
แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบรุี  ประจ าปงีบประมาณ 2560

ระยะเวลา
ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ต.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.กษอ.พนสันคิม,

ศพก.

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการ
ด าเนินการ

1 แผน สนง.กษอ.พนสันคิม,
ศพก.

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.กษอ.พนสันคิม,

ศพก.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง บอ่เล้ียงปลาแหล่ง
สร้างเงินรายปี

1 ฐาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเก็บผักก้านจอง
หลังท านา

1 ฐาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงไก่บนบอ่ปลา 1 ฐาน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เคร่ืองจักรกล
การเกษตร

1 ฐาน

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การ
เล้ียงวัวก าจัดวัชพชืและได้ปุย๋คอก

1 เร่ือง ศพก.

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง สนง.กษอ.พนสันคิม,
ศพก.

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ
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 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์
    - ศูนย์ ศดปช. 2 ศูนย์ 22 (2) 15,29 สนง.กษอ.พนสันคิม,

ศพก.

    - ศูนย์ ศจช. 2 ศูนย์ 20,26,27
23

สนง.กษอ.พนสันคิม,
ศพก.

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 16 16 27 สนง.กษอ.พนสันคิม,

ศพก.

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 1 คร้ัง
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 3 คร้ัง
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง
4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 1 คร้ัง
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 1 คร้ัง
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย 5 สนง.กษอ.พนสันคิม,

ศพก.

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน 1 คร้ัง 5 สนง.กษอ.พนสันคิม,
ศพก.

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน
 ฯลฯ

1 คร้ัง 5 สนง.กษอ.พนสันคิม,
ศพก.

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ
..........................................  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ
.................  4.5.3 ฝึกงานของ
 ..........................................  4.5.4 อื่นๆ
 ..................................................... 4.6 คลินิกเกษตร 1 คร้ัง สนง.กษจ.และ

หนว่ยงานกระทรวง
เกษตรฯ
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5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3 คร้ัง/ราย 14,23 11

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และ
เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก
ของ ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชา................................... คร้ัง/ราย
 2) วิชา................................... คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง คร้ัง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ
 องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชา................................... คร้ัง/ราย
 2) วิชา................................... คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1
 )

ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เปน็ทางการ ราย

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

 6.1 งบจากส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดชลบรีุ  ชื่อกิจกรรม โครงการ
สนับสนุนการเรียนรู้การเพิม่ศักยภาพการท า
การเกษตรและการเพิม่มูลค่าสินค้า

1/50 คร้ัง/ราย 26

ส านกังานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดชลบรีุ

3

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



4

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอพานทอง  จังหวัดชลบรุี 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 10-15 สนง.กษอ.พานทอง

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการ
ด าเนินการ

1 แผน 15-20 สนง.กษอ.พานทอง

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .แปลงผลิตเมล็ดพนัธุ์
ข้าว

1 ฐาน 20 พ.ย.-30 ธ.ค. ศูนยเ์มล็ดพันธุ์ข้าว

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .การปรับปรุงดินด้วย
อินทรีย์วัตถ.ุ

1 ฐาน 20 พ.ย.-30 ธ.ค. สถานพีัฒนาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .การผลิตน  าชีวภาพ
และสารชีวภณัฑ์..

1 ฐาน 20 พ.ย.-30 ธ.ค. สนง.กษอ.พานทอง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .............................. ฐาน
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง..การลด
ต้นทนุการผลิตข้าว..

1 เร่ือง สถานพีัฒนาทีดิ่น

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง 20 พ.ย.-30 ธ.ค. สนง.กษอ.พานทอง

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ
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 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์
    - ศูนย์ ..จัดการดินปุย๋ชุมชน ต.มาบโปง่.. 1 ศูนย์ 20 พ.ย.-30 ธ.ค. สนง.กษอ.พานทอง

    - ศูนย์ .จัดการศัตรูพชืชุมชน ต.หนอง
หงษ์..

ศูนย์ 20 พ.ย.-30 ธ.ค. สนง.กษอ.พานทอง

    - ศูนย์ ..จัดการศัตรูพชืชุมชน ต.หนอง
ต าลึง.

ศูนย์ 20 พ.ย.-30 ธ.ค. สนง.กษอ.พานทอง

    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ ครั ง
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง สนง.กษอ.พานทอง

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.กษอ.พานทอง

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร ครั ง สนง.กษอ.พานทอง

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร ครั ง สนง.กษอ.พานทอง

 4.3 Field Day ครั ง/ราย สนง.กษอ.พานทอง

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน
 ฯลฯ

2 ครั ง

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ
..........................................  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ
 ..........................................  4.5.4 อื่นๆ
 ..................................................... 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง
5. การอบรมเกษตรกร

ทุกวนัท่ี 25 ของเดือน 
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5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1/50 ครั ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และ
เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก
ของ ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชา...การเตรียมดิน.. 1/50 ครั ง/ราย ศูนยเ์มล็ดพันธุ์ข้าว

 2) วิชา...การคัดและเตรียมเมล็ดพนัธุ์... 1/50 ครั ง/ราย ศูนยเ์มล็ดพันธุ์ข้าว

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) ครั ง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 1/50 ครั ง/ราย สนง.กษอ.พานทอง

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ
 องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

ครั ง/ราย

 1) วิชา...บญัชีลดต้นทนุ..... 1/50 ครั ง/ราย สนง.ตรวจบญัชีสหกรณ์

 2) วิชา..การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า... 1/50 ครั ง/ราย สนง.ชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เปน็ทางการ ราย

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

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

 6.2 งบจากทอ้งถิ่น ชื่อกิจกรรม
 ...................... 
......................................................................... 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................
  ชื่อกิจกรรม
 ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  

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

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการ
ด าเนินการ

1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง แปลงสาธิตการ
ขยายพนัธุ์ข้าว (พนัธุ์ไรซ์เบอร่ี)

1 ฐาน ศูนยเ์มล็ดพันธุ์ข้าว

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุย๋หมักชีวภาพ 1 ฐาน สถานพีัฒนาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การแปรรูปผลิตภณัฑ์
ข้าวกล้องงอก

1 ฐาน เกษตรกรตัวอยา่ง
(ศพก.)

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพยีง 1 ฐาน ศูนยส่์งเสริมพัฒนา
อาชีพการเกษตร

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการ
เลี ยงปลาในนาข้าว และแปลงสาธิตการปลูก
พชืสมุนไพร

2 เร่ือง สนง.ประมงจังหวัด

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบา้นบงึ  จังหวัดชลบรุี  ประจ าปงีบประมาณ 2560

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ
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 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์
    - ศูนย์ ข้าวชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ ศัตรูพชืชุมชน 2 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ ดินและปุย๋ชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ แปลงใหญ่มันส าปะหลัง 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 3 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 4 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 5 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร - ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน - ครั ง ทกุหนว่ยงานของ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน
 ฯลฯ

1 ครั ง สถานศึกษาและ
หนว่ยงานรัฐและเอกชน

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

  4.5.3 ฝึกงานของ
 ..........................................  4.5.4 อื่นๆ ศึกษาดูงาน
 4.6 คลินิกเกษตร - ครั ง
5. การอบรมเกษตรกร
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5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1/50 ครั ง/ราย ทกุหนว่ยงานของ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และ
เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก
ของ ศพก (ระบวุิชา))

1/50 ครั ง/ราย ทกุหนว่ยงานของ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

 1) วิชาการเตรียมดินและเมล็ดพนัธุ์ข้าว 1/50 ครั ง/ราย
 2) วิชาการผลิตข้าวอินทรีย์ 1/50 ครั ง/ราย
 3) วิชาการท าปุย๋หมัก 1/50 ครั ง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) 1/50 ครั ง/ราย ทกุหนว่ยงานของ

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 1/50 ครั ง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ
 องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

1/50 ครั ง/ราย ทกุหนว่ยงานของ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

 1) วิชาบญัชีต้นทนุอาชีพ 1/50 ครั ง/ราย
 2) วิชาการใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 1/50 ครั ง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เปน็ทางการ ราย
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6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

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

 6.2 งบจากทอ้งถิ่น ชื่อกิจกรรม
 ...................... 
......................................................................... 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................
  ชื่อกิจกรรม
 ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบรุี 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 หนว่ยงานในสังกดั

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการ
ด าเนินการ

1 แผน หนว่ยงานในสังกดั
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและขยาย
แตนเบยีนบราคอน

1 ฐาน ศทอ. จ.ชลบรีุ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตสารชีวภณัฑ์ 1 ฐาน ศทอ. จ.ชลบรีุ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปุย๋อินทรีย์ 1 ฐาน สถาณีพัฒนาทีดิ่น

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง มะพร้าว 1 เร่ือง
 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง
 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์
    - ศูนย์ จัดการศัตรูพชืชุมชนต าบลบางพระ 1 ศูนย์

    - ศูนย์ จัดการศัตรูพชืชุมชนต าบลหนอง
ขาม

1 ศูนย์

    - ศูนย์ จัดการศัตรูพชืชุมชนต าบลบงึ 1 ศูนย์
    - ศูนย์ จัดการศัตรูพชืชุมชนต าบลเขา
คันทรง

1 ศูนย์

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ
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    - ศูนย์ จัดการดินปุย๋ชุมชนต าบลเขา
คันทรง

1 ศูนย์

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 4 ครั ง
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 1 ครั ง
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง
4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 25 ครั ง
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 15 ครั ง
 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย หนว่ยงานในสังกดั กษ.

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน  - ครั ง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน
 ฯลฯ

 - ครั ง

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ
..........................................  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ
 ..........................................  4.5.4 อื่นๆ
 ..................................................... 4.6 คลินิกเกษตร  - ครั ง
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5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 3/50 ครั ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และ
เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก
ของ ศพก (ระบวุิชา))

หนว่ยงานในสังกดั กษ.

 1) วิชา การผลิตและขยายแตนเบยีนบรา
คอน

 1/50 ครั ง/ราย ศทอ. จ.ชลบรีุ

 2) วิชาการผลิตปุย๋อินทรีย์  1/50 ครั ง/ราย สถาณีพัฒนาทีดิ่น

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) ครั ง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง  1/50 ครั ง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ
 องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

ครั ง/ราย

 1) วิชา การจัดท าบญัชีครัวเรือน  1/50 ครั ง/ราย ส านกังานตรวจสอบ
บญัชีสหกรณ์ชลบรีุ

 2) วิชาการบริหารจัดการน  า  1/50 ครั ง/ราย ส านกัชลประทานที ่9 
จังหวัดชลบรีุ

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เปน็ทางการ ราย
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6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

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

 6.2 งบจากทอ้งถิ่น ชื่อกิจกรรม
 ...................... 
......................................................................... 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................
  ชื่อกิจกรรม
 ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบางละมุง  จังหวัดชลบรุี 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
 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการ
ด าเนินการ

1
แผน

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเลี ยงแตนเบยีนบ
ราคอน 1 ฐาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าน  าหมักชีวภาพ 1 ฐาน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เชื อราเมตาไรเซียม 1 ฐาน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพยีง 1 ฐาน
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง         
การควบคุมก าจัดหนอนหวัด ามะพร้าว 1 เร่ือง

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง
 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการดินและปุย๋ชุมชน 1 ศูนย์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน 4 ศูนย์
    - ศูนย์เศรษฐกิจพอเพยีงชุมชน 6 ศูนย์ พัฒนาทีดิ่น

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ
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3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 11 ครั ง
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 11 ครั ง
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง
4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 11 ครั ง หนว่ยงานกระทรวง

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 4 ครั ง เกษตรและสหกรณ์

 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย "

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน 5 ครั ง "

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน
 ฯลฯ

ครั ง

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ
..........................................  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ
 ..........................................  4.5.4 อื่นๆ
 ..................................................... 4.6 คลินิกเกษตร 1 ครั ง หนว่ยงาน
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5. การอบรมเกษตรกร กระทรวงเกษตรฯ

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

50/3 ครั ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และ
เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก
ของ ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชา การดูแลรักษามะพร้าว 1/50 ครั ง/ราย หนว่ยงาน

 2) วิชา การเพิม่ผลผลิต/ปุย๋หมักเติมอากาศ 1/50 ครั ง/ราย กระทรวงเกษตรฯ

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) ครั ง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 1/50 ครั ง/ราย เกษตรและสหกรณ์

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ
 องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

1/50 ครั ง/ราย

จังหวัดชลบรีุ    ตรวจ
บญัชีสหกรณ์

 1) วิชา บญัชีต้นทนุ 1/50 ครั ง/ราย
 2) วิชา  การใช้น  าอย่างรู้ค่า 1/50 ครั ง/ราย เกษตรและสหกรณ์

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) 150 ราย จังหวัดชลบรีุ

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เปน็ทางการ 100 ราย ตรวจบญัชีสหกรณ์ 
ชลประทาน
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6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

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

 6.2 งบจากทอ้งถิ่น ชื่อกิจกรรม
 ...................... 
......................................................................... 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................
  ชื่อกิจกรรม
 ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ....สัตหบี.....จังหวัด....ชลบรุี.... 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 15-30 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการ
ด าเนินการ

1 แผน 15-30 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง พ.ย.- 30 ธ.ค. ศพก.อ าเภอสัตหบี

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตปุย๋น  าชีวภาพ 1 ฐาน สถานพีัฒนาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตสารชีวภณัฑ์.. 1 ฐาน ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตร ด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบรีุ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .การคัดเลือดพนัธุ์มัน
ส าปะหลัง.

1 ฐาน ศูนยว์ิจัยพืชไร่ระยอง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ...ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง..

1 ฐาน ศทอ. จ.ชลบรีุ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง..การลด
ต้นทนุการผลิตมันส าปะหลัง...

1 เร่ือง ศูนยพ์ืชไร่ระยอง,  
สนง.เกษตรอ าเภอ, 
สถานพีัฒนาทีดิ่น

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 3 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยว์ิจัยพืชไร่ระยอง, 
สถานพีัฒนาทีดิ่น, 
ประมง, ปศุสัตว์

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์

25 ม.ค.- 30 พ.ค.

25 ม.ค.- 30 พ.ค.

25 ม.ค.- 30 พ.ค.

25 ม.ค.- 15 มี.ค.

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

25 ม.ค.- 30 พ.ค.
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    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 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. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร ครั ง
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร ครั ง
 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย *15 สนง.เกษตรอ าเภอ,

ศูนยว์ิจัยข้าว, สถานี
พัฒนาทีดิ่น, ประมง, 
ปศุสัตว์, ชลประทาน,
 .....

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน
 ฯลฯ

2 ครั ง โรงเรียนวัดเขาคันท
มานธ,์
โรงเรยนีผู้รู้ ญสส 80.

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ
..........................................  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ
 ..........................................  4.5.4 อื่นๆ
 ..................................................... 4.6 คลินิกเกษตร 1 ครั ง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั ง/ราย

ทกุวันที ่25 ของเดือน
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 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และ
เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก
ของ ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 ครั ง/ราย
 2) วิชา การเตรียมทอ่นพนัธุ์ดี 1 / 50 ครั ง/ราย
 3) วิชา การท าและใช้น าหมักชีวภาพ 1 / 50 ครั ง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) 1 / 50 ครั ง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจ
พอเพยีง

1 / 50 ครั ง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ
 องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

1 / 50 ครั ง/ราย

 1) วิชา บญัชีต้นทนุอาชีพ องค์กรเกษตรกร 1 / 50 ครั ง/ราย
 2) วิชาการใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 1 / 50 ครั ง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เปน็ทางการ ราย
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6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

ราย

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

ราย

 6.2 งบจากทอ้งถิ่น ชื่อกิจกรรม
 ...................... 
......................................................................... 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................
  ชื่อกิจกรรม
 ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบรุี 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 หนว่ยงานในสังกดั

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการ
ด าเนินการ

1 แผน หนว่ยงานในสังกดั
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและ
ขยายพนัธุ์มันส าปะหลัง

1 ฐาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การวิเคราะหดิ์นและ
การใช้ปุย๋อินทรีย์กับปุย๋เคมีมันส าปะหลัง

1 ฐาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปอ้งกันก าจัด
ศัตรูพชืมันส าปะหลัง

1 ฐาน

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง มัน
ส าปะหลัง

1 เร่ือง

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง
 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์
    - ศูนย์ จัดการศัตรูพชืชุมชนต าบลหา้งสูง 1 ศูนย์
    - ศูนย์ จัดการศัตรูพชืชุมชนต าบลหนอง
ใหญ่

1 ศูนย์

    - ศูนย์ จัดการดินปุย๋ชุมชนต าบลหา้งสูง 1 ศูนย์
3. การบริหารจัดการ ศพก.

หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
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 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 4 ครั ง
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 1 ครั ง
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง
4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 25 ครั ง
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 15 ครั ง
 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย หนว่ยงานในสังกดั

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน  - ครั ง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน
 ฯลฯ

 - ครั ง

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ
..........................................  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ
 ..........................................  4.5.4 อื่นๆ
 ..................................................... 4.6 คลินิกเกษตร  - ครั ง
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5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 3/50 ครั ง/ราย หนว่ยงานในสังกดั
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และ
เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก
ของ ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชา การผลิตและขยายพนัธ์มันส าปะหลัง  1/50 ครั ง/ราย ศทอ. จ.ชลบรีุ

 2) วิชาการปอ้งกันและก าจัดศัตรูพชืมัน
ส าปะหลัง

 1/50 ครั ง/ราย สถาณีพัฒนาทีดิ่น

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) ครั ง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง  1/50 ครั ง/ราย สหกรณ์จังหวัดชลบรีุ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ
 องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรและ
สหกรณ์ 
จ.ชลบรีุ ร่วมกบั
หนว่ยงานสังกดั
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในจังหวัดชลบรีุ

 1) วิชา การจัดท าบญัชีครัวเรือน  1/50 ครั ง/ราย ส านกังานตรวจสอบ
บญัชีสหกรณ์ชลบรีุ

 2) วิชาการบริหารจัดการน  า  1/50 ครั ง/ราย ส านกัชลประทานที ่9 
จังหวัดชลบรีุ

3) วิชา การพจิารณาผลผลิตการค้าและ
การตลาด

 1/50 ครั ง/ราย ส านกังานพาณิชย์
จังหวัดชลบรีุ

4) วิชา เศรษฐกิจพอเพยีง  1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรและ
สหกรณ์ 
จ.ชลบรีุ
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5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เปน็ทางการ ราย

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

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

 6.2 งบจากทอ้งถิ่น ชื่อกิจกรรม
 ...................... 
......................................................................... 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................
  ชื่อกิจกรรม
 ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเกาะสีชัง  จังหวัดชลบรุี  ประจ าปงีบประมาณ 2560

ระยะเวลา
ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ต.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 กสก.,คณะกรรมการ ศพก.

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการ
ด าเนินการ

1 แผน กสก.,คณะกรรมการ ศพก.

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.กษอ.เกาะสีชัง,ศพก.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกผักไฮโดรโปรนกิ 1 ฐาน กวก., กสก.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเพาะเหด็นางฟา้ 1 ฐาน กสก.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุย๋ชีวภาพ 1 ฐาน พด.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพยีง 1 ฐาน กสก.

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง
 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก.

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์
    - ศูนย์ -
    - ศูนย์ -
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง กสก.

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 1 คร้ัง ทกุหนว่ยงานใน กษ.

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 1 คร้ัง ทกุหนว่ยงานใน กษ.

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง ทกุหนว่ยงานใน กษ.

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 1 คร้ัง

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ
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 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1/100 คร้ัง/ราย ###### ทกุหนว่ยงานใน กษ.

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน - คร้ัง 5 สนง.กษอ.พนสันคิม,ศพก.

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน
 ฯลฯ

- คร้ัง 5 สนง.กษอ.พนสันคิม,ศพก.

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

-
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ
.................

-
  4.5.3 ฝึกงานของ
 ..........................................

-
  4.5.4 อื่นๆ
 .....................................................

-
 4.6 คลินิกเกษตร - คร้ัง สนง.กษจ.และ

หนว่ยงานกระทรวง
เกษตรฯ

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 3/50 คร้ัง/ราย กสก.

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และ
เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก
ของ ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชา การเพาะเหด็นางฟา้  1/30 คร้ัง/ราย กสก., กวก

 2) วิชา การปลูกผักไฮโดรโปนิก  1/30 คร้ัง/ราย กวก.
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 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง  1/50 คร้ัง/ราย กษ.จ.

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ
 องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชา บญัชีต้นทนุอาชีพ  1/50 คร้ัง/ราย กตส.

 2) วิชา การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า  1/50 คร้ัง/ราย ชป.

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1
 )

ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เปน็ทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน 
ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
 6.1 งบพฒันาจังหวัด ชื่อกิจกรรม
...................

 6.2 งบจากทอ้งถิ่น ชื่อกิจกรรม
 ...................... 
......................................................................... 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................
  ชื่อกิจกรรม
 ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบรุี 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 1-10 สนง.เกษตรอ าเภอ

เกาะจันทร์

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการ
ด าเนินการ

1 แผน 1-11 สนง.เกษตรอ าเภอ
เกาะจันทร์

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง …การท าฮอร์โมนไข่... 1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
สนง.เกษตรอ าเภอ
เกาะจันทร์

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ....การท าปุย๋น  าหมัก
ชีวภาพ....

1 ฐาน

26 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สถานพีัฒนาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ...การปลูกพชืหลังนา
(ถั่วเขียว)....

1 ฐาน

27 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ
เกาะจันทร์

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง..การลด
ต้นทนุการผลิตข้าว...

1 เร่ือง

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง
27 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ
เกาะจันทร์

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์
    - ศูนย์ ..ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมขนบา้น
หว้ยหวาย

1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
เกาะจันทร์

    - ศูนย์ ..ศูนย์จดการดินปุย๋ชุมชนบา้น
หนองงูเหลือม....

1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
เกาะจันทร์

    - ศูนย์ ..ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง ม.
4 ต.เกาะจันทร์....

1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
เกาะจันทร์

28 พ.ย.- 30 ม.ค.

27 พ.ย.- 30 พ.ค.

27 พ.ย.- 30 พ.ค.

27 พ.ย.- 30 พ.ค.

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.
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3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง * * * สนง.เกษตรอ าเภอ

เกาะจันทร์

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 3 ครั ง * * * สนง.เกษตรอ าเภอ
เกาะจันทร์

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง ทกุวันที ่25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ
เกาะจันทร์

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
เกาะจันทร์

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 3 ครั ง * * * สนง.เกษตรอ าเภอ

เกาะจันทร์

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
เกาะจันทร์

 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย 6 มิ.ย สนง.เกษตรอ าเภอ
เกาะจันทร์

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
เกาะจันทร์

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน
 ฯลฯ

ครั ง

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ
.............-.............................  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ
.............-....  4.5.3 ฝึกงานของ
 ...............................-...........  4.5.4 อื่นๆ
 .................................-.................... 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1/50 ครั ง/ราย
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 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และ
เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก
ของ ศพก (ระบวุิชา))

1/50

 1) วิชา...การท าฮอร์โมนไข่เพือ่เพิม่ผลผลิต
ข้าว....

1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
เกาะจันทร์

 2) วิชา..การท าปุย๋น  าหมักชีวภาพ...... 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
เกาะจันทร์

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

เกาะจันทร์

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ
 องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
เกาะจันทร์

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เปน็ทางการ ราย
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6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

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

 6.2 งบจากทอ้งถิ่น ชื่อกิจกรรม
 .........-............. 
......................................................................... 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ)
 ............-............  ชื่อกิจกรรม
 ....................................................
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.กษอ.เมือง

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการ
ด าเนินการ

1 แผน สนง.กษอ.เมือง

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง ศพก.อ.เมือง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกข้าวไรซ์เบอร่ี 1 ฐาน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปลูกพชืหลังนา 1 ฐาน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การแปรรูปและบรรจุ
ภณัฑ์

1 ฐาน

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การ
ปลูกข้าวไรซ์เบอร่ี

1 เร่ือง ศพก.อ.เมือง 

 2.4 การจัดท าแปลงเรียนรู้
    - จัดท าแปลงเรียนรู้การใช้ปุย๋เพือ่ลด
ต้นทนุ

1 แปลง สนง.กษอ.เมือง

    - จัดท าแปลงส ารวจติดตามสถานการณ์
ศัตรูพชื

2 แปลง สนง.กษอ.เมือง

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. สนง.กษอ.เมือง,กรม
ชลประทาน, ศพก.อ.
เมือง, กรมพัฒนาทีดิ่น

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์
    - ศูนย์ ศดปช. 1 ศูนย์ สนง.กษอ.เมือง

หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

สนง.กษอ.เมืองศพก.อ.
เมือง

แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมืองชลบรุี จังหวัดชลบรุี ประจ าปงีบประมาณ 2560

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
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    - ศูนย์ ศจช. 2 ศูนย์ สนง.กษอ.เมือง

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง 16 ศพก.อ.เมือง 

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 11 ครั ง สนง.กษอ.เมือง

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 10 ครั ง สนง.กษอ.เมือง

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.กษอ.เมือง

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร ไม่จ ากัด ครั ง ศพก.อ.เมือง 

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร ไม่จ ากัด ครั ง ศพก.อ.เมือง 

 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย 24
 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน ไม่จ ากัด ครั ง ศพก.อ.เมือง 

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน
 ฯลฯ

ครั ง

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

ทกุวนัที ่25 ของเดือน
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5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/150 ครั ง/ราย สนง.กษอ.เมืองศพก.อ.
เมือง

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และ
เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก
ของ ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชาการเตรียมเมล็ดพนัธุ์ดี 1/50 ครั ง/ราย
 2) วิชาการท าและการใช้น  าหมักชีวภาพ 1/50 ครั ง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา)
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 1/50 ครั ง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ
 องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

 1) วิชาการใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 1/50 ครั ง/ราย 7 โครงการชลประทาน 
จ.ชลบรีุ

 2) วิชาการท าบญัชีภายในครัวเรือน 1/50 ครั ง/ราย 7 กรมตรวจบญัชีสหกรณ์

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )
  5.2.1 กระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการ
ดินและปุย๋

2/40 ครั ง/ราย

  5.2.2 จัดกระบวนการเรียนรู้IPMใหแ้ก่
สมาชิก

2/60 ครั ง/ราย

  5.2.3 อบรมถ่ายทอดความรู้ด้าน
การเกษตรและสหกรณ์

1/50 ครั ง/ราย 7 สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดชลบรีุ

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เปน็ทางการ ราย

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

38

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



 6.1 งบกรมส่งเสริมการเกษตร ชื่อกิจกรรม 
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ผลิตปจัจัยควบคุม
ศัตรูพชื (เก่า+ใหม่) ศูนย์เครือข่าย

สนง.เกษตร อ.เมือง

 6.2 งบกรมพฒันาทีดิ่น ชื่อกิจกรรม 
สนับสนุนอุปกรณ์การท าปุย๋อินทรีย์ เอกสาร
ความรู้ แผ่นพบั

ส านกัพัฒนาทีดิ่น
จังหวัดชลบรีุ

 6.3 งบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ชื่อกิจกรรม 
การสร้างครูบญัชี และการใหบ้ริการความรู้
การจัดท าบญัชีแก่เกษตรกรโดยครูบญัชี

สนง.ตรวจบญัชี
สหกรณ์ชลบรีุ

 6.4 งบกรมการข้าว ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
เอกสารวิชาการ แผ่นพบัความรู้

ศูนยเ์มล็ดพันธุ์ข้าว
ชลบรีุ

 6.2 งบจากทอ้งถิ่น ชื่อกิจกรรม
 ...................... 
......................................................................... 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................
  ชื่อกิจกรรม
 ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบอ่ทอง  จังหวัดชลบรุี  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 *6-9
 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการ
ด าเนินการ

1 แผน *13-16

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุย๋หมัก 1 ฐาน สถานพีัฒนาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเตรียมดิน ใช้พนัธุ์
เหมาะสมกับพื นที ่การดูแลรักษา และการ
เก็บเกี่ยว

1 ฐาน ศูนยอ์้อยฯบางพระ 

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและการใช้
สารชีวภณัฑ์เพือ่ปอ้งกันก าจัดศัตรูพชื

1 ฐาน สนง.กษอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด
ต้นทนุการผลิตอ้อย

1 เร่ือง ศูนยอ์้อยฯบางพระ
สนง.กษอ, สถานี
พัฒนาทีดิ่น

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง ศูนยอ์้อยฯบางพระ
สนง.กษอ, สถานี
พัฒนาทีดิ่น

26ธ.ค.-31ม.ค.

26ธ.ค.-31ม.ค.

26ธ.ค.-31ม.ค.

26ธ.ค.-31ม.ค.

26ธ.ค.-31ม.ค.

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

 พ.ย.-31ธ.ค.
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 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชนต าบลบอ่
กวางทอง(ศูนย์หลัก)

1 ศูนย์

    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชนต าบลธาตุทอง
(ศูนย์เครือข่าย)

1 ศูนย์

    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชนต าบลวัดสุวรรณ 1 ศูนย์

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง *18 *15 *15
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ ครั ง
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง สนง.กษอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.กษอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร ครั ง
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร ครั ง
 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย *7 สนง.กษอ,ศูนยอ์้อยฯ

บางพระ,สถานพีัฒนา
ทีดิ่น,ปศุสัตว,์ประมง
,ชลประทาน 
หนว่ยงานภาคี

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง

27ธ.ค-30ม.ค

27ธ.ค-30ม.ค
27ธ.ค-30ม.ค

ทกุวันวันที ่25 ของเดือน
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 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน
 ฯลฯ

ครั ง

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ
..........................................  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ
 ..........................................  4.5.4 อื่นๆ
 ..................................................... 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

ครั ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และ
เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก
ของ ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชา การบริหารจัดการและเทคโนโลยี
การผลิตอ้อย

 1/50 ครั ง/ราย *26

 2) วิชา การผลิตปุย๋อินทรีย์เพือ่ลดต้นทนุ
การผลิต

 1/50 ครั ง/ราย *30

 3) วิชา  การผลิตและการใช้ชีวภณัฑ์ในการ
ปอ้งกันก าจัดศัตรูพชื

 1/50 ครั ง/ราย *27

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) ครั ง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง ครั ง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ
 องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

ครั ง/ราย

 1) วิชา................................... ครั ง/ราย
 2) วิชา................................... ครั ง/ราย
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5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เปน็ทางการ ราย

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

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

 6.2 งบจากทอ้งถิ่น ชื่อกิจกรรม
 ...................... 
......................................................................... 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................
  ชื่อกิจกรรม
 ....................................................
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