริมสหกรณ์

2. การพัฒนาพ้ืนทีแ่ละชมุชน

   1) ถา่ยทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 
อยา่งนอ้ย 4 คร้ัง

ราย 50 20,000 18 15 11 12 ม.ค.60 - ส.ค.60 สนง.กษอ.

   2) สนบัสนนุการด าเนนิกจิกรรมชอง ศดปช. ศูนย์ 1 13,000 14 15 พ.ย.59 - มี.ค.60 สนง.กษอ.

   3) จดักระบวนการเรียนรู้ด้านการจดัการดินและปุย๋ ราย 20 8,000 12 15 พ.ย.59 - มี.ค.60 สนง.กษอ.

   4) จดัท าแปลงเรียนรู้การใชปุ้ย๋เพือ่ลดต้นทนุ ศูนย์ 1 2,500 17 พ.ย.59 - ก.ย.60 สนง.กษอ.

   5) จดักระบวนการเรียนรู้การจดัการศัตรูพชืแบบ
ผสมผสาน (IPM) แกส่มาชกิ ศจช.

ศจช 2 12,000 22 22 พ.ย.59 - มี.ค.60 สนง.กษอ.

   6) สนบัสนนุวสัดุอปุกรณ์ผลิตปจัจยัควบคุมศัตรูพชื 
(เกา่+ใหม่)

ศจช 2  3,000  22 พ.ย.59 - มี.ค.60 สนง.กษอ.

   7) แปลงส ารวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพชื แปลง 2 600 18 พ.ย.59 - ก.พ.60 สนง.กษอ. แปลงในศูนยเ์ครือข่าย

   8) การสร้างเครือขา่ยเกษตรกรผู้น าใน ศพก. ด้านขา้ว ราย 50 15,000 กรมการขา้ว

   9) สนบัสนนุวทิยากรถา่ยทอดความรู้เร่ืองการสหกรณ์ 
การรวมกลุ่มแบบสหกรณ์ (ภายใต้หลักสูตรที ่ศพก.ก าหนด)

ศูนย์ 1 770 ต.ค.59 - ก.ย.60 กรมส่งเสริมสหกรณ์

  10) สนับสนุนการด าเนินกจิกรรมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่ ศพก. ศูนย์ 1 6,000 ต.ค.59 - ก.ย.60 กรมส่งเสริมสหกรณ์

  11) ส่งเสริมสนบัสนนุการพฒันาอาชพีด้านปศุสัตว ์(เมนู
ทางเลือกอาชพีด้านปศุสัตว์)

ราย 1 23,000 ธ.ค.59 - ก.พ.60 ปศุสัตว์

  12) ถา่ยทอดความรู้สู่เกษตรกร ศูนย์ 1 3,000 พ.ย.59 - ม.ิย.60 ประมง

สปก.
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วยนับ
เปา้หมาย

งาน
หมายเหตุ

งบประมาณ
 (บาท)

ชว่งเวลาที่
ก าหนด

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. - ธ.ค.59 และ ม.ค. - ก.ย.60)

  13) แปลงเครือขา่ย ศูนย์ 1 3,900 พ.ย.59 - มี.ค.60 ประมง

  14) ฝึกอบรมเพือ่พฒันาเศรษฐกจิการเกษตรอาสา (ศกอ.)
 เพือ่เปน็วทิยากรให ้ศพก.

ราย 1 5,560 ม.ค.60 - ม.ีค.60 สศก.

  15) สัมมนาเชงิปฏบิติัการเศรษฐกจิการเกษตรอาสา 
(ศกอ.) เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้

ราย 1 3,600 ส.ค.60 - ก.ย.60 สศก.

  16) การสนบัสนนุการใหบ้ริการ ตรวจบญัชี

      - การสร้างครูบญัชปีระจ าศูนย์ ราย 2 1,000 ต.ค.59 - ธ.ค.59

      - การใหบ้ริการความรู้การจดัท าบญัชแีกเ่กษตรกร
โดยครูบญัชี

ศูนย์ 1  10,800 ต.ค.59 - ก.ย.60

3. การใหบ้รกิาร

   1) เอกสาร ขอ้มลู ขา่วสาร 4,000 15 พ.ค.60 - ส.ค.60 สนง.กษอ.

   2) งาน Field day คร้ัง 1 20,000 24 พ.ค.60 - ส.ค.60 สนง.กษอ.

   3) ร่วมจดักจิกรรม field day ศูนย์ 1 3,000 24 พ.ค.60 - ส.ค.60 ประมง

   4) การแกไ้ขปญัหารับเร่ืองร้องเรียน ศพก

   5) ร่วมกบัสถาบนัการศึกษาท ากจิกรรม ศพก

   6) การบริการด้านการเกษตร ศพก
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วยนับ
เปา้หมาย

งาน
หมายเหตุ

งบประมาณ
 (บาท)

ชว่งเวลาที่
ก าหนด

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. - ธ.ค.59 และ ม.ค. - ก.ย.60)

4. การบรหิารจดัการ

   1) ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง คร้ัง 3 4,500 17 15 19 พ.ย.59,ม.ีค60.,ก.ค.60 สนง.กษอ.

   2) บริหารจดัการศูนย์ ศูนย์ 1 5,000 พ.ย.59 - ม.ิย.60 ประมง

   3) งานตามนโยบาย SC ศูนย์ 1 4,000 พ.ย.59 - ส.ค.60 ประมง

   4) การจดัท าแผนปฏบิติังาน ศพก. คร้ัง 1 18 ศพก.

   5) การประชาสัมพนัธ์ คร้ัง 12 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 ศพก.

   6) การรายงานผลความกา้วหนา้ คร้ัง 12 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 ศพก.

   7) การติดตาม ประเมนิผลกจิกรรม และรายงาน ศูนย์ 820 ต.ค.59 - ก.ย.60 กรมส่งเสริมสหกรณ์

   8) ประสานงาน ติดตาม ประเมนิผลกจิกรรม และ
รายงานผล

ศูนย์ 1 4,000 สปก.
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รวมทกุหน่วยงาน 410,197 

1. การพัฒนาองค์ประกอบ ศพก.

   1) ปรับปรุงฐานเรียนรู้ ศูนย์ 1 2,500 20 ต.ค.59 - ธ.ค.59 สนง.กษอ.

   2) ปรับปรุงแปลงเรียนรู้ ศูนย์ 1 2,500 20 ต.ค.59 - ธ.ค.59 สนง.กษอ.

   3) สร้างศาลาเรียนรู้ หลัง 1 150,000 1 พ.ย.59 - ธ.ค.59 สนง.กษอ.

   4) การพฒันาฐานเรียนรู้ด้านขา้ว ศูนย์ 1 1,900 กรมการขา้ว สนับสนุนเอกสาร

   5) พฒันาความพร้อม ศพก. (ส่ือการเรียนรู้ด้านปศุสัตว์) ศูนย์ 1 1,320 ต.ค.59 - ธ.ค.59 ปศุสัตว์

   6) พฒันาศักยภาพเจา้ของ ศพก. ราย 1 380 ต.ค.59 - ธ.ค.59 ปศุสัตว์

   7) พฒันา ศพก. ศูนย์ 1 2,000 พ.ย.59 - มี.ค.60 ประมง

   8) แปลงเรียนรู้ ศูนย์ 1 5,000 พ.ย.59 - มี.ค.60 ประมง

   9) จดัท าจดุเรียนรู้การพฒันาทีดิ่น 

   10) ถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยกีารพฒันาทีดิ่น

   11) ปรับปรุงฐานขอ้มลูความรู้

   12) จดัท าขอ้มลูประจ า ศพก. ศูนย์ 1

   13) ถา่ยทอดความรู้ตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ ศูนย์ 1

   14) บริการขอ้มลู ขา่วสารและวชิาการ ศูนย์ 1

   15) เอกสารใหค้วามรู้ เร่ืองปฏบิติัการฝนหลวง ศูนย์ 1 567 ม.ค.60 กรมฝนหลวง

   16) สนบัสนนุเอกสารชดุองค์ความรู้ เร่ืองมาตรฐานต่างๆ ศูนย์ 1 - ม.ค.60 - ม.ีค.60 มกอช. ด าเนนิการในส่วนกลาง

   17) แปลงต้นแบบ ไร่ 3

   18) เอกสารวชิาการ เล่ม 50 47,500 

   19) โปสเตอร์ แผ่น 50

   20) แผ่นพบั แผ่น 200

   21) การสร้างฐานเรียนรู้ด้านบญัชี ฐาน 1 800 ต.ค.59 - ธ.ค.59 ตรวจบญัชี

   22) สนับสนุนส่ือการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ ประจ า ศพก. ศูนย์ 1  1,500 ต.ค.59 - ธ.ค.59 กรมส่งเสริมสหกรณ์

ศูนย์

10,000 ต.ค.59 - ก.ย.60

พ.ย.59 - ก.ย.60

กรมวิชาการเกษตร

พด.

กรมชลประทาน

12,000 1

แผนบรูณาการการขบัเคลือ่น ศพก. อ.ราชสาสน์  จ.ฉะเซิงเทรา
ชนิดสนิค้าหลกั มะนาว

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วยนับ
เปา้หมาย

งาน
งบประมาณ

 (บาท)
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. - ธ.ค.59 และ ม.ค. - ก.ย.60) ชว่งเวลาที่

ก าหนด
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หมายเหตุ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วยนับ
เปา้หมาย

งาน
งบประมาณ

 (บาท)
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. - ธ.ค.59 และ ม.ค. - ก.ย.60) ชว่งเวลาที่

ก าหนด
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หมายเหตุ

2. การพัฒนาพ้ืนทีแ่ละชมุชน

   1) ถา่ยทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 
อยา่งนอ้ย 4 คร้ัง

ราย 50  20,000  12  15  14  5 ม.ค.60 - ส.ค.60 สนง.กษอ.

   2) สนบัสนนุการด าเนนิกจิกรรมชอง ศดปช. ศูนย์ 1 13,000 9 พ.ย.59 - มี.ค.60 สนง.กษอ.

   3) จดักระบวนการเรียนรู้ด้านการจดัการดินและปุย๋ ราย 20 8,000 19 9 พ.ย.59 - มี.ค.60 สนง.กษอ.

   4) จดัท าแปลงเรียนรู้การใชปุ้ย๋เพือ่ลดต้นทนุ ศูนย์ 1 2,500 18 พ.ย.59 - ก.ย.60 สนง.กษอ.

   5) จดักระบวนการเรียนรู้การจดัการศัตรูพชืแบบ
ผสมผสาน (IPM) แกส่มาชกิ ศจช.

ศจช 2 12,000 28,29 พ.ย.59 - มี.ค.60 สนง.กษอ.

   6) สนบัสนนุวสัดุอปุกรณ์ผลิตปจัจยัควบคุมศัตรูพชื 
(เกา่+ใหม่)

ศจช 2 3,000 28,29 พ.ย.59 - มี.ค.60 สนง.กษอ.

   7) แปลงส ารวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพชื แปลง 2 600 
6,13, 20,27 4,11, 18,25 1,8,15,22

พ.ย.59 - ก.พ.60 สนง.กษอ. แปลงในศูนยเ์ครือข่าย

   8) การสร้างเครือขา่ยเกษตรกรผู้น าใน ศพก. ด้านขา้ว ราย 50 15,000 กรมการขา้ว

   9) สนบัสนนุวทิยากรถา่ยทอดความรู้เร่ืองการสหกรณ์ 
การรวมกลุ่มแบบสหกรณ์ (ภายใต้หลักสูตรที ่ศพก.ก าหนด)

ศูนย์ 1 770 ต.ค.59 - ก.ย.60 กรมส่งเสริมสหกรณ์

  10) สนบัสนนุการด าเนนิกจิกรรมกลุ่มของเกษตรกรใน
พืน้ที ่ศพก.

ศูนย์ 1 6,000 ต.ค.59 - ก.ย.60 กรมส่งเสริมสหกรณ์

  11) ส่งเสริมสนบัสนนุการพฒันาอาชพีด้านปศุสัตว ์(เมนู
ทางเลือกอาชพีด้านปศุสัตว์)

ราย 1 23,000 ธ.ค.59 - ก.พ.60 ปศุสัตว์

  12) ถา่ยทอดความรู้สู่เกษตรกร ศูนย์ 1 3,000 พ.ย.59 - ม.ิย.60 ประมง

  13) แปลงเครือขา่ย ศูนย์ 1 3,900 พ.ย.59 - มี.ค.60 ประมง

  14) ฝึกอบรมเพือ่พฒันาเศรษฐกจิการเกษตรอาสา (ศกอ.)
 เพือ่เปน็วทิยากรให ้ศพก.

ราย 1 5,560 ม.ค.60 - ม.ีค.60 สศก.

  15) สัมมนาเชงิปฏบิติัการเศรษฐกจิการเกษตรอาสา 
(ศกอ.) เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้

ราย 1 3,600 ส.ค.60 - ก.ย.60 สศก.

  16) การสนบัสนนุการใหบ้ริการ ตรวจบญัชี

      - การสร้างครูบญัชปีระจ าศูนย์ ราย 2 1,000 ต.ค.59 - ธ.ค.59
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วยนับ
เปา้หมาย

งาน
งบประมาณ

 (บาท)
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. - ธ.ค.59 และ ม.ค. - ก.ย.60) ชว่งเวลาที่

ก าหนด
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หมายเหตุ

      - การให้บริการความรู้การจดัท าบัญชแีกเ่กษตรกรโดยครูบัญชี ศูนย์ 1  10,800 ต.ค.59 - ก.ย.60

3. การใหบ้รกิาร

   1) เอกสาร ขอ้มลู ขา่วสาร 4,000 2 6 4 2 พ.ค.60 - ส.ค.60 สนง.กษอ.

   2) งาน Field day คร้ัง 1 20,000 25 พ.ค.60 - ส.ค.60 สนง.กษอ.

   3) ร่วมจดักจิกรรม field day ศูนย์ 1 3,000 พ.ค.60 - ส.ค.60 ประมง

   4) การแกไ้ขปญัหารับเร่ืองร้องเรียน ศพก

   5) ร่วมกบัสถาบนัการศึกษาท ากจิกรรม ศพก

   6) การบริการด้านการเกษตร ศพก

4. การบรหิารจดัการ

   1) ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง คร้ัง 3 4,500 10 10 21 พ.ย.59,ม.ีค60.,ก.ค.60 สนง.กษอ.

   2) บริหารจดัการศูนย์ ศูนย์ 1 5,000 พ.ย.59 - ม.ิย.60 ประมง

   3) งานตามนโยบาย SC ศูนย์ 1 4,000 พ.ย.59 - ส.ค.60 ประมง

   4) การจดัท าแผนปฏบิติังาน ศพก. คร้ัง 1 ศพก.

   5) การประชาสัมพนัธ์ คร้ัง 12 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 ศพก.

   6) การรายงานผลความกา้วหนา้ คร้ัง 12 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 ศพก.

   7) การติดตาม ประเมนิผลกจิกรรม และรายงาน ศูนย์ 820 ต.ค.59 - ก.ย.60 กรมส่งเสริมสหกรณ์
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รวมทกุหน่วยงาน 427,697 

1. การพัฒนาองค์ประกอบ ศพก.

   1) ปรับปรุงฐานเรียนรู้ ศูนย์ 1 2,500 22 ต.ค.59 - ธ.ค.59 สนง.กษอ.

   2) ปรับปรุงแปลงเรียนรู้ ศูนย์ 1 2,500 27 ต.ค.59 - ธ.ค.59 สนง.กษอ.

   3) สร้างศาลาเรียนรู้ หลัง 1 150,000 1-28 พ.ย.59 - ธ.ค.59 สนง.กษอ.

   4) การพฒันาฐานเรียนรู้ด้านขา้ว ศูนย์ 1 3,900 กรมการขา้ว สนับสนุนเอกสาร

   5) พฒันาความพร้อม ศพก. (ส่ือการเรียนรู้ด้านปศุสัตว์) ศูนย์ 1 1,320 ต.ค.59 - ธ.ค.59 ปศุสัตว์

   6) พฒันาศักยภาพเจา้ของ ศพก. ราย 1 380 ต.ค.59 - ธ.ค.59 ปศุสัตว์

   7) พฒันา ศพก. ศูนย์ 1 2,000 พ.ย.59 - มี.ค.60 ประมง

   8) แปลงเรียนรู้ ศูนย์ 1 5,000 พ.ย.59 - มี.ค.60 ประมง

   9) จดัท าจดุเรียนรู้การพฒันาทีดิ่น 

   10) ถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยกีารพฒันาทีดิ่น

   11) ปรับปรุงฐานขอ้มลูความรู้

   12) จดัท าขอ้มลูประจ า ศพก. ศูนย์ 1

   13) ถา่ยทอดความรู้ตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ ศูนย์ 1

   14) บริการขอ้มลู ขา่วสารและวชิาการ ศูนย์ 1

   15) เอกสารใหค้วามรู้ เร่ืองปฏบิติัการฝนหลวง ศูนย์ 1 567 ม.ค.60 กรมฝนหลวง

   16) สนบัสนนุเอกสารชดุองค์ความรู้ เร่ืองมาตรฐานต่างๆ ศูนย์ 1 - ม.ค.60 - ม.ีค.60 มกอช. ด าเนนิการในส่วนกลาง

   17) แปลงต้นแบบ ไร่ 3

   18) เอกสารวชิาการ เล่ม 50 37,000 

   19) โปสเตอร์ แผ่น 50

   20) แผ่นพบั แผ่น 200

   21) การสร้างฐานเรียนรู้ด้านบญัชี ฐาน 1 800 ต.ค.59 - ธ.ค.59 ตรวจบญัชี

แผนบรูณาการการขบัเคลือ่น ศพก. อ.ทา่ตะเกียบ  จ.ฉะเซิงเทรา
ชนิดสนิค้าหลกั ขา้ว

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วยนับ
เปา้หมาย

งาน

1ศูนย์

หมายเหตุ

พด.

งบประมาณ
 (บาท)

ชว่งเวลาที่
ก าหนด

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

12,000 

กรมชลประทาน

กรมวิชาการเกษตร

10,000 

พ.ย.59 - ก.ย.60

ต.ค.59 - ก.ย.60

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. - ธ.ค.59 และ ม.ค. - ก.ย.60)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วยนับ
เปา้หมาย

งาน
หมายเหตุ

งบประมาณ
 (บาท)

ชว่งเวลาที่
ก าหนด

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. - ธ.ค.59 และ ม.ค. - ก.ย.60)

   22) สนบัสนนุ ส่งเสริม และพฒันาศักยภาพศูนย์/แปลง/
ฐานเรียนรู้

ศูนย์ 1

   - ด้านการลดต้นทนุการผลิต

   - ด้านการเพิม่ประสิทธภิาพ/คุณภาพผลผลิต

   - ด้านการบริหารจดัการแปรรูป 26,000

   - ด้านการตลาด ต.ค.59 - ก.ย.60

  23) ถา่ยทอดความรู้ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัการปฏรูิปทีดิ่น ศูนย์ 1

  24) สนบัสนนุส่ือการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ ประจ า ศพก. ศูนย์ 1 1,500 ต.ค.59 - ธ.ค.59 กรมส่งเสริมสหกรณ์

2. การพัฒนาพ้ืนทีแ่ละชมุชน

   1) ถา่ยทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 
อยา่งนอ้ย 4 คร้ัง

ราย 50 20,000 11 8 6 10 ม.ค.60 - ส.ค.60 สนง.กษอ.

   2) สนบัสนนุการด าเนนิกจิกรรมชอง ศดปช. ศูนย์ 1 13,000 17 พ.ย.59 - มี.ค.60 สนง.กษอ.

   3) จดักระบวนการเรียนรู้ด้านการจดัการดินและปุย๋ ราย 20 8,000 20 9 พ.ย.59 - มี.ค.60 สนง.กษอ.

   4) จดัท าแปลงเรียนรู้การใชปุ้ย๋เพือ่ลดต้นทนุ ศูนย์ 1 2,500 17 พ.ย.59 - ก.ย.60 สนง.กษอ.

   5) จดักระบวนการเรียนรู้การจดัการศัตรูพชืแบบ
ผสมผสาน (IPM) แกส่มาชกิ ศจช.

ศจช 2 12,000 15,18 พ.ย.59 - มี.ค.60 สนง.กษอ.

   6) สนบัสนนุวสัดุอปุกรณ์ผลิตปจัจยัควบคุมศัตรูพชื 
(เกา่+ใหม่)

ศจช 2 3,000 พ.ย.59 - มี.ค.60 สนง.กษอ.

   7) แปลงส ารวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพชื แปลง 2 600 27 24 21 28 24 23 20 25 22 19 พ.ย.59 - ก.พ.60 สนง.กษอ. แปลงในศูนยเ์ครือข่าย

   8) การสร้างเครือขา่ยเกษตรกรผู้น าใน ศพก. ด้านขา้ว ราย 50 15,000 กรมการขา้ว

   9) สนบัสนนุวทิยากรถา่ยทอดความรู้เร่ืองการสหกรณ์ 
การรวมกลุ่มแบบสหกรณ์ (ภายใต้หลักสูตรที ่ศพก.ก าหนด)

ศูนย์ 1 770 ต.ค.59 - ก.ย.60 กรมส่งเสริมสหกรณ์

  10) สนบัสนนุการด าเนนิกจิกรรมกลุ่มของเกษตรกรใน
พืน้ที ่ศพก.

ศูนย์ 1 6,000 ต.ค.59 - ก.ย.60 กรมส่งเสริมสหกรณ์

  11) ส่งเสริมสนบัสนนุการพฒันาอาชพีด้านปศุสัตว ์(เมนู
ทางเลือกอาชพีด้านปศุสัตว์)

ราย 1 23,000 ธ.ค.59 - ก.พ.60 ปศุสัตว์

สปก.
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วยนับ
เปา้หมาย

งาน
หมายเหตุ

งบประมาณ
 (บาท)

ชว่งเวลาที่
ก าหนด

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. - ธ.ค.59 และ ม.ค. - ก.ย.60)

  12) ถา่ยทอดความรู้สู่เกษตรกร ศูนย์ 1 3,000 พ.ย.59 - ม.ิย.60 ประมง

  13) แปลงเครือขา่ย ศูนย์ 1 3,900 พ.ย.59 - มี.ค.60 ประมง

  14) ฝึกอบรมเพือ่พฒันาเศรษฐกจิการเกษตรอาสา (ศกอ.)
 เพือ่เปน็วทิยากรให ้ศพก.

ราย 1 5,560 ม.ค.60 - ม.ีค.60 สศก.

  15) สัมมนาเชงิปฏบิติัการเศรษฐกจิการเกษตรอาสา 
(ศกอ.) เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้

ราย 1 3,600 ส.ค.60 - ก.ย.60 สศก.

  16) การสนบัสนนุการใหบ้ริการ ตรวจบญัชี

      - การสร้างครูบญัชปีระจ าศูนย์ ราย 2 1,000 ต.ค.59 - ธ.ค.59

      - การให้บริการความรู้การจดัท าบัญชแีกเ่กษตรกรโดยครูบัญชี ศูนย์ 1 10,800 ต.ค.59 - ก.ย.60

3. การใหบ้รกิาร

   1) เอกสาร ขอ้มลู ขา่วสาร 4,000 13 พ.ค.60 - ส.ค.60 สนง.กษอ.

   2) งาน Field day คร้ัง 1 20,000 18 พ.ค.60 - ส.ค.60 สนง.กษอ.

   3) ร่วมจดักจิกรรม field day ศูนย์ 1 3,000 พ.ค.60 - ส.ค.60 ประมง

   4) การแกไ้ขปญัหารับเร่ืองร้องเรียน ศพก

   5) ร่วมกบัสถาบนัการศึกษาท ากจิกรรม ศพก

   6) การบริการด้านการเกษตร ศพก
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วยนับ
เปา้หมาย

งาน
หมายเหตุ

งบประมาณ
 (บาท)

ชว่งเวลาที่
ก าหนด

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. - ธ.ค.59 และ ม.ค. - ก.ย.60)

4. การบรหิารจดัการ

   1) ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง คร้ัง 3 4,500 16 8 12 พ.ย.59,ม.ีค60.,ก.ค.60 สนง.กษอ.

   2) บริหารจดัการศูนย์ ศูนย์ 1 5,000 พ.ย.59 - ม.ิย.60 ประมง

   3) งานตามนโยบาย SC ศูนย์ 1 4,000 พ.ย.59 - ส.ค.60 ประมง

   4) การจดัท าแผนปฏบิติังาน ศพก. คร้ัง 1 ศพก.

   5) การประชาสัมพนัธ์ คร้ัง 12 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 ศพก.

   6) การรายงานผลความกา้วหนา้ คร้ัง 12 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 ศพก.

   7) การติดตาม ประเมนิผลกจิกรรม และรายงาน ศูนย์ 820 ต.ค.59 - ก.ย.60 กรมส่งเสริมสหกรณ์

  8) ประสานงาน ติดตาม ประเมนิผลกจิกรรม และ
รายงานผล

ศูนย์ 1 4,000
สปก.
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รวมทกุหน่วยงาน 412,197 

1. การพัฒนาองค์ประกอบ ศพก.

   1) ปรับปรุงฐานเรียนรู้ ศูนย์ 1 2,500 29 ต.ค.59 - ธ.ค.59 สนง.กษอ.

   2) ปรับปรุงแปลงเรียนรู้ ศูนย์ 1 2,500 29 ต.ค.59 - ธ.ค.59 สนง.กษอ.

   3) สร้างศาลาเรียนรู้ หลัง 1 150,000 30 พ.ย.59 - ธ.ค.59 สนง.กษอ.

   4) การพฒันาฐานเรียนรู้ด้านขา้ว ศูนย์ 1 3,900 กรมการขา้ว สนับสนุนเอกสาร

   5) พฒันาความพร้อม ศพก. (ส่ือการเรียนรู้ด้านปศุสัตว์) ศูนย์ 1 1,320 30 ต.ค.59 - ธ.ค.59 ปศุสัตว์

   6) พฒันาศักยภาพเจา้ของ ศพก. ราย 1 380 30 ต.ค.59 - ธ.ค.59 ปศุสัตว์

   7) พฒันา ศพก. ศูนย์ 1 2,000 31 พ.ย.59 - มี.ค.60 ประมง

   8) แปลงเรียนรู้ ศูนย์ 1 5,000 31 พ.ย.59 - มี.ค.60 ประมง

   9) จดัท าจดุเรียนรู้การพฒันาทีดิ่น 

   10) ถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยกีารพฒันาทีดิ่น

   11) ปรับปรุงฐานขอ้มลูความรู้

   12) จดัท าขอ้มลูประจ า ศพก. ศูนย์ 1

   13) ถา่ยทอดความรู้ตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ ศูนย์ 1

   14) บริการขอ้มลู ขา่วสารและวชิาการ ศูนย์ 1

   15) เอกสารใหค้วามรู้ เร่ืองปฏบิติัการฝนหลวง ศูนย์ 1 567 ม.ค.60 กรมฝนหลวง

   16) สนบัสนนุเอกสารชดุองค์ความรู้ เร่ืองมาตรฐานต่างๆ ศูนย์ 1 - ม.ค.60 - ม.ีค.60 มกอช. ด าเนนิการในส่วนกลาง

   17) แปลงต้นแบบ ไร่ 3

   18) เอกสารวชิาการ เล่ม 50

   19) โปสเตอร์ แผ่น 50 47,500 

   20) แผ่นพบั แผ่น 200

   21) การสร้างฐานเรียนรู้ด้านบญัชี ฐาน 1 800 ต.ค.59 - ธ.ค.59 ตรวจบญัชี

   22) สนับสนุนส่ือการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ ประจ า ศพก. ศูนย์ 1 1,500 ต.ค.59 - ธ.ค.59 กรมส่งเสริมสหกรณ์

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หมายเหตุ

พด.

กรมชลประทาน

ศูนย์ 1

ต.ค.59 - ก.ย.60

พ.ย.59 - ก.ย.60

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. - ธ.ค.59 และ ม.ค. - ก.ย.60)

กรมวิชาการเกษตร

แผนบรูณาการการขบัเคลือ่น ศพก. อ.คลองเขือ่น  จ.ฉะเซิงเทรา
ชนิดสนิค้าหลกั ขา้ว

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วยนับ
เปา้หมาย

งาน
ชว่งเวลาที่
ก าหนด

12,000 

10,000 

งบประมาณ
 (บาท)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หมายเหตุ
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. - ธ.ค.59 และ ม.ค. - ก.ย.60)

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วยนับ
เปา้หมาย

งาน
ชว่งเวลาที่
ก าหนด

งบประมาณ
 (บาท)

2. การพัฒนาพ้ืนทีแ่ละชมุชน

   1) ถา่ยทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 
อยา่งนอ้ย 4 คร้ัง

ราย 50 20,000 11,18, 15,22 ม.ค.60 - ส.ค.60 สนง.กษอ.

   2) สนบัสนนุการด าเนนิกจิกรรมชอง ศดปช. ศูนย์ 1 13,000 23 พ.ย.59 - มี.ค.60 สนง.กษอ.

   3) จดักระบวนการเรียนรู้ด้านการจดัการดินและปุย๋ ราย 20 8,000 22 พ.ย.59 - มี.ค.60 สนง.กษอ.

   4) จดัท าแปลงเรียนรู้การใชปุ้ย๋เพือ่ลดต้นทนุ ศูนย์ 1 2,500 24 พ.ย.59 - ก.ย.60 สนง.กษอ.

   5) จดักระบวนการเรียนรู้การจดัการศัตรูพชืแบบ
ผสมผสาน (IPM) แกส่มาชกิ ศจช.

ศจช 2 12,000 23 22 พ.ย.59 - มี.ค.60 สนง.กษอ.

   6) สนบัสนนุวสัดุอปุกรณ์ผลิตปจัจยัควบคุมศัตรูพชื 
(เกา่+ใหม่)

ศจช 2 3,000 30 พ.ย.59 - มี.ค.60 สนง.กษอ.

   7) แปลงส ารวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพชื แปลง 2 600 28 พ.ย.59 - ก.พ.60 สนง.กษอ. แปลงในศูนยเ์ครือข่าย

   8) การสร้างเครือขา่ยเกษตรกรผู้น าใน ศพก. ด้านขา้ว ราย 50 15,000 กรมการขา้ว

   9) สนบัสนนุวทิยากรถา่ยทอดความรู้เร่ืองการสหกรณ์ 
การรวมกลุ่มแบบสหกรณ์ (ภายใต้หลักสูตรที ่ศพก.ก าหนด)

ศูนย์ 1 770 ต.ค.59 - ก.ย.60 กรมส่งเสริมสหกรณ์

  10) สนบัสนนุการด าเนนิกจิกรรมกลุ่มของเกษตรกรใน
พืน้ที ่ศพก.

ศูนย์ 1 6,000 ต.ค.59 - ก.ย.60 กรมส่งเสริมสหกรณ์

  11) ส่งเสริมสนบัสนนุการพฒันาอาชพีด้านปศุสัตว ์(เมนู
ทางเลือกอาชพีด้านปศุสัตว์)

ราย 1 23,000 ธ.ค.59 - ก.พ.60 ปศุสัตว์

  12) ถา่ยทอดความรู้สู่เกษตรกร ศูนย์ 1 3,000 พ.ย.59 - ม.ิย.60 ประมง

  13) แปลงเครือขา่ย ศูนย์ 1 3,900 พ.ย.59 - มี.ค.60 ประมง

  14) ฝึกอบรมเพือ่พฒันาเศรษฐกจิการเกษตรอาสา (ศกอ.)
 เพือ่เปน็วทิยากรให ้ศพก.

ราย 1 5,560 ม.ค.60 - ม.ีค.60 สศก.

  15) สัมมนาเชงิปฏบิติัการเศรษฐกจิการเกษตรอาสา 
(ศกอ.) เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้

ราย 1 3,600 ส.ค.60 - ก.ย.60 สศก.

  16) การสนบัสนนุการใหบ้ริการ ตรวจบญัชี

      - การสร้างครูบญัชปีระจ าศูนย์ ราย 2 1,000 ต.ค.59 - ธ.ค.59
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หมายเหตุ
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. - ธ.ค.59 และ ม.ค. - ก.ย.60)

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วยนับ
เปา้หมาย

งาน
ชว่งเวลาที่
ก าหนด

งบประมาณ
 (บาท)

      - การให้บริการความรู้การจดัท าบัญชแีกเ่กษตรกรโดยครูบัญชี ศูนย์ 1  10,800 ต.ค.59 - ก.ย.60

3. การใหบ้รกิาร

   1) เอกสาร ขอ้มลู ขา่วสาร 4,000 9 พ.ค.60 - ส.ค.60 สนง.กษอ.

   2) งาน Field day คร้ัง 1 20,000 16 พ.ค.60 - ส.ค.60 สนง.กษอ.

   3) ร่วมจดักจิกรรม field day ศูนย์ 1 3,000 พ.ค.60 - ส.ค.60 ประมง

   4) การแกไ้ขปญัหารับเร่ืองร้องเรียน ศพก

   5) ร่วมกบัสถาบนัการศึกษาท ากจิกรรม ศพก

   6) การบริการด้านการเกษตร ศพก

4. การบรหิารจดัการ

   1) ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง คร้ัง 3 4,500 29 29 28 พ.ย.59,ม.ีค60.,ก.ค.60 สนง.กษอ.

   2) บริหารจดัการศูนย์ ศูนย์ 1 5,000 พ.ย.59 - ม.ิย.60 ประมง

   3) งานตามนโยบาย SC ศูนย์ 1 4,000 พ.ย.59 - ส.ค.60 ประมง

   4) การจดัท าแผนปฏบิติังาน ศพก. คร้ัง 1 ศพก.

   5) การประชาสัมพนัธ์ คร้ัง 12 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 ศพก.

   6) การรายงานผลความกา้วหนา้ คร้ัง 12 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 ศพก.

   7) การติดตาม ประเมนิผลกจิกรรม และรายงาน ศูนย์ 820 ต.ค.59 - ก.ย.60 กรมส่งเสริมสหกรณ์
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