
แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ 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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย                    ม.ค. 60- พ.ค. 60 สนง.เกษตรจังหวัด

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน

                   ม.ค. 60- พ.ค. 60 สนง.เกษตรจังหวัด

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การลดตนทุนการผลิตขาว 1 ฐาน

          ธ.ค. 59 - ก.พ. 60

ศูนยเมล็ดพันธุขาว

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การเตรียมดินและ

ปรับปรุงบํารุงดิน/การตรวจวิเคราะหคา PH ดิน

1 ฐาน

          ธ.ค. 59 - ก.พ. 60

-พัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การผลิตสารชีวภัณฑ/ 

สมุนไพรไลแมลง/ การผลิตปุยอินทรีย/ โฮร

โมนไข

1 ฐาน

          ธ.ค. 59 - ก.พ. 60

-ศูนย Bio 

กิจกรรม ปริมาณ หนวย
หนวยงานที่รวมดําเนินการ

1

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง (การจัดทําบัญชี/การใชน้ําอยางรู

คุณคา)

1 ฐาน

          ธ.ค. 59 - ก.พ. 60

เกษตรและสหกรณจังหวัด/

ตรวจบัญชีสหกรณ/

ชลประทานจังหวัด

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง การลด

ตนทุนการผลิตขาว

1 เรื่อง

                     เม.ย.60 - ส.ค. 60

สนง.เกษตรจังหวัด/ศูนย

เมล็ดพันธุขาวฯ

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง         25 พ.ย.- 30 ม.ค.

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนจอมทอง 1 ศูนย 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

    - ศูนยขาวชุมชน......................................... 1 ศูนย

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชนบานกราง 1 ศูนย 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

    - ศูนย ......................................... ศูนย

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง 29* 17* 6*

 3.2 การประชาสัมพันธ ครั้ง

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง

 4.3 Field Day 1 /200 ครั้ง/ราย *23
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน 

ฯลฯ

ครั้ง

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

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

 4.6 คลินิกเกษตร ครั้ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั้ง/ราย

           9 ก.พ. 60 -  30 พ.ค. 60

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาการเตรียมดินและการปรับปรุงบํารุงดิน 1 / 50 ครั้ง/ราย 9* 16*

 2) วิชาการเตรียมเมล็ดพันธุดี 1 / 50 ครั้ง/ราย 16*

 3) วิชาการทําและใชน้ําหมักชีวภาพ 1 / 50 ครั้ง/ราย 30*
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 4) วิชาการทําและใชน้ําสมควันไม 1 / 50 ครั้ง/ราย 30*

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 ครั้ง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั้ง/ราย 9*

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา 1 / 50 ครั้ง/ราย 16*

 3) วิชาสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําภายใน

ครัวเรือน

1 / 50 ครั้ง/ราย
16*

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชาบัญชีตนทุนอาชีพ 1 / 50 ครั้ง/ราย 9*

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา. 1 / 50 ครั้ง/ราย 16*

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) ราย 16*

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

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

 .........................................................................
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

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

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  

ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ 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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย     ม.ค.60-ก.พ.60 สนง.เกษตรอําเภอ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน

    ม.ค.60-ก.พ.60

สนง.เกษตรอําเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การลดตนทุนการผลิตมะมวง

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (พันธุและการคัดเลือก

มะมวงพันธุดี)

1 ฐาน สนง.เกษตรจังหวัด

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การใชน้ําอยางรูคุณคา (การ

ปลูกมะมวงนอกฤดู การปลูกพืชใชน้ํานอย)

1 ฐาน สนง.เกษตรอําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การปรับปรุงบํารุงดิน (ปุยและ

การใชปุยที่ถูกตองในแปลงมะมวง การผลิตปุยอินทรีย

เพื่อใชในแปลงมะมวง)

1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การผลิตสารชีวภาพ/ชีวภัณฑ 

เพื่อใชในแปลงมะมวง (การพยากรณการระบาดของ

ศัตรูพืช การผลิตฮอรโมนพืชเพื่อใชในแปลงมะมวง)

1 ฐาน ศทอ.พิษณุโลก

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง การผลิต

มะมวงนอกฤดู

1 เรื่อง สนง.เกษตรอําเภอ

กิจกรรม ปริมาณ หนวย
หนวยงานที่รวมดําเนินการ
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนวังพิกุล 1 ศูนย

    - ศูนยขาวชุมชน......................................... 1 ศูนย

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชนเมระกา 1 ศูนย

    - ศูนย ......................................... ศูนย

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง * * *

 3.2 การประชาสัมพันธ ครั้ง

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง

 4.3 Field Day 1 /200 ครั้ง/ราย 25* หนวยงานภาคี

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน 

ฯลฯ

ครั้ง

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

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

 4.6 คลินิกเกษตร ครั้ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั้ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา วิชาการใสปุยตามคาวิเคราะหดิน 1 / 50 ครั้ง/ราย 20

 2) วิชา การดูแลรักษา/การตลาด 1 / 50 ครั้ง/ราย 10

 3) วิชา การทําและใชนําหมักชีวภาพ 1 / 50 ครั้ง/ราย 20

 4) วิชา การทําและใชน้ําสมควันไม 1 / 50 ครั้ง/ราย 20

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 ครั้ง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั้ง/ราย 10

 2) วิชา หลักการสหกรณ และการรวมกลุม 10

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชาบัญชีตนทุนอาชีพ 1 / 50 ครั้ง/ราย 27
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา. 1 / 50 ครั้ง/ราย 27

 3) วิชาสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําภายใน

ครัวเรือน

1 / 50 ครั้ง/ราย
27

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

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

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

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

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

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................ 

 ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ 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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย           ธ .ค. 59- ก.พ. 60

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน

          ธ .ค. 59- ก.พ. 60

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การลดตนทุนและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตขาว และการปลูกพืช

เสริมรายได (การผลิตเมล็ดพันธุขาว การปลูก

พืชใชน้ํานอย เชน เมลอน มะเดื่อฝรั่ง ฯลฯ)

1 ฐาน ศูนยเมล็ดพันธุขาว / 

สนง.กษอ./ ศทอ./พด./

สวพ.2

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การจัดการดินปุย (การ

ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน)

1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดิน/สวพ.2

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อ

เสริมสรางรายได

1 ฐาน สนง.ประมง

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การเลี้ยงปศุสัตวเพื่อ

เสริมสรางรายได

1 ฐาน สนง.ปศุสัตว

กิจกรรม ปริมาณ หนวย หนวยงานที่รวมดําเนินการ
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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 หนวย หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง การ

สงเสริมการปลูกพืชใชน้ํานอย (เมลอน)

1 เรื่อง สนง.เกษตรอําเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง                  ธ .ค. 59- ม.ีค.60

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนนิคมพัฒนา 1 ศูนย

    - ศูนยขาวชุมชน......................................... 1 ศูนย

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชนนิคมพัฒนา 1 ศูนย

    - ศูนย ......................................... ศูนย

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง 22* 26* 22*

 3.2 การประชาสัมพันธ ครั้ง

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง

 4.3 Field Day 1 /200 ครั้ง/ราย 27* หนวยงานภาคี

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน 

ฯลฯ

ครั้ง
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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 หนวย หนวยงานที่รวมดําเนินการ

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

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

 4.6 คลินิกเกษตร ครั้ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั้ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 1 / 50 ครั้ง/ราย 8* สวพ.2

 2) วิชา การปองกันกําจัดพืชโดนวิธีผสมผสาน 1 / 50 ครั้ง/ราย 22* ศทอ.

 3) วิชา การผลิตและใชสารชีวภัณฑ 1 / 50 ครั้ง/ราย 22* ศทอ.

 4) วิชา การปรับปรุงบํารุงดิน 1 / 50 ครั้ง/ราย 22* สนง.กษอ./พด.

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 ครั้ง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั้ง/ราย 12* เกษตรและสหกรณ (กษ)

2)  วิชาหลักการสหกรณ และการรวมกลุม 1 / 50 ครั้ง/ราย 12* สนง.สหกรณจังหวัดพิษณุโลก
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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 หนวย หนวยงานที่รวมดําเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชาบัญชีตนทุนอาชีพ 1 / 50 ครั้ง/ราย 12* ตรวจบัญชีสหกรณ

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา. 1 / 50 ครั้ง/ราย 12* ชลประทานจังหวัดพิษณุโลก

 3) วิชาสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําภายใน

ครัวเรือน

1 / 50 ครั้ง/ราย
22*

ประมงจังหวัด/ประมงอําเภอ

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

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

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

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

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

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................ 

 ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ 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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย อปท. พช. กรข. กสก. กปม. ปศ.

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน

อปท. พช. กรข. กสก. กปม. ปศ.

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การทําการเกษตรตาม

แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม

1 ฐาน อปท. พช. กรข.  กปม. ปศ. กวก.

และ กสก.

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ปุยอินทรียจากวัสดุเหลือ

ใชทางการเกษตร

1 ฐาน กปม. ปศ. พด. และ กสก.

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

กลวย

1 ฐาน อปท. พช. กรข. กวก. และ กสก.

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การปลูกกลวยปลอดภัย 1 ฐาน อปท. พช. กรข.  กปม. ปศ. พด.

กวก. และ กสก.

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง กลวย

อินทรีย

1 เรื่อง อปท. พช. กรข.  กปม. ปศ. พด. 

กวก. และ กสก.

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง 25 ธ.ค.- ก.พ.60

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

ก.พ.-เม.ย.60

กิจกรรม ปริมาณ หนวย
หนวยงานที่รวมดําเนินการ

ม.ค.- ก.พ.60

ม.ค.- ก.พ.60

ม.ค.- ก.พ.60

ม.ค.- ก.พ.60
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบางกระทุม 1 ศูนย สนง.เกษตรจังหวัด

    - ศูนยขาวชุมชน......................................... 1 ศูนย

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชนนครปาหมาก 1 ศูนย สนง.เกษตรจังหวัด

    - ศูนย ......................................... ศูนย

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง 29* 7* 21*

 3.2 การประชาสัมพันธ ครั้ง

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง

 4.3 Field Day 1 /200 ครั้ง/ราย *3-4

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน 

ฯลฯ

ครั้ง

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 4.6 คลินิกเกษตร 1 ครั้ง *3-4

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั้ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การทําปุยหมักจากเปลือกกลวยและ

การเตรียมดิน

1 / 50 ครั้ง/ราย

10

 2) วิชา การขยายพันธุกลวยดวยวิธีการผาหนอ 1 / 50 ครั้ง/ราย

24

 3) วิชา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวย 1 / 50 ครั้ง/ราย 24

 4) วิชา การแปรรูปกลวย: กลวยตาก 1 / 50 ครั้ง/ราย 7

 5) วิชาการปลูกกลวยน้ําวาพันธุมะลิออง 1 / 50 ครั้ง/ราย 24

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 ครั้ง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั้ง/ราย 10

2)  วิชาหลักการสหกรณ และการรวมกลุม 1 / 50 ครั้ง/ราย 10

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 1) วิชาบัญชีตนทุนอาชีพ 1 / 50 ครั้ง/ราย 7

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา. 1 / 50 ครั้ง/ราย 24

 3) วิชาสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําภายใน

ครัวเรือน

1 / 50 ครั้ง/ราย
7

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 )

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

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

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

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

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

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  

ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ 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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย พ.ย. - ธ.ค.59

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน

พ.ย. - ธ.ค.59

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุและ

การคัดเมล็ดพันธุขาว

1 ฐาน

ธ.ค.59-ม.ค.60

ศ.เมล็ดพันธุขาว,สนง.กษอ.

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การผลิตสารชีวภัณฑ 1 ฐาน ธ.ค.59-ม.ค.60 ศ.bio,สนง.กษอ.

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การปรับปรุงบํารุงดิน 1 ฐาน ธ.ค.59-ม.ค.60 สถานีพัฒนาที่ดิน,สนง.กษอ.

    - ฐานเรียนรู เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ลด

รายจาย เพิ่มรายได

1 ฐาน

ธ.ค.59-ม.ค.60

สนง.กษอ.,คณะกรรมการ

ศพก.

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง ลดการใช

เมล็ดพันธุ ลดการใชสารเคมี

1 เรื่อง

มิ.ย.60-ก.ค.60

สนง.กษอ.,คณะกรรมการ 

ศพก.

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนทาชาง 1 ศูนย พ.ค. - มิ.ย.60 สนง.เกษตรจังหวัด

กิจกรรม ปริมาณ หนวย
หนวยงานที่รวมดําเนินการ
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

    - ศูนยขาวชุมชน......................................... 1 ศูนย

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชนพรหมพิราม 1 ศูนย ธ.ค.59-ม.ค.60 สนง.เกษตรจังหวัด

    - ศูนย ......................................... ศูนย

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง 7* 6*, 18*

 3.2 การประชาสัมพันธ ครั้ง

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง

 4.3 Field Day 1 /200 ครั้ง/ราย *9

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน 

ฯลฯ

ครั้ง

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

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

 4.6 คลินิกเกษตร ครั้ง
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั้ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 ครั้ง/ราย 5*

 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุดี 1 / 50 ครั้ง/ราย 17*

 3) วิชา การผลิตและใชปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ 1 / 50 ครั้ง/ราย
17*

 4) วิชา การผลิตและใชสารชีวภัณฑ 1 / 50 ครั้ง/ราย 26*

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 ครั้ง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั้ง/ราย 5*

 2) วิชาหลักการสหกรณ และการรวมกลุม 1 / 50 ครั้ง/ราย 5*

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชาบัญชีตนทุนอาชีพ 1 / 50 ครั้ง/ราย 5*

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา. 1 / 50 ครั้ง/ราย 17*

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 ) 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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

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

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

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

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

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  

ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ 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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย ม.ค.60-เม.ย.60 สนง.กษอ.เนินมะปราง

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน

ม.ค.60-เม.ย.60 สนง.กษอ.เนินมะปราง

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การผลิตขาวกลอง 1 ฐาน ม.ค.60-เม.ย.60 สนง.กษอ.เนินมะปราง

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การทอเสื่อกก 1 ฐาน ม.ค.60-เม.ย.60 สนง.กษอ.เนินมะปราง

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ธนาคารปุยอินทรีย 1 ฐาน

ม.ค.60-เม.ย.60

สนง.กษอ.เนินมะปราง,กรม

พัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ธนาคารขยะ 1 ฐาน ม.ค.60-เม.ย.60 สนง.กษอ.เนินมะปราง

    - ฐานเรียนรู เรื่อง น้ําสมควันไม 1 ฐาน สนง.กษอ.เนินมะปราง

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง การผลิต

ขาวปลอดภัย

1 เรื่อง สนง.กษอ.เนินมะปราง

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง 25 ธ.ค.- ก.พ.60

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนชมพู 1 ศูนย  ธ.ค.- ม.ค.60 สนง.เกษตรจังหวัด

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

ม.ค.60-เม.ย.60

ก.พ.-พ.ค.60

กิจกรรม ปริมาณ หนวย

22

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 หนวยงานที่รวมดําเนินการ
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

    - ศูนยขาวชุมชน......................................... 1 ศูนย

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชนเนินมะปราง 1 ศูนย  ธ.ค.- ม.ค.60 สนง.เกษตรจังหวัด

    - ศูนย ......................................... ศูนย

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง 15,22,29

 3.2 การประชาสัมพันธ ครั้ง

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง

 4.3 Field Day 1 /200 ครั้ง/ราย 10*

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน 

ฯลฯ

ครั้ง

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

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

 4.6 คลินิกเกษตร ครั้ง
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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 หนวยงานที่รวมดําเนินการ
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั้ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การเตรียมดิน, เตรียมเมล็ดพันธุดี 1 / 50 ครั้ง/ราย 16*

 2) วิชา การผลิตขาวคุณภาพดี 1 / 50 ครั้ง/ราย 23*

 3) วิชา การผลิตและใชสารชีวภัณฑ 1 / 50 ครั้ง/ราย 30*

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 ครั้ง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั้ง/ราย 16*

2)  วิชาหลักการสหกรณ และการรวมกลุม 1 / 50 ครั้ง/ราย 16*

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชาบัญชีตนทุนอาชีพ 1 / 50 ครั้ง/ราย 23*

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา. 1 / 50 ครั้ง/ราย 30*

 3) วิชาสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําภายใน

ครัวเรือน

1 / 50 ครั้ง/ราย

30*

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 )
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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 หนวยงานที่รวมดําเนินการ
กิจกรรม ปริมาณ หนวย

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

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

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

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

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

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  

ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ 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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย ม.ค.60-เม.ย.60 สนง.กษอ.วัดโบสถ

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน

ม.ค.60-เม.ย.60 สนง.กษอ.วัดโบสถ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การลดตนทุนการผลิต

และเพิ่มผลผลิตขาว

1 ฐาน
ม.ค.60-ก.พ.60

สนง.เกษตรอําเภอ/ศูนย

เมล็ดพันธุขาว

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การใชสารชีวภัณฑและ

สารสมุนไพรทดแทนการใชสารเคมี

1 ฐาน
ม.ค.60-ก.พ.60

สทอ.พิษณุโลก/สนง.เกษตร

อําเภอ

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การใชน้ําอยางรูคุณคา 1 ฐาน ม.ค.60-ก.พ.60 ชลประทาน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 1 ฐาน
ม.ค.60-ก.พ.60

เกษตรและสหกรณ/สนง.

สหกรณจังหวัด

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง การลด

ตนทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตขาว

1 เรื่อง สนง.เกษตรอําเภอวัดโบสถ

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง 25 ธ.ค.- ก.พ.60 สนง.เกษตรอําเภอวัดโบสถ

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนทางาม 1 ศูนย  ธ.ค.- ม.ค.60 สนง.เกษตรจังหวัด

ก.พ.60 - มิ.ย.60

กิจกรรม ปริมาณ หนวย
หนวยงานที่รวมดําเนินการ
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

    - ศูนยขาวชุมชน......................................... 1 ศูนย

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชนวัดโบสถ 1 ศูนย  ธ.ค.- ม.ค.60 สนง.เกษตรจังหวัด

    - ศูนย ......................................... ศูนย

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง 15,22,29

 3.2 การประชาสัมพันธ ครั้ง

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง

 4.3 Field Day 1 /200 ครั้ง/ราย 10* หนวยงานภาคี

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน 

ฯลฯ

ครั้ง

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

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

 4.6 คลินิกเกษตร ครั้ง
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั้ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การเตรียมดิน, เตรียมเมล็ดพันธุดี 1 / 50 ครั้ง/ราย 16*

 2) วิชา การผลิตขาวคุณภาพดี 1 / 50 ครั้ง/ราย 23*

 3) วิชา การผลิตและใชสารชีวภัณฑ 1 / 50 ครั้ง/ราย 30*

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 ครั้ง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั้ง/ราย 16*

2)  วิชาหลักการสหกรณ และการรวมกลุม 1 / 50 ครั้ง/ราย 16*

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชาบัญชีตนทุนอาชีพ 1 / 50 ครั้ง/ราย 23*

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา. 1 / 50 ครั้ง/ราย 30*

 3) วิชาสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําภายใน

ครัวเรือน

1 / 50 ครั้ง/ราย

30*

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 )
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

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

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

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

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

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  

ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ 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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย ม.ค.-60 สนง.กษอ.

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน

ม.ค.-60 สนง.กษอ.

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง Gap สับปะรด 1 ฐาน ม.ค.-60 สวพ.2 กรมวิชาการเกษตร

    - ฐานเรียนรู เรื่อง ดินและปุย 1 ฐาน ม.ค.-60 กรมพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง/การ

ใชน้ําอยางรูคุณคา

1 ฐาน

ม.ค.-60

กรมชลประทาน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การใชสารชีวภัณฑใน

การกําจัดศัตรูพืช

1 ฐาน

ม.ค.-60

ศูนยบริหารศัตรูพืชพิษณุโลก

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การผลิตขาวที่ดีและ

เหมาะสม
ม.ค.-60

ศูนยเมล็ดพันธุขาว

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง การใชปุย

อินทรียเพื่อลดการใชสารเคมีในการผลิตสับปะรด

1 เรื่อง

                                                      ม.ค. 60- ก.ย. 60

สํานักงานเกษตรอําเภอนคร

ไทย

กิจกรรม ปริมาณ หนวย
หนวยงานที่รวมดําเนินการ
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง 25 ธ.ค.- ก.พ.60

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนหนองกะทาว 1 ศูนย  ม.ค.- มี.ค.60 สนง.เกษตรจังหวัด

    - ศูนยขาวชุมชน......................................... 1 ศูนย

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชนหวยเฮี้ย 1 ศูนย ม.ค. - ก.พ. 60 สนง.เกษตรจังหวัด

    - ศูนย ......................................... ศูนย

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง * * *

 3.2 การประชาสัมพันธ ครั้ง

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง

 4.3 Field Day 1 /200 ครั้ง/ราย *

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน 

ฯลฯ

ครั้ง

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

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

 4.6 คลินิกเกษตร ครั้ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั้ง/ราย

                     13 ม.ค. 60 -  17 พ.ค. 60

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การจัดกระบวนการเรียนรูดานการ

จัดการดินและปุย

1 / 50 ครั้ง/ราย
13*

 2) วิชา การผลิตปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ

เพื่อลดตนทุนการผลิต

1 / 50 ครั้ง/ราย
13*

 3) วิชา การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยใชสารชีว

ภัณฑ

1 / 50 ครั้ง/ราย
24*

 4) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง 1 / 50 ครั้ง/ราย

17*

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั้ง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั้ง/ราย 24*

2)  วิชาหลักการสหกรณ และการรวมกลุม 1 / 50 ครั้ง/ราย 24*
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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 หนวย

หนวยงานที่รวมดําเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/ราย

 1) วิชาบัญชีตนทุนอาชีพ 1 / 50 ครั้ง/ราย 13*

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา. 1 / 50 ครั้ง/ราย 17*

 3) วิชาสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําภายใน

ครัวเรือน

1 / 50 ครั้ง/ราย
17*

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 )

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

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

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

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

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

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  

ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการดําเนินงานของ  

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ 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. การวิเคราะหศักยภาพ

 1.1 การวิเคราะหศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย             ม.ค.60-มี.ค..60 สนง.กษอ.

 1.2 กําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินการ 1 แผน

            ม.ค.60-มี.ค..60 สนง.กษอ.

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การจัดกระบวนการ

เรียนรูดานการจัดการดินและปุย

1 ฐาน
                                ม.ค. 60 - พ.ค. 60

สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การผลิตปุยหมักและน้ํา

หมักชีวภาพเพื่อลดตนทุนการผลิต

1 ฐาน
                                ม.ค. 60 - พ.ค. 60

สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การปองกันกําจัดศัตรูพืช

โดยการใชสารชีวภัณฑ

1 ฐาน
                                ม.ค. 60 - พ.ค. 60

กลุมอารักขาพืช/ศูนย Bio

    - ฐานเรียนรู เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตมันสําปะหลัง

1 ฐาน

                                ม.ค. 60 - พ.ค. 60

สนง.เกษตรอําเภอ

กรมวิชาการเกษตร สวพ.2

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู เรื่อง การเพิ่ม

ประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง

1 เรื่อง

                   ก.พ 60 - พ.ค. 60

 2.4 การปรับปรุง/จัดทํา/ขอมูลประจํา ศพก. เรื่อง 25 ธ.ค.- ก.พ.60

กิจกรรม ปริมาณ หนวย
หนวยงานที่รวมดําเนินการ
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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 หนวย
หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนยเครือขาย (ระบุชื่อศูนย)

    - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนสวนเมี่ยง 1 ศูนย  ม.ค.- มี.ค.60 สนง.เกษตรจังหวัด

    - ศูนยขาวชุมชน......................................... 1 ศูนย

    - ศูนยจัดการดินปุยชุมชนบานดง 1 ศูนย ม.ค. - ก.พ. 60 สนง.เกษตรจังหวัด

    - ศูนย ......................................... ศูนย

3. การบริหารจัดการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั้ง * * *

 3.2 การประชาสัมพันธ ครั้ง

 3.3 การรายงานความกาวหนา 12 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน

 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง

4. การใหบริการของ ศพก.

 4.1 การใหบริการขอมูล ขาวสาร ครั้ง

 4.2 การใหบริการดานการเกษตร ครั้ง

 4.3 Field Day 1 /200 ครั้ง/ราย *

 4.4 การแกปญหาและรับเรื่องรองเรียน ครั้ง

 4.5 รวมดําเนินการกับสถาบันการศึกษา 

หนวยงานรัฐ/เอกชนในดานการวิจัย ฝกงาน 

ฯลฯ

ครั้ง

  4.5.1 วิจัยรวมกับ..........................................

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยรวมกับ.................

  4.5.3 ฝกงานของ ..........................................

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

35

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 ปริมาณ หนวย
หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 4.6 คลินิกเกษตร ครั้ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูนําตามหลักสูตรและ

แผนการเรียนรูของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต

ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั้ง/ราย

                     13 ม.ค. 60 -  17 พ.ค. 60

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดตนทุน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรหลักของ 

ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การจัดกระบวนการเรียนรูดานการ

จัดการดินและปุย

1 / 50 ครั้ง/ราย
13*

 2) วิชา การผลิตปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ

เพื่อลดตนทุนการผลิต

1 / 50 ครั้ง/ราย
13*

 3) วิชา การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยใชสาร

ชีวภัณฑ

1 / 50 ครั้ง/ราย
24*

 4) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง 1 / 50 ครั้ง/ราย

17*

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั้ง/ราย

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั้ง/ราย 24*

2)  วิชาหลักการสหกรณ และการรวมกลุม 1 / 50 ครั้ง/ราย 24*

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน บัญชีตนทุนอาชีพ 

องคกรเกษตรกร การใชน้ําอยางรูคุณคา 

 (ระบุวิชา)

ครั้ง/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 หนวย
หนวยงานที่รวมดําเนินการ

 1) วิชาบัญชีตนทุนอาชีพ 1 / 50 ครั้ง/ราย 13*

 2) วิชาการใชน้ําอยางรูคุณคา. 1 / 50 ครั้ง/ราย 17*

 3) วิชาสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําภายใน

ครัวเรือน

1 / 50 ครั้ง/ราย
17*

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 5.1 )

5.3 การอบรมอื่นๆอยางไมเปนทางการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

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

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

 6.2 งบจากทองถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................

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

 6.3 (ระบุแหลงงบประมาณ) ........................  

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