
แผนการด าเนินงานของ  

ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอ ก าแพงแสน จงัหวดั นครปฐม 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 16 ส านักงานเกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการ
ด าเนินการ

1 แผน 16 ส านักงานเกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง ส านักงานเกษตรอ าเภอ

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เทคโนโลยกีารผลิตขา้ว 1 ฐาน ศูนยข์า้วราชบุรี

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุ๋ยอนิทรีย์ 1 ฐาน พัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจดัการศัตรูพืช 1 ฐาน ส านักงานเกษตรจงัหวดั,ศวพ.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจดัการดินและปุ๋ย 1 ฐาน ส านักงานเกษตรจงัหวดั
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง          
         การลดต้นทุนการผลิตขา้ว

1 เร่ือง
ศูนยข์า้วราชบุรี ,พัฒนาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มลูประจ า ศพก. 1 เร่ือง
SC

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์

    - ศูนย ์การผลิตขา้วโพดฝักออ่น 1 ศูนย์ ส านักงานเกษตรอ าเภอ

    - ศูนย ์เกษตรอนิทรีย์ 1 ศูนย์ ส านักงานเกษตรอ าเภอ

    - ศูนย ์เกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ศูนย์ ส านักงานเกษตรอ าเภอ

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

24 พ.ย.  - 30 ธ.ค.

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
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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 หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง    SC

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 คร้ัง SC

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 ส านักงานเกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการขอ้มลู ขา่วสาร 12 คร้ัง SC

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง SC

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย 18 SC

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง SC

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

1 คร้ัง
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

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

- -

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

- -

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

- -

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

- -

 4.6 คลินิกเกษตร - คร้ัง
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ระยะเวลา

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

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/30 คร้ัง/ราย

   SC

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ
เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก
ของ ศพก (ระบุวชิา))

 1) วชิา การใชเ้มล็ดพันธุ์ดี 1/30 คร้ัง/ราย ศูนยข์า้วราชบุรี

 2) วชิา การจดัการดินและปุ๋ย 1/30 คร้ัง/ราย ส านักงานเกษตรจงัหวดั

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) 1/30 คร้ัง/ราย

 1) วชิาเกษตรทฤษฎีใหม ่/เศรษฐกจิพอเพียง 1/30 คร้ัง/ราย ส านักงานเกษตรจงัหวดั/อ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี
 องค์กรเกษตรกร การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

1/30 คร้ัง/ราย

 1) วชิา ต้นทุนอาชพี 1/30 คร้ัง/ราย ส านักงานตรวจบัญชี

 2) วชิา การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 1/30 คร้ัง/ราย ชลประทาน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1
 )

1/30 คร้ัง/ราย
ส านักงานเกษตรอ าเภอ

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไมเ่ป็นทางการ 1/30 คร้ัง/ราย ส านักงานเกษตรอ 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 หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

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

 6.1 งบพัฒนาจงัหวดั                           
      1. อบรมเกษตรกร หลักสูตรพัฒนาการ
ผลิตพืชผัก

3/20 คร้ัง/ราย 9,16,29 ส านักงานเกษตรจงัหวดั/อ าเภอ

          2. อบรมเกษตรกรการเพิ่ม
ประสิทธภิาพการผลิตไมผ้ลเพื่อการส่งออก 
(ส้มโอ)

3/50 คร้ัง/ราย 7,14,21 ส านักงานเกษตรจงัหวดั/อ าเภอ

           3. จดักระบวนการเรียนรู้เกษตร
ทฤษฎีใหม่

1/50 คร้ัง/ราย 18
ส านักงานเกษตรจงัหวดั/อ าเภอ

           4. อบรมการเพิ่มศักยภาพการใช้
ปุ๋ยในนาขา้ว

1/20 คร้ัง/ราย 21
ส านักงานเกษตรจงัหวดั/อ าเภอ

6.2 งบจากท้องถิ่น - -

6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ส านักงาน
สลากกนิแบ่งรัฐบาล                             
   ชื่อกจิกรรม การสร้างศาลาเรียนรู้ในศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้า
เกษตร

1 หลัง ส านักงานสลากกนิแบ่งรัฐบาล
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 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.เกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ
2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การตรวจวิเคราะหดิ์น 1 ฐาน สถานีพฒันาที่ดิน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ปุ๋ยอินทรีย ์ปุ๋ยหมัก 1 ฐาน สถานีพฒันาที่ดิน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การบริหารจดัการศัตรูพืช 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพยีง 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์ 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เคร่ืองจกัรกลเกษตร 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การใหน้  า
แบบเปยีกสลับแหง้

1 เร่ือง กรมการข้าว

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ
 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบชุือ่ศูนย์)
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชุมชนบา้นบวัล้มช้าง 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนยข์้าวชุมชนบา้นบวัล้มช้าง 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชนบา้นบวัล้มช้าง 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง * * * สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง ทุกวนัที ่25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง
4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 12 ครั ง
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 12 ครั ง
 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,

ศูนย์วิจัยข้าว, 
สถานีพัฒนาที่ดิน, 
ประมง, ปศุสัตว,์ 
ชลประทาน, 
ส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน 12 ครั ง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

ครั ง

  4.5.1 วิจยัร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 4/50 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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชาการเตรียมดิน  1/50 ครั ง/ราย * สนง.เกษตรอ าเภอ
 2) วิชาการเตรียมเมล็ดพนัธุ์  1/50 ครั ง/ราย * สนง.เกษตรอ าเภอ
 3) วิชาการท าปุ๋ยหมัก  1/50 ครั ง/ราย * สนง.เกษตรอ าเภอ
 4) วิชาการผลิตและใช้สารชีวภณัฑ์  1/50 ครั ง/ราย * สนง.เกษตรอ าเภอ
 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา)
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง  1/50 ครั ง/ราย * สนง.เกษตรอ าเภอ
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

 1) วิชาการท าบญัชีครัวเรือน  1/50 ครั ง/ราย * ส านักงานตรวจ
บญัชีสหกรณ์

5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอืน่ๆอยา่งไม่เปน็ทางการ ราย

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

 6.1 งบพฒันาจงัหวัด ชือ่กิจกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากทอ้งถิน่ ชือ่กิจกรรม ......................
 .........................................................................
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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 หน่วยงานทีร่่วม
ด าเนินการ

 6.3 โครงการยกระดับศักยภาพหมูบ่า้นเพื่อ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ  ชือ่กิจกรรม ต่อเติมอาคารศาลา
เรียนรู้
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอ..เมืองนครปฐม.....จงัหวดั..นครปฐม. 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 *1-5 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน *5-10 สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การท าปุย๋หมัก.... 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สถานีพัฒนาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเล้ียงไก่ 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.ปศุสัตวจ์ังหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .. 1 ฐาน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใชส้ารชวี
ภัณฑ์เพือ่ก าจดัศัตรูพืช..

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ต้นทุนการผลิตขา้ว......

1 เร่ือง ศูนย์วจิัยข้าว,  
สนง.เกษตร
อ าเภอ, สถานี
พัฒนาทีดิ่น

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนยว์จิยัขา้ว, 
สถานีพฒันาทีดิ่น,
 ประมง, ปศุสัตว์

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
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 หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

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

    - ศูนยข์า้วชมุชน......................................... 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนย์วจิัยข้าว

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

    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

,ศูนยว์จิยัขา้ว, 
สถานีพฒันาทีดิ่น,
 ประมง, ปศุสัตว์, 
ชลประทาน, .....

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

2 คร้ัง มหาวทิยาลัย.........

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร  - คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี 1 / 50 คร้ัง/ราย
 3) วิชา การท าและใชน้ าหมักชวีภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 4) วิชา การท าและใชน้้ าส้มควันไม้ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี 
องค์กรเกษตรกร การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชาการใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

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

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

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  
ชื่อกจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรยีนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 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 1-5
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการ
ด าเนินการ

1 แผน 5-10

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การแปรรูปข้าว 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตข้าวอินทรีย์ 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและใช้สาร
ชีวภณัฑ์

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ 
      เร่ือง การลดต้นทุนการผลิตข้าว

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า 
ศพก.

5 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์บางเตย 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย์คลองใหม่ 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย์คลองจินดา 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย์บางช้าง 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ
หน่วยงาน

ที่ร่วมด 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 หน่วยปรมิาณ
หน่วยงาน

ที่ร่วมด าเนินการ

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 12 25 25 สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 2 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย 6 หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย 
ฝึกงาน ฯลฯ

3 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
และ อปท.

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ
..........................................  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ
.................

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

  4.5.4 อื่นๆ
 ..................................................... 4.6 คลินิกเกษตร 1 คร้ัง 22 หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

5. การอบรมเกษตรกร

ทุกวันที ่25 ของเดือน 
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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 หน่วยปรมิาณ
หน่วยงาน

ที่ร่วมด าเนินการ

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอด
ฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

4/50 คร้ัง/ราย 7 12 9 7 สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ
เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร
หลักของ ศพก (ระบุวชิา))

 1) วชิา................................... คร้ัง/ราย
 2) วชิา................................... คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) คร้ัง/ราย
 1) วชิาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจ
พอเพียง

3/10 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุน
อาชีพ องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้
คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

คร้ัง/ราย

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

ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย

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

ที่ร่วมด าเนินการ

 6.1 งบพัฒนาจังหวดั ชื่อกิจกรรม 
      - พัฒนาการผลิตและการตลาดไม้ผล
      - การป้องกันก าจัดแมลงวนัผลไม้
      - พัฒนาการผลิตไม้ผลคุณภาพ



'3/150
4/100
6/220



คร้ัง/ราย
คร้ัง/ราย
คร้ัง/ราย



สนง.เกษตรอ าเภอ
สนง.เกษตรอ าเภอ
สนง.เกษตรอ าเภอ

 6.2 งบจากหน่วยงานสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

กษจ.

      1) ศวพ.นครปฐม
          - เอกสารประชาสัมพันธ์



250



แผ่น



ศวพ. นครปฐม

      2) ศูนย์เมล็ดพันธุข์้าวราชบุรี
          - พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านข้าว
          - สร้างเครือข่ายผู้น า



1
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ศูนย์
ราย



ศูนย์ข้าวราชบุรี
ศูนย์ข้าวราชบุรี

      3) สนง.สหกรณ์จังหวดันครปฐม
          - สนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม



1



ศูนย์



สหกรณ์จังหวดั

      4) สถานีพัฒนาที่ดิน
          - ถ่ายทอดเทคโนโลยี



1



ศูนย์



พัฒนาที่ดินจังหวดั

      5) สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์
          - บริหารความรู้



1



ศูนย์



ตรวจบัญชี

      6) สนง.ปศุสัตวจ์ังหวดันครปฐม
          - ถ่ายทอดความรู้



10



ราย



ปศุสัตวจ์ังหวดั

      7) สนง.ประมงจังหวดันครปฐม
          - ถ่ายทอดความรู้, ท าแปลงเรียนรู้



1



ศูนย์



ประมงจังหวดั

      8) โครงการชลประทานนครปฐม
          - ถ่ายทอดความรู้, บริการข้อมูล 
            วชิาการ



1



ศูนย์



ชลประทานจังหวดั
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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 หน่วยปรมิาณ
หน่วยงาน

ที่ร่วมด าเนินการ

      9) สนง.เศรษฐกิจที่ 10 จ.ราชบุรี
          - สนับสนุนเอกสาร 
            ข้อมูลด้านการเกษตร



12



คร้ัง



สนง.เศรษฐกิจ

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ)
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