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

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเตรียมดิน 1 ฐาน สถานีพฒันาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเตรียมเมล็ดพันธุข์้าว 1 ฐาน ศูนยเ์มล็ดพนัธุข์า้ว

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง โรคและแมลงศัตรูข้าว 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง น  าหมักชีวภาพ 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ,สถานีพฒันาที่ดิน

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุน
การผลิตข้าว

1 เร่ือง ศูนยเ์มล็ดพนัธุข์า้ว,  สนง.เกษตร
อ าเภอ, สถานีพฒันาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 5 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนยเ์มล็ดพันธุ์ข้าว, 
สถานีพัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือข่าย (ระบุชือ่ศูนย์)
    - ศูนยจ์ัดการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยข์้าวชุมชน 1 ศูนย์ ศูนยเ์มล็ดพนัธุข์า้ว

    - ศูนยจ์ัดการดินปุย๋ชุมชน 1 ศูนย์ . สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย ์ศพก.ขยาย 9 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

ศูนย์เรียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

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

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 50 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 50 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย * สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนยเ์มล็ดพันธุ์ข้าว, 
สถานีพัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว,์ 
ชลประทาน ,ฯลฯ

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 50 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

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

1 / 10 ครั ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 
(ระบุวชิา))

          1) วชิา การเตรียมดิน 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

          2) วชิา การเตรียมเมล็ดพันธุดี์ 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

          3) วชิา การท าปุย๋หมักและน  าหมักชีวภาพ 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

          4) วชิา การท าการท าสารชีวภัณฑ์เพือ่ใช้
ก าจัดแมลง

1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

 1) วชิา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กร
เกษตรกร การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

ครั ง/ราย

          1) วชิาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,ส่งเสริมสหกรณ์

          2) วชิาการใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ, ชลประทาน
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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. การวเิคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุย๋หมัก 1 ฐาน สถานีพฒันาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตอาหารสัตว์ 1 ฐาน สนง.ปศุสัตวอ์ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเลี ยงกบในบ่อพลาสติก 1 ฐาน สนง.ประมงอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์
เพือ่ก าจัดศัตรูพืช

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุน
การผลิตข้าว

1 เร่ือง ศูนยเ์มล็ดพนัธุข์า้ว,  สนง.เกษตร
อ าเภอ, สถานีพฒันาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 5 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนยเ์มล็ดพันธุ์ข้าว, 
สถานีพัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือข่าย (ระบุชือ่ศูนย์)
    - ศูนยจ์ัดการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยข์้าวชุมชน 1 ศูนย์ ศูนยเ์มล็ดพนัธุข์า้ว

    - ศูนยจ์ัดการดินปุย๋ชุมชน 1 ศูนย์ . สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย ์ศพก.ขยาย 6 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

ศูนย์เรียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

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

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 50 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 50 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย * สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนยเ์มล็ดพันธุ์ข้าว, 
สถานีพัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว,์ 
ชลประทาน ,ฯลฯ

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 50 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

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

1 / 10 ครั ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 
(ระบุวชิา))

          1) วชิา การเตรียมดิน 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

          2) วชิา การเตรียมเมล็ดพันธุดี์ 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

          3) วชิา การท าปุย๋หมักและน  าหมักชีวภาพ 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

          4) วชิา การท าการท าสารชีวภัณฑ์เพือ่ใช้
ก าจัดแมลง

1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

 1) วชิา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กร
เกษตรกร การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

ครั ง/ราย

          1) วชิาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,ส่งเสริมสหกรณ์

          2) วชิาการใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ, ชลประทาน
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอสามเงา  จังหวัดตาก ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์  1-10 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน  1-10 สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การท าปุ๋ยชีวภาพ 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สถานพีฒันาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..ปุ๋ยส่ังตัด 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใช้สารชีว
ภัณฑ์เพื่อก าจดัศัตรูพืช..

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ต้นทุนการผลิตล าไย.

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนย์วิจัยข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุ
สัตว์

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน....................... 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

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

    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ ครั ง

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร ครั ง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร ครั ง
 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย *15 สนง.เกษตรอ าเภอ,

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

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

2 ครั ง มหาวิทยาลัย.........

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

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

1 / 50 ครั ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 ครั ง/ราย
 2) วิชา การเตรียมความพร้อม GAP 1 / 50 ครั ง/ราย
 3) วิชา การท าและใช้น  าหมักชีวภาพ 1 / 50 ครั ง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 ครั ง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 ครั ง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

ครั ง/ราย

 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 ครั ง/ราย
 2) วิชาการใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 ครั ง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

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

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

 6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกจิกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................ 
 ชื่อกจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรยีนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอแมร่ะมาด  จังหวัดตาก  ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

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

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 25 ธ.ค.59-30 ม.ค.60

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและใช้สารชีว
ภณัฑ์เพื่อก าจัดศัตรูพืช

1 ฐาน
25 ธ.ค.59-30 ม.ค.60

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุ๋ยหมัก,การท า
น  าหมัก,การใช้ปุ๋ยพืชสด

1 ฐาน
25 ธ.ค.59-30 ม.ค.60

สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การตรวจวเิคราะห์ดิน 1 ฐาน 25 ธ.ค.59-30 ม.ค.60 สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเลี ยงกบ 1 ฐาน 25 ธ.ค.59-30 ม.ค.60 สนง.ประมงจงัหวัด

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเลี ยงไก่พื นเมือง 1 ฐาน 25 ธ.ค.59-30 ม.ค.60 สนง.ปศุสัตว์จงัหวัด

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตข้าวเมล็ดพันธุ์ 1 ฐาน 25 ธ.ค.59-30 ม.ค.60 ศูนยว์ิจยัขา้ว

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด
ต้นทุนการผลิตข้าว.

1 เร่ือง ศูนยว์ิจยัขา้ว,  
สนง.เกษตรอ าเภอ,
 สถานีพัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง     25 ธ.ค.59-15 ก.พ.60 สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านวงัผา 1 ศูนย์ 25 ธ.ค.59-30 ม.ค.60 สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลแม่ระมาด 1 ศูนย์ 25 ธ.ค.59-30 ม.ค.60 ศูนยว์ิจยัขา้ว

    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนสันเก้ากอม 1 ศูนย์ 25 ธ.ค.59-30 ม.ค.60 สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุข์้าวชุมชนบ้านวงัผา 1 ศูนย์
25 ธ.ค.59-30 ม.ค.60

สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนย์วิจัยข้าว

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ ครั ง
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า ครั ง ทุกวนัที่25 ของทุกเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร ครั ง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร ครั ง
 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย *18 สนง.เกษตรอ าเภอ,

ศูนย์วิจัยข้าว, 
สถานพีฒันาที่ดิน, 
ประมง, ปศุสัตว,์ 
ชลประทาน, .....

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

ครั ง

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

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

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

3/50 ครั ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวชิา))

 1) วชิาการพัฒนาคุณภาพผลผลิตของ
เกษตรกร

1/50 ครั ง/ราย

 2) วชิาการผลิตข้าวเมล็ดพันธุเ์พื่อเพิ่มมูลค่า
ให้กับสินค้าเกษตร(ข้าว)

1/50 ครั ง/ราย

 3) วชิาการเก็บรักษาผลผลิตและการแปรรูป
ผลผลิต(ข้าว)

1/50 ครั ง/ราย

 4) วชิาการการลดต้นทุนการผลิต 
• การตรวจวเิคราะห์ดิน
• การใช้ปุ๋ยส่ังตัด
• การท าปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง
• การท าน  าหมักชีวภาพ
• การขยายและการใช้สารชีวภณัฑ์ในแปลงผลิต

1/50 ครั ง/ราย
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

 5) วชิาการการเพิ่มผลผลิตในแปลง
• การใช้เมล็ดพันธุท์ี่ดีและมีคุณภาพ 
• เพิ่มผลผลิตด้วยการใช้ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์และ
น  าหมักชีวภาพ
• เน้นการปรับปรุงบ ารุงดินเป็นส าคัญด้วยการ
ไถกลบตอซังข้าว
• ใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมักแห้งและน  าหมัก
จุลินทรีย์เพื่อบ ารุงดินให้อุดมสมบูรณ์
• ท าน  าหมักจากเศษอาหาร ผัก ผลไม้น าไปใช้
ในการบ ารุงต้นข้าว

1/50 ครั ง/ราย

 6) วชิาการเทคนิคการปฏบิัติในแปลงเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตในแปลงนา
• การควบคุมน  าที่นาอยูใ่กล้แหล่งน  าหรือมี
แหล่งน  าส ารอง 
• การเตรียมดิน
• การเตรียมเมล็ดพันธุ์
• ระยะเวลาที่ใส่ปุ๋ย ต้องใส่ตามช่วงระยะเวลา
ตามความต้องการของต้นข้าว
• การใช้ปุ๋ยเคมีใช้ตามค่าวเิคราะห์ดิน เพื่อจะ
ท าให้การใช้ปุ๋ยมีประสิทธภิาพสูงสุด
• การก าจัดโรคแมลงและวชัพืช
• การเก็บเกีย่ว

1/50 ครั ง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) ครั ง/ราย
 1) วชิาการท าการเกษตรแบบผสมผสาน 1/50 ครั ง/ราย
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

 2) วชิาการท าการเกษตรแบบเกษตรทฤษฎใีหม่ 1/50 ครั ง/ราย

 3) วชิาการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง 1/50 ครั ง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

ครั ง/ราย

 1) วชิา.............................................. ครั ง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบพัฒนาจังหวดั ชื่อกิจกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกิจกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................ 
 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. การวิเคราะห์ศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ (ต่อเติม ปรับปรุง) 1 หลัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.2 พัฒนาฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการผลิตและขยายเชื อไตร
โครเดอร์มา,บิวเวอร์เรีย

1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่า
วิเคราะห์ดิน

1 ฐาน สนง.ปศุสัตว์อ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตน  าหมักชีวภาพ 1 ฐาน สนง.ประมงอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุนการผลิตข้าว 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3.พัฒนาแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุนการ
ผลิตข้าว

1 เร่ือง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว,  สนง.
เกษตรอ าเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 5 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, 
ประมง, ปศุสัตว์

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)

    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 2 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

3. การบริหารจัดการ เพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงาน

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

ศูนยเ์รียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ประจ าปีงบประมาณ 2560

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 Field Day 1/200 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, 
ประมง, ปศุสัตว์, ชลประทาน ,
ฯลฯ

 4.2 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 50 ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 การให้บริการด้านการเกษตร 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน - ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

5. ก าหนดหลักสูตรการเรียนรู้

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 10 ครั ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 
(ระบุวิชา))

          1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 20 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

          2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี 1 / 20 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

          3) วิชา การท าปุ๋ยหมักและน  าหมักชีวภาพ 1 / 20 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

          4) วิชา การท าการท าสารชีวภัณฑ์เพื่อใช้
ก าจัดแมลง

1 / 20 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.2 หลักสูตรภาคบังคับ

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 20 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีครัวเรือน องค์กร
เกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

ครั ง/ราย

          1) วิชาบัญชีครัวเรือน 1 / 20 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,ส่งเสริม
สหกรณ์

          2) วิชาการใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 1 / 20 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ, ชลประทาน
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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. การวเิคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง 1 ฐาน สถานีพฒันาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ตรวจวเิคราะห์ดิน , ปุย๋ส่ังตัด 1 ฐาน สนง.ปศุสัตวอ์ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้สารชีวภัณฑ์ก าจัด
ศัตรูพืช

1 ฐาน สนง.ประมงอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ปศุสัตว์, ประมง 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกิจ
พอเพียง

1 เร่ือง ศูนยเ์มล็ดพนัธุข์า้ว,  สนง.เกษตร
อ าเภอ, สถานีพฒันาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 5 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนยเ์มล็ดพันธุ์ข้าว, 
สถานีพัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือข่าย (ระบุชือ่ศูนย์)
    - ศูนยจ์ัดการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยดิ์นปุย๋ชุมชน 1 ศูนย์ ศูนยเ์มล็ดพนัธุข์า้ว

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

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 50 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

ศูนย์เรียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 50 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย * สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนยเ์มล็ดพันธุ์ข้าว, 
สถานีพัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว,์ 
ชลประทาน ,ฯลฯ

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 20 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

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

3/50 ครั ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 
(ระบุวชิา))

          1) วชิา การตรวจวเิคราะห์ดิน,ปุย๋ส่ังตัด 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

          2) วชิา การผลิตสารชีวภัณฑ์ 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 1) วชิา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กร
เกษตรกร การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

ครั ง/ราย

          1) วชิาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ, ตรวจบญัชีสหกรณ์

          2) วชิาการใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 1/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ, ชลประทาน
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอพบพระ  จงัหวัดตาก  ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

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

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ลดต้นทุนและเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตกะหล่ าปลี

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ,
กรมวชิาการเกษตร

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตสารชีวภณัฑ์ 1 ฐาน สถานีพัฒนาทีดิ่น
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุย๋น  าและปุย๋
หมกั

1 ฐาน
สถานีพัฒนาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การวิเคราะหดิ์น 1 ฐาน สถานีพัฒนาทีดิ่น
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การผลิต
กะหล่ าปลีปลอดภยัจากสารพิษ

1 เร่ือง
สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมลูประจ า ศพก. เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ
 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย
    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านอุ้มเปีย้ม 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชนบ้านอุ้มเปีย้ม 1 ศูนย์
สนง.เกษตรอ าเภอ, 
สถานีพัฒนาที่ดิน

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.2 การประชาสัมพันธ์ ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมลู ข่าวสาร ครั ง
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร ครั ง
 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย หน่วยงานในกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์
 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก )

1/30 ครั ง/ราย
สนง.เกษตรอ าเภอ,
กรมวชิาการเกษตร

 1) วิชาลดต้นทุนและเพิม่ประสิทธิภาพการ
ผลิตกะหล่ าปลี 1/30 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 2) วิชาโรคและแมลงของกะหล่ าปลี 1/30 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
 3) วิชาปุย๋อนิทรีย์/น  าหมกัชีวภาพ 1/30 ครั ง/ราย สถานีพัฒนาทีดิ่น
 4) วิชาวิเคราะหดิ์น 1/30 ครั ง/ราย สถานีพัฒนาทีดิ่น
 5) วิชาวิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดออ่น โอกาสและ
อปุสรรค 1/30 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

ทุกวนัที่ 25 ของเดือน
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิพอเพียง 1/30 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
 5.1.3 หลักสูตรเสริม
 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ

1/30
ครั ง/ราย ส านักงานตรวจบัญชี

สหกรณ์
 2) วิชาการใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 1/30 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 6.1 งบพัฒนาจากอ าเภอพบพระ ชื่อกจิกรรม
 แปลงเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง

1 ครั ง ทีว่่าการอ าเภอพบพระ
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แผนการด าเนินงานของ

ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอ .........อุ้มผาง.......จงัหวดั......ตาก.... ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

1. การวเิคราะห์ศักยภาพ

 1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 1-15 พ.ย สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 15-30พ.ย. สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 1ธ.ค.-30 ธ.ค.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผสมปุ๋ยเคมใีชเ้อง.... 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเลี ยงเป็ดเนื อ/เป็ดไข.่ 1 ฐาน สนง.ปศุสัตวจ์งัหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การจดัท าบัญชต้ีนทุน 1 ฐาน กรมตรวจบัญชสีหกรณ์

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การวนิิจฉยัโรคและแมลงของ
ผักตระกลูกะหล่ า

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ,กรมวชิาการ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลดต้นทุน
การผลิตผักกะหล่ าปลี

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน, 
กรมวชิาการเกษตร

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มลูประจ า ศพก. เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนยว์จิยัขา้ว, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชน ต.แมก่ลอง และต. โม
โกร

2 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชมุชนต.โมโกร 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ ครั ง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการขอ้มลู ขา่วสาร ครั ง

1พ.ย.59 - 30ธ.ค.

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

1พ.ย.59 - 30ธ.ค.

1พ.ย.59 - 30ธ.ค.

1พ.ย.59 - 30ธ.ค.

1พ.ย.- 30 ธ.ค.

1พ.ย.59 - 30ธ.ค.

1พ.ย.59 - 30ธ.ค.
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร ครั ง
 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย พ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนยว์จิยัขา้ว, สถานี

พัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์, ชลประทาน,
 กรมวชิาการเกษตร, เกษตรที่สูง, บริษัท
เอกชน,กลุ่มต่างๆ

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา หน่วยงาน
รัฐ/เอกชนในด้านการวจิยั ฝึกงาน ฯลฯ

2 ครั ง การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภออุ้มผาง, 
สาธารณสุข

  4.5.1 วจิยัร่วมกบั..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวจิยัร่วมกบั.................

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

  4.5.4 อื่นๆ .....................................................

 4.6 คลินิกเกษตร 1 ครั ง ไตรมาสแรก ไมแ่น่ใจชว่งเวลา

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 
(ระบุวชิา))

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

 2) วชิา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,กรมวชิาการ

 3) วชิา การท าและใชปุ้๋ยหมกั 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,สถานีพัฒนาที่ดิน

 4) วชิา การวนิิจฉยัโรคและแมลง 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,กรมวชิาการ

5) วชิา การปรับใชส้ารชวีภัณฑ์ แทนสารเคมี 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,กรมวชิาการ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา)

 1) วชิา เกษตรทฤษฎีใหม ่/เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

5.1.3 หลักสูตรเสริม

 1) วชิา การแปรรูป 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 2) วชิา การใชห้ลักภูมปิัญญาชาวบ้านเพื่อการผลิต 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

3) วชิา การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการตลาด 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไมเ่ป็นทางการ ราย
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขบัเคล่ือน ศพก.(รัฐ/
เอกชน/ชมุชน)

 6.1 งบพัฒนาจงัหวดั ชื่อกจิกรรม ..................
 .........................................................................

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

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  ชื่อ
กจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 5 พ.ย.-5 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 5 พ.ย.-5 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การตรวจวิเคราะห์ดิน 1 ฐาน 5 พ.ย.-5 ธ.ค. สถานพีฒันาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและการใชส้าร
ชวีภัณฑ์

1 ฐาน
5 พ.ย.-5 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปุย๋น  าหนัก
ชวีภาพ

1 ฐาน
5 พ.ย.-5 ธ.ค.

สถานพีฒันาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การควบคุมศัตรูพืช 1 ฐาน 5 พ.ย.-5 ธ.ค. กลุ่มงานอารักขาพชืจังหวัด

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การผลิต
มันส าปะหลัง

1 เร่ือง
1 มี.ค.-30 ก.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง 1 พ.ย. 59-30 ม.ค. 60 สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชน ต าบลเชยีงทอง 1 ศูนย์ 5 พ.ย.-5 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชมุชน ต าบลเชยีงทอง 1 ศูนย์ 5 พ.ย.-5 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - กลุ่มวิสาหกจิฯเกษตรผสมผสานบ้านเด่น
วัว

1 ศูนย์
5 พ.ย.-5 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชน (เครือขา่ย) 
ต าบลประดาง

1 ศูนย์
5 พ.ย.-5 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 5 ครั ง * * * * *

สนง.เกษตรอ าเภอ, 
กรรมการศูนยฯ์

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 6 ครั ง 1 พ.ย.59-30 ส.ค. 60 สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง
 30 ส.ค. 60

สนง.เกษตรอ าเภอ, 
กรรมการศูนยฯ์

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 12 ครั ง เดือนละ 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 6 ครั ง 2 เดือน/ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย * สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยว์ิจัยและพฒันาการ
เกษตรตาก, สถานพีฒันา
ที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์, 
ชลประทาน, พลังงาน, 
ศูนยห์ม่อนไหมเฉลิมพระ
เกยีรติตาก

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ, 
สมาชิกศูนฯ

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

ครั ง

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร  - ครั ง
5. การอบรมเกษตรกร
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 3/150 ครั ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก
 1) วิชาการลดต้นทุน และเพิม่ผลผลิตมัน
ส าปะหลัง

 1/50 ครั ง/ราย

20-ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ, 
ศูนยว์ิจัยและพฒันาการ
เกษตรตาก

 2) วิชาการขยายเชื อชวีภัณฑ์ควบคุมโรคและ
แมลง

 1/50 ครั ง/ราย
20-มี.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 3) วิชาการควบคุมศัตรูพืช  1/50 ครั ง/ราย 20-มิ.ย. สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ ครั ง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง  1/50 ครั ง/ราย

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม ครั ง/ราย
 1) วิชาบัญชคีรัวเรือน  1/50 ครั ง/ราย 20-มี.ค. ตรวจบญัชีสหกรณ์ตาก

 2) วิชาการใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า  1/50 ครั ง/ราย 20-มิ.ย. ชลประทานตาก

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

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

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

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