
แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอ..........บา้นนา................จงัหวัด.....นครนายก...... ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

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

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนนิการ 1 แผน สนง.กษอ.บา้นนา

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง ศพก.บา้นนา
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ดิน,ปุย๋ 1 ฐาน สถานที่พัฒนาที่ดิน นย.
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตข้าวและ
ปรับเปล่ียนวิธีการเพาะปลูกข้าว

1 ฐาน ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบรีุ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจัดการศัตรูพืช 1 ฐาน สนง.เกษตรจังหวัด นย.
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เพิ่มมลูค่าสินค้าข้าว 1 ฐาน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกจิพอเพียง 1 ฐาน สนง.ประมงจังหวัด นย.

สนง.ตรวจบญัชีและ
สหกรณ์จังหวัด นย.

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การผลิต
ข้าว

1 เร่ือง สนง.เกษตรจังหวัด นย.

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมลูประจ า ศพก. 1 เร่ือง
 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบชุือ่ศูนย์)
    - ศูนย์ ข้าวชุมชนบา้นเกาะไมล้าย ต.พิกลุ
ออก

1 ศูนย์

    - ศูนย์ จัดการดินปุย๋ชุมชน 2 ศูนย์ สนง.เกษตรจังหวัด นย.
    - ศูนย์ จัดการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย์ 17-ม.ค. สนง.เกษตรจังหวัด นย.
    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์

หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

25 ต.ค.,14 พ.ย.

25 พ.ย.-1 ธ.ค.

25 พ.ย.-30 ธ.ค.

25 พ.ย.-1 ธ.ค.

กิจกรรม หน่วยปริมาณ

1

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



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

กิจกรรม หน่วยปริมาณ

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง สนง.กษอ.บา้นนา

 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ คร้ัง สนง.กษอ.บา้นนา

 3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน คร้ัง สนง.กษอ.บา้นนา

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมลู ข่าวสาร คร้ัง
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย 8-ม.ิย. สนง.กษอ.บา้นนา

สนง.ประมงจงัหวดั นย.
สนง.ตรวจบญัชีและ
สหกรณ์จงัหวดั นย.
สถานที่พฒันาที่ดิน นย.
ศูนยว์จิยัขา้วปราจนีบรีุ
สนง.ปศุสัตวจ์งัหวดั นย.
สนง.ชลประทานจงัหวดั 
นย. ฯลฯ

 4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

กิจกรรม หน่วยปริมาณ

 4.5 ร่วมด าเนนิการกบัสถาบนัการศึกษา 
หนว่ยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจัยร่วมกบั 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อืน่ๆ .....................................................
 4.6 คลินกิเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบวุิชา)

 1) วิชา การพัฒนาเตรียมความพร้อมการผลิต
ข้าวในรูปแบบนาแปลงใหญ่

3 คร้ัง/ราย สนง.กษจ.นครนายก

 2) วิชา การใช้เทคโนโลยีเคร่ืองปกัด าเพื่อลด
ต้นทุนการผลิต

1 คร้ัง/ราย ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบรีุ

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิพอเพียง คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

คร้ัง/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 หน่วยงานทีร่่วมด าเนินการ

กิจกรรม หน่วยปริมาณ

 1) วิชา การพัฒนาเกษตรกรตามกระบวนการ
ความรู้ด้านการประมง

1 คร้ัง/ราย สนง.ประมงจังหวัด นย.

 2) วิชา การพัฒนาเกษตรกรตามกระบวนการ
ของส านกังานปฏรูิปที่ดิน

1 คร้ัง/ราย สปก. นครนายก

 3) วิชา การพัฒนาความรู้ด้านหลักการครู
บญัชีแกเ่กษตรกรผู้น า

1 คร้ัง/ราย สนง.ตรวจบญัชีและ
สหกรณ์จังหวัด นย.

 4) วิชา การพัฒนาตามหลักสหกรณ์ แก่
เกษตรกรผู้น า ศพก.

1 คร้ัง/ราย 

6-7 ธ.ค.

สนง. สหกรณ์ประจันต
คาม จ.ปราจีนบรีุ

5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนอืจาก ข้อ 5.1 ) ราย
 1) วิชา ความรู้จากส านกังานเศรษฐกจิ
การเกษตร เขตที่ 6

2 คร้ัง/ราย ส านกังานเศรษฐกจิ
การเกษตร เขตที่ 6

5.3 การอบรมอืน่ๆอย่างไมเ่ปน็ทางการ ราย

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

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชือ่กจิกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากท้องถิน่ ชือ่กจิกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ปศุสัตว์จังหวัด 
ชือ่กจิกรรม การเล้ียงสุกรชีวภาพ

ปศุสัตว์จังหวัด นย.

4

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



หน่วยงาน
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย ที่ร่วม หมายเหตุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ด าเนินการ
 1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
    1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ * สนง.กษ.อ.ปากพลี
    1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนนิการ 1 แผน สนง.กษ.อ.ปากพลี
 2. การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
    2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.สลากกินแบ่งรัฐบาล
    2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
         2.2.1 ฐานเรียนรู้หลัก
    - ฐานเรียนรู้เร่ือง การผลิตข้าว 1 ฐาน ศูนย์วิจัยข้าว
    - ฐานเรียนรู้เร่ือง การผลิตดิน/ปุย๋ 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน
    - ฐานเรียนรู้เร่ือง การการจัดการศัตรูพืช 1 ฐาน สนง.เกษตรจังหวัด
    - ฐานเรียนรู้เร่ือง เศรษฐกจิพอเพียง 1 ฐาน สนง.กษ.
          2.2.2 ฐานเรียนรู้รอง
    - ฐานเรียนรู้เร่ือง บญัชีฟาร์ม 1 ฐาน สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์
    - ฐานเรียนรู้เร่ือง การเล้ียงปลา 1 ฐาน สนง.ประมง
    - ฐานเรียนรู้เร่ือง ทฤษฎใีหม่ 1 ฐาน สนง.กษ.
    2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการลดต้นทุน
การผลิตข้าว 1 เร่ือง สถานีพัฒนาที่ดิน

ศูนย์วิจัยข้าว
สนง.กษ.อ.ปากพลี

    2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมลู ประจ า ศพก.
    - ปรับปรุงฐานข้อมลูความรู้ 1 ชุด สถานีพัฒนาที่ดิน แผนที่
    - ส่ือการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ ประจ า ศพก. 1 ชุด สนง.สหกรณ์จังหวัด

ระยะเวลา
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

แผนการด าเนินงาน
ศูนย์เรยีนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอปากพลี   จังหวัดนครนายก  ประจ าปีงบประมาณ 2560
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หน่วยงาน
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย ที่ร่วม หมายเหตุ

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

ระยะเวลา
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

    - จัดท าเอกสาร/ข้อมลูข่าวสาร 2 เร่ือง สนง.กษ.อ.ปากพลี
    - จัดท าเอกสารเร่ืองการปฏบิติัการฝนหลวง 1 ชุด กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
    - ส่ือการเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ 5 ชุด สนง.ปศุสัตว์จังหวัด คู่มือการเล้ียงสัตว์

    - จัดท าบอร์ดวิชาการ 1 ปา้ย สนง.ประมงจังหวัด
    2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย
    - ศูนย์เรียนรู้การปลูกข้าวปลอกสารพิษ 1 ศูนย์ สนง.กษ.อ.ปากพลี
    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชนต าบลเกาะหวาย 1 ศูนย์ สนง.เกษตรจังหวัด
    - ปราชญ์ชาวบา้นเศรษฐกจิพอเพียงชุมชน 1 ศูนย์ กษ.จังหวัด
 3. การบริหารจดัการ ศพก.
    3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * * สนง.กษ.จ.นครนายก
    3.2 การประชาสัมพันธ์ 4 คร้ัง * * * * สนง.กษ.อ.ปากพลี
    3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 คร้ัง สนง.กษ.อ.ปากพลี ทุกวันที่ 25
    3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน 1 คร้ัง สนง.กษ.อ.ปากพลี
 4. การให้บริการของ ศพก.
    4.1 การใหบ้ริการข้อมลูข่าวสาร คร้ัง สนง.กษ.อ. ,ศูนยว์จิยัขา้ว

    4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร คร้ัง พ.ด.,ประมง,ปศุสัตว์
ชลประทาน

    4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย 25 สนง.กษ.อ. ,ศูนยว์จิยัขา้ว

พ.ด.,ประมง,ปศุสัตว์
ชลประทาน

    4.4 การแกไ้ขปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
    4.5 ร่วมด าเนนิการ ด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ คร้ัง
    4.6 คลินกิเกษตรเคล่ือนที่ 1 คร้ัง 23 กระทรวงเกษตรฯ
 5. การอบรมเกษตรกร
    5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น า ตามหลักสูตรและ * * * สนง.กษ.อ. ,ศูนยว์จิยัขา้ว 3 คร้ัง/ฤดูกาล
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤกกูาลผลิตตาม - สนง.กษ.จ. , พ.ด. สมาชิกแปลงใหญ่
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หน่วยงาน
กิจกรรม ปริมาณ หน่วย ที่ร่วม หมายเหตุ

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

ระยะเวลา
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

แนวทางโรงเรียนเกษตรกร
        5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ปริทธิภาพการผลิตข้าว 
    1. วิชา การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  1/50 คร้ัง/ราย ศูนยว์จิยัขา้ว,สนง.กษ.อ.

    2. วิชา การท าและใช้ ปุย๋อนิทรีย์  1/50 คร้ัง/ราย สนง.พัฒนาที่ดิน
    3. วิชา การจัดการศัตรูพืช  1/50 คร้ัง/ราย สนง.กษ.จ.
        5.1.2 หลักสูตรบงัคับ
    1. เกษตรทฤษฎใีหม่/เศรษฐกจิพอเพียง  1/50 คร้ัง/ราย กษ. , ชลประทาน
    2. การผลิตและใช้สารชีวภณัฑ์  1/50 คร้ัง/ราย สนง.กษ.จ.
        5.1.3 หลักสูตรเสริม
    1. การจัดท าบญัชี คร้ัง สนง.ตรวจบญัชี

    2. อบรมเกษตรกรุ่นใหม่  1/30 คร้ัง/ราย * สปก.
    3. ถ่ายทอดความรู้ เร่ืองการท าปุย๋บ ารุงดิน  1/50 คร้ัง/ราย ศูนย์วิจัยข้าวปราจีน
    4. อบรม การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า  1/30 คร้ัง/ราย ชลประทานจังหวัด
    5.2 การอบรมอืน่ๆ
 6. การสนบัสนนุเพิมเติมเพื่อขับเคล่ือน ศพก .
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรูก้ารเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอเมืองนครนายก จงัหวดันครนายก 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. การวเิคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 9-พ.ย.-59
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 14-พ.ย.-59
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 20 ธ.ค.59-20 ก.พ.60
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตดินปุ๋ย 1 ฐาน 20 พ.ย.-30 ธ.ค. 59 พด.,กษอ.
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุนการผลิตขา้ว 1 ฐาน 20 พ.ย.-30 ธ.ค. 59 พด.,กษอ.,ศวข.ปราจนีบุรี
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการจดัการศัตรูพืช 1 ฐาน 20 พ.ย.-30 ธ.ค. 59 กษจ.
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ไร่นาสวนผสม 1 ฐาน 20 พ.ย.-30 ธ.ค. 59 กษอ.,กษ.
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการลด้นทุนการผลิตขา้ว 1 เร่ือง กษอ.
 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มลูประจ า ศพก. เร่ือง พด.,กษอ.,ศวข.ปราจนีบุรี,มกอช.

ตรวจบัญช,ีสหกรณ์,ประมง,ปศุสัตว์
สศข.6,สปก.,ชลประทาน,กษ.,กษจ.

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยศ์ดปช.ต.เขาพระ 1 ศูนย์ กษอ.,กษจ.
    - ศูนยศ์จช.ต.เขาพระ 1 ศูนย์ 20-ธ.ค.-59 กษอ.,กษจ.
    - ศูนยข์า้วชมุชนบ้านกดุตะเคียน 1 ศูนย์ กษจ.,กษอ.,ศวข.ปราจนีบุรี
    - ศูนยศ์พก.บ้านชวดบัว 1 ศูนย์
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 11-ม.ค.-60 15-ม.ีค.-60 12-ก.ค.-60 กษอ.
 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทุกวนัที่ 25 ของทุกเดือน กษอ.
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน คร้ัง กษอ.
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มลู ขา่วสาร คร้ัง หน่วยงานในกระทรวงเกษตร,ศพก.
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง หน่วยงานในกระทรวงเกษตร,ศพก.
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย 12-พ.ค.-60 หน่วยงานในกระทรวงเกษตร,ศพก.
 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ/
เอกชนในด้านการวจิยั ฝึกงาน ฯลฯ

คร้ัง

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

หมายเหตุ :เจา้ของศูนยท์ี่วางแผนสร้างศาลาเรียนรู้เสียชวีติต้องเปล่ียน ศพก.หลัก
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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 หน่วยปริมาณ
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

  4.5.1 วจิยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร 1 คร้ัง 2-3ส.ค.60
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการ
เรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียน
เกษตรกร)

ม.ีค.-50 คร้ัง/ราย กษอ.,กษจ.

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธภิาพ
การผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบุวชิา))

 1) วชิา................................... คร้ัง/ราย
 2) วชิา................................... คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) คร้ัง/ราย
 1) วชิาเกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิพอเพียง คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี องค์กร
เกษตรกร การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

คร้ัง/ราย

 1) วชิา................................... คร้ัง/ราย
 2) วชิา................................... คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 )
5.2.1 การคิดต้นทุน,การใช ้OAE App 1 ราย สศข.6
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไมเ่ป็นทางการ
5.3.1 ให้บริการความรู้การจดัท าบัญช ีโดยครูบัญชอีาสา ราย ตรวจบัญชี
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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 หน่วยปริมาณ
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

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

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

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

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

10

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ..องครักษ์....จังหวัด..นครนายก... 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 9 สนง.กษอ.
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 9 สนง.กษอ.
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง SC
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจัดการศัตรูพืช 1 ฐาน สนง.กษจ.
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับเปล่ียนวิธีการ
ท านา

1 ฐาน ศูนย์วิจัยข้าว

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจัดการดิน-ปุ๋ย 1 ฐาน พด.
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง 1 ฐาน กษ.
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด
ต้นทุนการผลิตข้าว

1 เร่ือง ศูนย์วิจัยข้าว 
พด. 
สนง.กษอ.

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง หน่วยงาน
กระทรวง
เกษตรฯ

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์ ข้าวชุมชน ม.3 ต.ศรษะกระบือ 1 ศูนย์ สนง.กษอ.
    - ศูนย์ จัดการศัตรูพืชชุมชน บ้านคลอง23 
ต.ศีรษะกระบือ

1 ศูนย์ สนง.กษอ.

    - ศูนย์ จัดการดินปุ๋ยชุมชน บ้านคลอง23 
ต.ศีรษะกระบือ

1 ศูนย์ สนง.กษอ.

    - ศูนย์ เครือข่ายศพก. ม.2 ต.คลองใหญ่ 1 ศูนย์ สนง.กษอ.

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

25 พ.ย - 30 ธ.ค.

25 พ.ย.-30 ธ.ค.
25 พ.ย.-30 ธ.ค.

25 พ.ย.-30 ธ.ค.
25 พ.ย.-30 ธ.ค.

25 พ.ย. - 30 ธ.ค.

25 พ.ย.-30 ธ.ค.
25 พ.ย.-30 ธ.ค.

25 พ.ย.-30 ธ.ค.

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

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 9 ** ** สนง.กษอ.
 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง สนง.กษอ.
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.กษอ.
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย 25 หน่วยงาน

สังกัด
กระทรวง
เกษตรฯ

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ
 ..................................................... 4.6 คลินิกเกษตร 1 คร้ัง 20

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

1คร้ัง/50ราย คร้ัง/ราย สนง.กษอ. 
สนง.กษจ.

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การติดตามและส ารวจระบบนิเวศน์
ในนาข้าว

1คร้ัง/50ราย คร้ัง/ราย สนง.กษจ.

ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน

12

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



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

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

 2) วิชา การเตรียมดินและการเตรียมเมล็ด
พันธุท์ี่ดี

1คร้ัง/50ราย คร้ัง/ราย ศูนย์วิจัยข้าว

3) วิชา การท าและใช้น้ าหมักชีวภาพ 1คร้ัง/50ราย คร้ัง/ราย พด.
4) วิชา การผลิตและการใช้ฮอร์โมนไข่ 1คร้ัง/50ราย คร้ัง/ราย กษ.
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1คร้ัง/50ราย คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1คร้ัง/50ราย คร้ัง/ราย กษ.
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชา บัญชีต้นทุนอาชีพ 1คร้ัง/50ราย คร้ัง/ราย ตรวจบัญชี
สหกรณ์

 2) วิชา การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 1คร้ัง/50ราย คร้ัง/ราย ชลประทาน
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
 
......................................................................... 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................
 
.........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................ 
 ชื่อกิจกรรม ....................................................
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