
แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอไทรน้อย  จงัหวัดนนทบุรี 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  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 าปุย๋หมกั.... 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สถานีพัฒนาที่ดิน

  - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .การลดต้นทุนการผลิตข้าว 1 ฐาน
1 พ.ค.-30 ม.ิย.

สนง.ปศุสัตวจ์งัหวดั

  - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใช้สารชีว
ภณัฑ์เพือ่ก าจัดศัตรูพืช..

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ต้นทุนการผลิตข้าว

1 เร่ือง ศูนยว์จิยัข้าว,  
สนง.เกษตร
อ าเภอ, สถานี

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมลูประจ า ศพก. 1 เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนยว์ิจยัขา้ว, 
สถานพีฒันาที่ดิน,
 ประมง, ปศุสัตว์

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

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลขุนศรี 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลไทรน้อย 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนยว์จิยัข้าว

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

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 29 พ.ย 24-ม.ีค. 25-ก.ค.

 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง 15-ก.ย. สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมลู ข่าวสาร 12 คร้ัง
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 12 คร้ัง
 4.3 Field Day 1 /200 คร้ัง/ราย

14-ม.ิย.-59

สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนยว์ิจยัขา้ว, 
สถานพีฒันาที่ดิน,
 ประมง, ปศุสัตว์, 
ชลประทาน, .....

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

1 คร้ัง มหาวทิยาลัย  
เกษตรศาสตร์

  4.5.1 วิจัยร่วมกบัส านักส่งเสริมและฝึกอบรม
 มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์

1 คร้ัง

 4.6 คลินิกเกษตร 1 คร้ัง
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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. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3 / 50 คร้ัง/ราย
27 ธ.ค 14 ม.ีค 17 พ.ค

 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 าและใช้น าหมกัชีวภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 4) วิชา เกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไมเ่ป็นทางการ ราย
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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

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

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกจิกรรมการส่งเสริม
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีมคุีณภาพและการลด
ต้นทุนการผลิตข้าว 1/100

คร้ัง/ราย
26 ธ.ค
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  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 25 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนนิการ 1 แผน 25

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เกษตรปราณีต 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เชื้อราไตรโคเดอร์มา่ 1 ฐาน  1-31 สนง.เกษตรจังหวัด

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ดิน 1 ฐาน สถานีพฒันาทีดิ่น

สนง.เกษตรอ าเภอ 

สถานีพฒันาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงไกไ่ข่ 1 ฐาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัด/อ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ลดการใช้

สารเคมี

1 เร่ือง
สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 1-31

สนง.เกษตรจังหวัด/อ าเภอ

สถานีพัฒนาที่ดิน           

สนง.ประมงจังหวั         

สนง.ปศุสัตว์จังหวัด/อ าเภอ

 ส านักชลประทานฯ

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบชุื่อศูนย)์

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชนต าบลบางไผ่ 1 ศูนย์ 23 สนง.เกษตรจังหวัด/อ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชนต าบลบางกร่าง 1 ศูนย์ 14 สนง.เกษตรจังหวัด/อ าเภอ

หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

1 ม.ค. - 28 ก.พ.

1 ก.พ.-30 เม.ย.

กิจกรรม หน่วยปริมาณ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง น้ าหมกั/ปุ๋ยหมกั 1 ฐาน
1 ก.พ.-30 เม.ย.
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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

หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 25 15 12 สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ คร้ัง

 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน 1 คร้ัง 25 สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการขอ้มลู ขา่วสาร 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day  1/200 คร้ัง/ราย 14

สนง.เกษตรจังหวัด/อ าเภอ

สถานีพัฒนาที่ดิน           

สนง.ประมงจังหวั         

สนง.ปศุสัตว์จังหวัด/อ าเภอ

 ส านักชลประทานฯ

 4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน  - คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนนิการกบัสถาบนัการศึกษา 

หนว่ยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 

ฯลฯ

 - คร้ัง

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................  -

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................  -

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

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

 4.6 คลินกิเกษตร  - คร้ัง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 3/50 คร้ัง/ราย

8 23 23 สนง.เกษตรอ าเภอ

ทุกวันที ่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

หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชา การท าฮอร์โมนหนอ่กล้วย  1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

สถานีพฒันาทีดิ่น

 2) วิชา การท าเชื้อราไตรโคเดอร์มา่  1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรจังหวัด/อ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) คร้ัง/ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิพอเพยีง  - คร้ัง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บญัชต้ีนทนุอาชพี 

องค์กรเกษตรกร การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 

 (ระบวุิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชา บญัชคีรัวเรือน  1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ สนง.

ตรวจบญัชีสหกรณ์ 

อาสาบญัชี

 2) วิชา การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า  1/50 คร้ัง/ราย ส านักชลประทานฯ

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนอืจาก ขอ้ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไมเ่ปน็ทางการ ราย

6. การสนบัสนนุเพิ่มเติมเพื่อขบัเคล่ือน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชมุชน)

 6.1 อ าเภอเมอืงนนทบรีุ อ าเภอเมืองนนทบุรี

 - ชดุโต๊ะหมู่ 1 ชดุ  1-31 ธ.ค.

 - โต๊ะ 7 ตัว  1-31 ธ.ค.

 - เกา้อี้ 35 ตัว  1-31 ธ.ค.

1 ก.พ. - 30 เม.ย.

1 ก.พ. - 30 เม.ย.

1 ก.พ.-30 เม.ย.

1 ธ.ค.-31 ม.ค.
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 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 21-พ.ย. 30-ธ.ค.
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท านาแบบเปียก
สลับแห้ง

1 ฐาน 21-พ.ย. 30  มค สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท านาแบบลดต้นทุน 1 ฐาน 21-พ.ย. 30-ม.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การป้องกนัก าจดัโรค
และแมลงในนาขา้ว

1 ฐาน 21-พ.ย. 30-ม.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

ฐาน
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง.................. เร่ือง
 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มลูประจ า ศพก. 1 เร่ือง
 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชน (ศูนยห์ลัก) 1 ศูนย์ 6-ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชน (ศูนยข์ยาย) 1 ศูนย์ 13-ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชมุชน 1 ศูนย์ 21-ธ.ค. 10-ก.พ. สนง.เกษตรอ าเภอ

พัฒนาที่ดิน
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 21-ธ.ค. 2-ม.ีค. 3-ก.ค.
 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด 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 หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มลู ขา่วสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day  1/200 คร้ัง/ราย 6-ก.ค. สนง.เกษตร

อ าเภอ,
ศูนย์วจิยัข้าว, 
สถานีพฒันา
ทีดิ่น, ประมง, 
ปศุสัตว,์ 
ชลประทาน 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

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

 3/50 คร้ัง/ราย 26-ธ.ค. 9-ม.ีค. 18-พ.ค.

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวชิา))

 1) วชิาการลดต้นทุนการผลิตขา้ว คร้ัง/ราย
 2) วชิาการผลิตขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มา คร้ัง/ราย
 3) การป้องกนัก าจดัโรคและแมลงในนาขา้ว คร้ัง/ราย
 4) การท านาแบบเปียกสลับแห้ง คร้ัง/ราย
 5) วชิาการเพิ่มมลูค่าผลผลิตรแปรรูปและการ
บรรจจุ าหน่ายขา้ว

คร้ัง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) คร้ัง/ราย
 1) วชิาเกษตรทฤษฎีใหม ่/เศรษฐกจิพอเพียง 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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี 
องค์กรเกษตรกร การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

คร้ัง/ราย

 1) วชิา................................... คร้ัง/ราย
 2) วชิา................................... คร้ัง/ราย
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) ........................ 
 ชื่อกจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรยีนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบรุ ี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. การวเิคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 25-พ.ย. 30-ธ.ค.
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงปลา 1 ฐาน 25-พ.ย. 30-ธ.ค. สนง.ประมงจงัหวดั

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

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

ฐาน
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง.................. เร่ือง
 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง
 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ัดการศัตรูพชืชุมชน (ศูนยห์ลัก) 1 ศูนย์ 9-ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ัดการศัตรูพชืชุมชน (ศูนยข์ยาย) 1 ศูนย์ 22-ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ัดการดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ 8-ธ.ค. 10-ก.พ. สนง.เกษตรอ าเภอ

พฒันาที่ดิน

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่
ร่วมด 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 หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง 13-ธ.ค. 23-ม.ีค. 12-ก.ค.
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day  1/200 คร้ัง/ราย 14-ก.ค. สนง.เกษตร

อ าเภอ,ศูนยว์จิยั
ข้าว, สถานี
พฒันาที่ดิน, 
ประมง, ปศุสัตว,์
 ชลประทาน

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง

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 หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

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

 3/50 คร้ัง/ราย 20-ธ.ค. 9-ม.ีค. 19-พ.ค.

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวชิา))

 1) วชิาการลดต้นทุนการผลิตข้าว คร้ัง/ราย
 2) วชิาการผลิตขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มา คร้ัง/ราย
 3) วชิาการเล้ียงไก่ คร้ัง/ราย
 4) วชิาการเล้ียงปลา คร้ัง/ราย
 5) วชิาการปลูกมะนาว คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) คร้ัง/ราย
 1) วชิาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

คร้ัง/ราย

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

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

 6.1 งบพฒันาจังหวดั 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

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................
 .........................................................................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................ 
 ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ บางกรวย จังหวดั นนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2560

ระยะเวลา
10/59 11/59 12/59 1/60 2/60 3/60 4/60 5/60 6/60 7/60 8/60 9/60

1. การวเิคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 20
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 16
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 30
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการเสริมรากทุเรียน 1 ฐาน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองระบบการให้น  าทุเรียน 1 ฐาน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการดูแลจัดการสวน (เปลือก
สวน)

1 ฐาน

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง.................. เร่ือง
 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง
 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือข่าย (ระบุชือ่ศูนย์)
    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง 28 24 21
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 1 ครั ง/เดือน
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 1 ครั ง/เดือน
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั งเดือน
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร (น  าเค็มและ
ข้อมูลอืน่ๆ)

30 ครั ง/เดือน

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ
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ระยะเวลา
10/59 11/59 12/59 1/60 2/60 3/60 4/60 5/60 6/60 7/60 8/60 9/60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 4 ครั ง
 4.3 Field Day ครั ง/ราย 27
 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 4 ครั ง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน ฯลฯ

ครั ง

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ กรมวชิาการเกษตรเร่ืองระบบ
น  า มหาลัยมหิดลเร่ืองฐานทรัพยากรท้องถิน่

  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อืน่ๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1/50 ครั ง/ราย 15 29 24

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 
(ระบุวชิา))

 1) วชิาGAP 2/50 ครั ง/ราย 26 17

 2) วชิาแปลงใหญ่ การรวมกลุ่ม 2/50 ครั ง/ราย 13 10

3) วชิาแปลงใหญ่ การตลาด 1/50 ครั ง 15
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) ครั ง/ราย

 1) วชิาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง ครั ง/ราย
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ระยะเวลา
10/59 11/59 12/59 1/60 2/60 3/60 4/60 5/60 6/60 7/60 8/60 9/60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กร
เกษตรกร การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

ครั ง/ราย

 1) วชิาบัญชีครัวเรือน ครั ง/ราย ตรวจบัญชีจังหวดั

 2) วชิา................................... ครั ง/ราย

5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอืน่ๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบพัฒนาจังหวดั ชือ่กิจกรรม โครงการฟืน้ฟู
อนุรักษ์ทุเรียนอยา่งยัง่ยนื
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี 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. การวิเคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์  1-5 สนง.กษอ.
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน  5-10 สนง.กษอ.
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง      25-30 สนง.กษอ.
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจัดการศัตรูพืช 1 ฐาน  1-31 สนง.กษอ.
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ไตรโครเดอร์มา 1 ฐาน  1-31 สนง.กษอ.
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง บิวเวอร์เรีย 1 ฐาน  1-31 สนง.กษอ.
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปุ๋ยยูเรียน  า 1 ฐาน  1-31 สนง.กษอ.
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองระบบนิเวศ 1 เร่ือง  1-31 สนง.กษอ.
 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 6 เร่ือง  1-31 สนง.กษอ.ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, ประมง, ปศุสัตว์
 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลล าโพ 1 ศูนย์ 28 สนง.กษอ.
    - ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลละหาร 1 ศูนย์ 14 สนง.กษอ.
    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลบางบัวทอง 1 ศูนย์ 15 สนง.กษอ.
    - ศูนย์ข้าวชุมชนพิมลราช 1 ศูนย์ 20 สนง.กษอ.
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง 18 15 13
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 ครั ง ทุกวันจันทร์แรกของเดือน สนง.กษอ.
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.กษอ.
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง  1-30 สนง.กษอ.
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 12 ครั ง สนง.กษอ.
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 12 ครั ง สนง.กษอ.
 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย 8 สนง.กษอ.
 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หนว่ยงานทีร่่วมด าเนนิการ
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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
หนว่ยงานทีร่่วมด าเนนิการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
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)

    3/50 ครั ง/ราย 21 8 10

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก
ของ ศพก (ระบุวิชา))

 

 1) วิชาการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน   1/50 ครั ง/ราย 21
 2) วิชาการผลิตเชื อไตรโครเดอร์มา  1/50 ครั ง/ราย 21
 3) วิชาการผลิตเชื อบิวเวอร์เรีย  1/50 ครั ง/ราย 21
 4) วิชาการผลิตปุ๋ยยูเรียน  า   1/50 ครั ง/ราย 21
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)  ครั ง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง  1/10 ครั ง/ราย 28
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

 1/10 ครั ง/ราย 12

 1) วิชาเทคโนโลยีการผลืตพืช สัตว์ ประมง   1/10 ครั ง/ราย 12
 2) วิชาการท าบัญชีฟาร์มและการตลาด  1/10 ครั ง/ราย 12
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 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หนว่ยงานทีร่่วมด าเนนิการ

 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรมการจัดการ
ถ่ายทอดความรู้ตามระบบการจัดการคุณภาพ 
GAP ข้าว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC 
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวปลอดภัย
แบบครบวงจร และลดต้นทุนการผลิตข้าว

 2/150 ครั ง/ราย 13,22 สนง.กษอ. สนง.กษจ.           

 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม
 ...................... 
.........................................................................  -
 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................ 
 ชื่อกิจกรรม ....................................................  - 
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