
แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรยีนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ.......เชยีงค า............จังหวัด.......พะเยา........ ประจ าปีงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

1. การวเิคราะห์ศักยภาพ

 1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.กษอ.และคณะกรรมการ

ศพก.

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการ
ด าเนินการ

1 แผน สนง.กษอ.และคณะกรรมการ

ศพก.

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.กษอ.และคณะกรรมการ

ศพก.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจัดการดิน 1 ฐาน สนง.กษอ.และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเตรียม
เมล็ดพันธุ์

1 ฐาน สนง.กษอ.และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การบริหาร
จัดการแปลง

1 ฐาน สนง.กษอ.และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจัดการหลังการ

เกบ็เกี่ยว
1 ฐาน สนง.กษอ.และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ
หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปรมิาณ

หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจัดท า
บัญชีครัวเรือน

1 ฐาน สนง.กษอ.และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง 
 ข้าว

1 เร่ือง สนง.กษอ.และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูล

ประจ า ศพก.

1 เร่ือง สนง.กษอ.และคณะกรรมการ

ศพก.

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อ
ศูนย)์

    - ศูนย์ การจัดท าบัญชีครัวเรือน 1 ศูนย์ สนง.กษอ.และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

    - ศูนย์ เศรษฐกิจพอเพียง 1 ศูนย์ สนง.กษอ.และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

    - ศูนย์ การปลูกผักปลอดสารพิษ 1 ศูนย์ สนง.กษอ.และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

    - ศูนย์ การปลูกข้าวอินทรีย์ 1 ศูนย์ สนง.กษอ.และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 2 คร้ัง สนง.กษอ.และคณะกรรมการ

ศพก.

 3.2 การประชาสัมพันธ์ ตลอดปี คร้ัง สนง.กษอ.และคณะกรรมการ

ศพก.
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปรมิาณ

หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง สนง.กษอ.และคณะกรรมการ

ศพก.

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 2 คร้ัง สนง.กษอ.และคณะกรรมการ

ศพก.

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร ตลอดปี คร้ัง สนง.กษอ.และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร ตลอดปี คร้ัง สนง.กษอ.และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

 4.3 Field Day 1/100 คร้ัง/ราย สนง.กษอ.และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ือง

ร้องเรียน

ตลอดปี คร้ัง สนง.กษอ.และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

 4.5 ร่วมด าเนินการกับ
สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ/
เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ
..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ
.................
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปรมิาณ

หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

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

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

 4.6 คลินิกเกษตร 1 คร้ัง สนง.กษอ.และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตาม
หลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ 
ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทาง
โรงเรียนเกษตรกร)

1/10 คร้ัง/
ราย

สนง.กษอ.และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน
 และเพิ่มประสิทธภิาพการผลิต
สินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบุ
วชิา))

 1) วชิา การลดต้นทุนข้าว 1/20 คร้ัง/
ราย

สนง.กษอ.และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

 2) วชิา การเพิ่มประสิทธภิาพล าไย 1/20 คร้ัง/
ราย

สนง.กษอ.และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) คร้ัง/

ราย
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปรมิาณ

หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

 1) วชิาเกษตรทฤษฎใีหม่ /
เศรษฐกิจพอเพียง

คร้ัง/
ราย

สนง.กษอ.และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชี
ต้นทุนอาชีพ องค์กรเกษตรกร การ
ใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 

 (ระบุวชิา)

คร้ัง/
ราย

 1) วชิา การท าบัญชี 1/20 คร้ัง/
ราย

สนง.กษอ.และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

 2) วชิา การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 1/20 คร้ัง/
ราย

สนง.กษอ.และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก 
ข้อ 5.1 )

ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็น
ทางการ

ตลอดปี ราย สนง.กษอ.และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อ
ขับเคล่ือน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปรมิาณ

หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

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

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

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ)

 ........................  ชื่อกิจกรรม
 ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ......แม่ใจ............จังหวัด.......พะเยา........ ประจ าปงีบประมาณ 2560

ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.กษอ.และคณะกรรมการ

ศพก.

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการ

ด าเนินการ

1 แผน สนง.กษอ.และคณะกรรมการ

ศพก.

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.กษอ.และคณะกรรมการ

ศพก.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจดัการดิน 1 ฐาน สนง.กษอ.และหน่วยงานที่

เกีย่วข้อง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเตรียมเมล็ดพนัธุ์ 1 ฐาน สนง.กษอ.และหน่วยงานที่

เกีย่วข้อง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การบริหารจดัการ

แปลง

1 ฐาน สนง.กษอ.และหน่วยงานที่

เกีย่วข้อง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจัดการหลังการเก็บเกีย่ว 1 ฐาน สนง.กษอ.และหน่วยงานที่

เกีย่วข้อง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจดัท าบญัชี

ครัวเรือน

1 ฐาน สนง.กษอ.และหน่วยงานที่

เกีย่วข้อง

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ
หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปรมิาณ

หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง  ข้าว 1 เร่ือง สนง.กษอ.และหน่วยงานที่

เกีย่วข้อง

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง สนง.กษอ.และคณะกรรมการ

ศพก.

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบชุือ่ศูนย์)

    - ศูนย ์การจดัท าบญัชีครัวเรือน 1 ศูนย์ สนง.กษอ.และหน่วยงานที่

เกีย่วข้อง

    - ศูนย ์เศรษฐกิจพอเพยีง 1 ศูนย์ สนง.กษอ.และหน่วยงานที่

เกีย่วข้อง

    - ศูนย ์การปลูกผักปลอดสารพษิ 1 ศูนย์ สนง.กษอ.และหน่วยงานที่

เกีย่วข้อง

    - ศูนย ์การปลูกข้าวอินทรีย์ 1 ศูนย์ สนง.กษอ.และหน่วยงานที่

เกีย่วข้อง

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 2 คร้ัง สนง.กษอ.และคณะกรรมการ

ศพก.

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ ตลอดปี คร้ัง สนง.กษอ.และคณะกรรมการ

ศพก.

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง สนง.กษอ.และคณะกรรมการ

ศพก.

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 2 คร้ัง สนง.กษอ.และคณะกรรมการ

ศพก.

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปรมิาณ

หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร ตลอดปี คร้ัง สนง.กษอ.และหน่วยงานที่

เกีย่วข้อง

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร ตลอดปี คร้ัง สนง.กษอ.และหน่วยงานที่

เกีย่วข้อง

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย สนง.กษอ.และหน่วยงานที่

เกีย่วข้อง

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน ตลอดปี คร้ัง สนง.กษอ.และหน่วยงานที่

เกีย่วข้อง

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 

หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน

 ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจยัร่วมกับ

..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกับ.................

  4.5.3 ฝึกงานของ

 ..........................................

  4.5.4 อืน่ๆ

 .....................................................

 4.6 คลินิกเกษตร 1 คร้ัง สนง.กษอ.และหน่วยงานที่

เกีย่วข้อง

5. การอบรมเกษตรกร
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปรมิาณ

หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร

และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล

ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1/10 คร้ัง/

ราย

สนง.กษอ.และหน่วยงานที่

เกีย่วข้อง

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก

ของ ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชา การลดต้นทนุข้าว 1/20 คร้ัง/

ราย

สนง.กษอ.และหน่วยงานที่

เกีย่วข้อง

 2) วิชา การเพิ่มประสิทธิภาพล าไย 1/20 คร้ัง/

ราย

สนง.กษอ.และหน่วยงานที่

เกีย่วข้อง

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา) คร้ัง/

ราย

 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง คร้ัง/

ราย

สนง.กษอ.และหน่วยงานที่

เกีย่วข้อง

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ

 องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 

 (ระบวุิชา)

คร้ัง/

ราย

 1) วิชา การท าบญัชี 1/20 คร้ัง/

ราย

สนง.กษอ.และหน่วยงานที่

เกีย่วข้อง
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปรมิาณ

หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

 2) วิชา การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 1/20 คร้ัง/

ราย

สนง.กษอ.และหน่วยงานที่

เกีย่วข้อง

5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอืน่ๆอยา่งไม่เปน็ทางการ ตลอดปี ราย สนง.กษอ.และหน่วยงานที่

เกีย่วข้อง

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคล่ือน 

ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) 6.1 งบพฒันาจงัหวัด ชือ่กิจกรรม

 .................. 

......................................................................

... 6.2 งบจากทอ้งถิน่ ชือ่กิจกรรม

 ...................... 

......................................................................

...

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ)

 ........................  ชือ่กิจกรรม

 ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ…เมืองพะเยา........จังหวัด........พะเยา....... ประจ าปีงบประมาณ 2560

ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

1. การวเิคราะห์ศักยภาพ

 1.1 การวเิคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ,

เจ้าของศูนย์

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการ

ด าเนินการ

1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ,

กรรมการศูนย์

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก. สนง.เกษตรอ าเภอ,

กรรมการศูนย์

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ สนง.เกษตรอ าเภอร่วม

หน่วยงานภาคี

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ปรับปรุง

บ ารุงดิน

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอร่วม

หน่วยงานภาคี

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ผลิตเมล็ด

พันธุ์ข้าวพันธุ์ดี

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอร่วม

หน่วยงานภาคี

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การป้องกัน

ศัตรูพืชแบบผสมผสาน

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอร่วม

หน่วยงานภาคี

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจัดท าสาร

ชีวภัณฑ์

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอร่วม

หน่วยงานภาคี

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง

 พืชผักสวนครัว

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอร่วม

หน่วยงานภาคี

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูล

ประจ า ศพก.

2 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,

กรรมการศูนย์

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อ

ศูนย)์

    - ศูนย์ จัดการศัตรูพืชชุมขน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ จัดการดินปุย๋ชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ ......................................... - ศูนย์

    - ศูนย์ ......................................... - ศูนย์

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ,

กรรมการศูนย์

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 6 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 หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 12 คร้ัง หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

 4.3 Field Day 1 คร้ัง/200ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ือง

ร้องเรียน

ตลอดปี คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ,

เจ้าของศูนย์
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกับ

สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ/

เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน ฯลฯ

3 คร้ัง กศน

  4.5.1 วจิัยร่วมกับ

.......-............................

  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ

.......-..........

  4.5.3 ฝึกงานของ

 ..........-................................

  4.5.4 อื่นๆ ศึกษาดูงาน

 4.6 คลินิกเกษตร 0 คร้ัง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตาม

หลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ 

ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทาง

โรงเรียนเกษตรกร)

3 คร้ัง/คร้ังละ50

ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน

 และเพิม่ประสิทธภิาพการผลิต

สินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบุ

วชิา))
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

 1) วชิา.การลดต้นทุนการผลิต 2 คร้ัง/คร้ังละ50

ราย

ส านักงานเกษตรอ าเภอ

 2) วชิา.การเพิม่ผลผลิตทาง

การเกษตร

1 คร้ัง/คร้ังละ50

ราย

ส านักงานเกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ วชิา การ

ผลิตพืชผัก,ไม้ผล(ล าไย),ข้าว

3 คร้ัง/คร้ังละ50 

ราย

ส านักงานเกษตรอ าเภอ

 1) วชิาเกษตรทฤษฎีใหม่ /

เศรษฐกิจพอเพียง

1 คร้ัง/คร้ังละ50

ราย

ส านักงานเกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชี

ต้นทุนอาชีพ องค์กรเกษตรกร การ

ใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 

 (ระบุวชิา)

2 คร้ัง/60 ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ

 1) วชิา.การจัดท าบัญชีครัวเรือน 1 คร้ัง/คร้ังละ30

ราย

ส านักงานเกษตรอ าเภอ

 2) วชิา การเก็บตัวอย่างดินเพือ่

วเิคราะห์

1 คร้ัง/คร้ังละ30

ราย

ส านักงานเกษตรอ าเภอ

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก 

ข้อ 5.1 )

- ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็น

ทางการ

- ราย

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่

ขับเคล่ือน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) -
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

 6.1 งบพัฒนาจังหวดั ชื่อกิจกรรม

 .................. 

...........................................................

..............

 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรม

 ...................... 

...........................................................

..............

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ)

 ........................  ชื่อกิจกรรม

 ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ…ดอกค าใต.้.......จังหวัด........พะเยา....... ประจ าปงีบประมาณ 2560

ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ

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

ศูนย์

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการ

ด าเนินการ

1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ,

กรรมการศูนย์

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก. สนง.เกษตรอ าเภอ,

กรรมการศูนย์

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ สนง.เกษตรอ าเภอร่วม

หน่วยงานภาคี

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ปรับปรุงบ ารุงดิน 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอร่วม

หน่วยงานภาคี

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ผลิตเมล็ดพนัธุ์

ข้าวพนัธุ์ดี

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอร่วม

หน่วยงานภาคี

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปอ้งกัน

ศัตรูพชืแบบผสมผสาน

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอร่วม

หน่วยงานภาคี

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจัดท าสาร

ชีวภณัฑ์

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอร่วม

หน่วยงานภาคี

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง 

พชืผักสวนครัว

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอร่วม

หน่วยงานภาคี

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า

 ศพก.

2 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,

กรรมการศูนย์

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์

    - ศูนย์ จัดการศัตรูพชืชุมขน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ จัดการดินปุย๋ชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ ......................................... - ศูนย์

    - ศูนย์ ......................................... - ศูนย์

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ,

กรรมการศูนย์

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 6 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 12 คร้ัง หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 12 คร้ัง หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

 4.3 Field Day 1 คร้ัง/200ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน ตลอดปี คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ,เจ้าของ

ศูนย์

 4.5 ร่วมด าเนินการกับ

สถาบนัการศึกษา หน่วยงานรัฐ/เอกชน

ในด้านการวิจัย ฝึกงาน ฯลฯ

3 คร้ัง กศน

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ

.......-............................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ

.......-..........

  4.5.3 ฝึกงานของ

 ..........-................................

  4.5.4 อื่นๆ ศึกษาดูงาน

 4.6 คลินิกเกษตร 0 คร้ัง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตาม

หลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ ศพก.

 ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทาง

โรงเรียนเกษตรกร)

3 คร้ัง/คร้ังละ50

ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ 

และเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตรหลักของ ศพก (ระบวุิชา))
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

 1) วิชา.การลดต้นทนุการผลิต 2 คร้ัง/คร้ังละ50

ราย

ส านักงานเกษตรอ าเภอ

 2) วิชา.การเพิม่ผลผลิตทางการเกษตร 1 คร้ัง/คร้ังละ50

ราย

ส านักงานเกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ วิชา การผลิต

พชืผัก,ไม้ผล(ล าไย),ข้าว

3 คร้ัง/คร้ังละ50 

ราย

ส านักงานเกษตรอ าเภอ

 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจ

พอเพยีง

1 คร้ัง/คร้ังละ50

ราย

ส านักงานเกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุ

อาชีพ องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่าง

รู้คุณค่า 

 (ระบวุิชา)

2 คร้ัง/60 ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ

 1) วิชา.การจัดท าบญัชีครัวเรือน 1 คร้ัง/คร้ังละ30

ราย

ส านักงานเกษตรอ าเภอ

 2) วิชา การเก็บตัวอย่างดินเพือ่

วิเคราะห์

1 คร้ัง/คร้ังละ30

ราย

ส านักงานเกษตรอ าเภอ

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ

 5.1 )

- ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เปน็ทางการ - ราย

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน

 ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) -
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

 6.1 งบพฒันาจังหวัด ชื่อกิจกรรม

 .................. 

...............................................................

..........

 6.2 งบจากทอ้งถิ่น ชื่อกิจกรรม

 ...................... 

...............................................................

..........

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ)

 ........................  ชื่อกิจกรรม

 ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ…ภซูาง........จังหวัด........พะเยา....... ประจ าปงีบประมาณ 2560

ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ,

เจา้ของศูนย์

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและ
แผนการด าเนินการ

1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ,
กรรมการศูนย์

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก. สนง.เกษตรอ าเภอ,

กรรมการศูนย์

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ สนง.เกษตรอ าเภอร่วม
หน่วยงานภาคี

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ปรับปรุง

บ ารุงดิน
1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอร่วม

หน่วยงานภาคี

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ผลิตเมล็ด
พันธุข์้าวพันธุดี์

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอร่วม
หน่วยงานภาคี

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การ
ปอ้งกันศัตรูพืชแบบผสมผสาน

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอร่วม
หน่วยงานภาคี

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจดัท า
สารชีวภณัฑ์

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอร่วม
หน่วยงานภาคี

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ 
เร่ือง พืชผักสวนครัว

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอร่วม
หน่วยงานภาคี

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ข้อมูล

ประจ า ศพก.
2 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,

กรรมการศูนย์

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือข่าย (ระบุ
ชื่อศูนย)์

    - ศูนย ์จดัการศัตรูพืชชุมขน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย ์จดัการดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์
 .........................................

- ศูนย์

    - ศูนย์
 .........................................

- ศูนย์

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ,
กรรมการศูนย์
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 6 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 12 คร้ัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 12 คร้ัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 4.3 Field Day 1 คร้ัง/200ราย สนง.เกษตรอ าเภอ,
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ือง
ร้องเรียน

ตลอดปี คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ,
เจา้ของศูนย์

 4.5 ร่วมด าเนินการกับ

สถาบนัการศึกษา หน่วยงานรัฐ/
เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

3 คร้ัง กศน

  4.5.1 วิจยัร่วมกับ
.......-............................
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยั
ร่วมกับ.......-..........

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

  4.5.4 อื่นๆ ศึกษาดูงาน

 4.6 คลินิกเกษตร 0 คร้ัง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น า
ตามหลักสูตรและแผนการ

เรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียน
เกษตรกร)

3 คร้ัง/คร้ังละ50
ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลด
ต้นทนุ และเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชา.การลดต้นทนุการผลิต 2 คร้ัง/คร้ังละ50
ราย

ส านักงานเกษตรอ าเภอ
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 2) วิชา.การเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร

1 คร้ัง/คร้ังละ50
ราย

ส านักงานเกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ วิชา การ
ผลิตพืชผัก,ไม้ผล(ล าไย),ข้าว

3 คร้ัง/คร้ังละ50 
ราย

ส านักงานเกษตรอ าเภอ

 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /
เศรษฐกิจพอเพียง

1 คร้ัง/คร้ังละ50
ราย

ส านักงานเกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชี
ต้นทนุอาชีพ องค์กรเกษตรกร 

การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

2 คร้ัง/60 ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ

 1) วิชา.การจดัท าบญัชีครัวเรือน 1 คร้ัง/คร้ังละ30
ราย

ส านักงานเกษตรอ าเภอ

 2) วิชา การเก็บตัวอยา่งดินเพื่อ
วิเคราะห์

1 คร้ัง/คร้ังละ30
ราย

ส านักงานเกษตรอ าเภอ

5.2 การอบรมอื่นๆ 
(นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 )

- ราย
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เปน็
ทางการ

- ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อ
ขับเคล่ือน ศพก.(รัฐ/เอกชน/
ชุมชน) -

 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อ
กิจกรรม ..................
 
......................................................

...................

 6.2 งบจากทอ้งถิ่น ชื่อกิจกรรม
 ...................... 
......................................................

...................

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ)
 ........................  ชื่อกิจกรรม
 ....................................................
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แผนการด าเนนิงานของ 
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา  ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย 
ระยะเวลา หน่วยงานที่ 

ร่วมด าเนินการ 
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             กสก. 

    1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผน 1 แผน             กสก. 

2. การพัฒนาศักยภาพ ศพก.                

    2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง             กสก. 

    2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ 4 ฐาน             กสก. 

      - ฐานเรียนรู้ เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตพืช 1 ฐาน             กสก. 

      - ฐานเรียนรู้ เรื่อง การปรับปรุงบ ารุงดิน 1 ฐาน             กสก. 

      - ฐานเรียนรู้ เรื่อง การป้องกันและก าจัดศัตรูพืช 
        แบบชีววธิี   

1 ฐาน             กสก. 

      - ฐานเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการผลิตพืชให้มีคุณภาพ    
        ตามระบบการจัดการคุณภาพ (GAP)  

1 ฐาน             กสก. 

    2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้เรื่อง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1 เรื่อง             กสก. 

    2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 5 เรื่อง             กสก. 

    2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย(ระบุชื่อศูนย์)               กสก. 
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กิจกรรม ปริมาณ หน่วย 
ระยะเวลา หน่วยงานที่ 

ร่วมด าเนินการ 
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 

      - ศูนย์ ศจช. ต าบลควร อ าเภอปง 2 ศูนย์             กสก. 

      - ศูนย์ ศดปช. ต าบลงิม อ าเภอปง 1 ศูนย์             กสก. 

3. การบริหารจัดการ ศพก.                

    3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง             กสก. 

    3.2 การประชาสัมพันธ์ 4 ครั้ง             กสก. 

    3.3 การรายงานความก้าวหน้า 2 ครั้ง             กสก. 

    3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั้ง             กสก. 

4. การให้บริการของ ศพก.                

    4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 5 ครั้ง             กสก. 

    4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 5 ครั้ง             กสก. 

    4.3 Field Day 1 ครั้ง             กสก. 

    4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน 5 ครั้ง             กสก. 

    4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานรัฐ         
         และเอกชน ในด้านการวิจัย ฝึกงานฯลฯ 

               

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

      4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ......................                

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

      4.5.4 อ่ืนๆ......................                
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กิจกรรม ปริมาณ หน่วย 
ระยะเวลา หน่วยงานที่ 

ร่วมด าเนินการ 
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 

5. การอบรมเกษตรกร                

    5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการ   
         เรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูการผลิตตามแนวทาง    
         โรงเรียนเกษตรกร 

               

      5.1.1 หลักสูตรหลัก(การลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิ-    
              ภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก.   
              (ระบุวิชา)) 

 
50 

 
ราย 

             
กสก. 

      1) วิชา การลดต้นทุนการผลิตพืช               กสก. 

      2) วิชา การปรับปรุงบ ารุงดิน               กสก. 

      3) วิชา การป้องกันและก าจัดศัตรูพืชแบบชีววิธี                 กสก. 

      4) วิชา เทคนิคการผลิตพืชให้มีคุณภาพตามระบบ   
                การจัดการคุณภาพ (GAP) 

              กสก. 

      5.1.2 หลักสูตรบังคับ(ระบุวิชา)                

      1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่/เศรษฐกิจพอเพียง 50 ราย             กสก. 

      5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชีต้นทุนอาชีพ องค์กร  
              เกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า (ระบุวิชา) 

               

      1) วิชา การจัดท าบัญชีครัวเรือน 50 ราย             กสก. 

    5.2 การอบรมอ่ืนๆ(นอกเหนือจากข้อ 5.1)               กสก. 
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กิจกรรม ปริมาณ หน่วย 
ระยะเวลา หน่วยงานที่ 

ร่วมด าเนินการ 
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 

    5.3 การอบรมอ่ืนๆ(นอกเหนือจากข้อ 5.1)               กสก. 

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

              กสก. 

    6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกิจกรรม....................               กสก. 

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

    6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ชื่อกิจกรรม....................               กสก. 
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุงบ ารุงดิน 1 ฐาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เมล็ดพันธุ์ 1 ฐาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การบริหารจดัการใน 1 ฐาน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจดัท าบญัชีครัวเรือน 1 ฐาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจดัการผลผลิตหลัง
การเก็บเกี่ยว

1 ฐาน

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองข้าว 1 เร่ือง

แผนการด าเนินงานของ  

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอภกูามยาว จังหวัดพะเยา ประจ าปงีบประมาณ 2560
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

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

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือข่าย (ระบชุื่อศูนย์)

    - ศูนย ์การเพาะเหด็ 1 ศูนย์

    - ศูนย ์ปลูกผักไร้สารพิษ 1 ศูนย์

    - ศูนย ์เล้ียงไก่ชน 1 ศูนย์

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 12 คร้ัง * * * * * * * * * * * *

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 คร้ัง * * * * * * * * * * * *

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง * * * * * * * * * * * *

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 12 คร้ัง * * * * * * * * * * * *

4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 12 คร้ัง * * * * * * * * * * * *

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 12 คร้ัง * * * * * * * * * * * *

 4.3 Field Day 1 คร้ัง/ราย

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

  4.5.1 วิจยัร่วมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกับ.................

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

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

 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

5 คร้ัง/ราย

* * * * *

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

 1) วิชา ลดต้นทนุการผลิตข้าว 5 คร้ัง/ราย

 2) วิชา การเพิ่มผลผลิตข้าว 5 คร้ัง/ราย

34

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา)

 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 5 คร้ัง/ราย

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 

 (ระบวุิชา)

 1) วิชา การจดัท าบญัชีครัวเรือน 5 คร้ัง/ราย

 2) วิชา การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 5 คร้ัง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เปน็ทางการ ราย

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

 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกิจกรรม
 .................. 
.........................................................................
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ระยะเวลา

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่ร่วม

ด าเนินการ

 6.2 งบจากทอ้งถิ่น ชื่อกิจกรรม
 ...................... 
.........................................................................

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................ 
 ชื่อกิจกรรม ....................................................
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