
แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอเมืองระยอง  จังหวดัระยอง  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 25 ต.ค.- 30 พ.ย. สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

โครงการ
ชลประทาน
จงัหวัดระยอง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุนการผลิต
มังคุด

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวัดระยอง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการผลิตและใช้สารชีว
ภัณฑ์ในการก าจดัศัตรูพืช

1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

กลุ่มอารักขาพืช 
ส านักงานเกษตร
จงัหวัดระยอง

   - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการผลิตมังคุดคุณภาพ 1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ศูนยว์ิจยัและ
พัฒนาการเกษตร
จงัหวัดระยอง 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง.................. เร่ือง

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยเ์ครือขา่ยศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิ
พอเพียงชุมชนต าบลน  าคอก

1 ศูนย์

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานทีร่่วม

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
หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

    - ศูนยเ์ครือขา่ยจดุรวบรวมมังคุดคุณภาพ
ต าบลแกลง

1 ศูนย์

    - ศูนยเ์ครือขา่ยสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร
บ้านสวนสมฤทัย ต าบลกะเฉด

1 ศูนย์

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง * * * สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 ครั ง ทุกวันที่ 20 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 12 ครั ง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 12 ครั ง
 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 12 ครั ง
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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
หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

ครั ง

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

2ครั ง/50
ราย

ครั ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา)

1) การจดัการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของผล
และเพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพ และการลด
ต้นทุนการผลิต

1ครั ง/50
ราย

ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

2) การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ในการก าจดั
ศัตรูพืช

1ครั ง/50
ราย

ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั ง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1ครั ง/

104ราย
ครั ง/ราย ส านักงานเกษตร

และสหกรณ์
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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
หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพองค์กรเกษตรกร 1ครั ง
/50ราย

ครั ง/ราย ส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์

 2) วิชาการใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 1ครั ง
/50ราย

ครั ง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) 35 ราย ศูนยว์ิจยัและ
พัฒนาการเกษตร
จงัหวัดระยอง

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขบัเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม โครงการ
พัฒนาการเกษตรในพื นที่ที่มีศักยภาพ 
(Zoning)

 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม ......................
 .........................................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอแกลง  จังหวดัระยอง  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 25 ต.ค.- 30 พ.ย. สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

โครงการ
ชลประทาน
จงัหวัดระยอง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุน 1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวัดระยอง

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจดัการศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

กลุ่มอารักขาพืช 
ส านักงานเกษตร
จงัหวัดระยอง   - ฐานเรียนรู้ เร่ืองการผลิตไม้ผลคุณภาพ 1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ศูนยว์ิจยัและ
พัฒนาการเกษตร
จงัหวัดระยอง

   - ฐานเรียนรู้ เร่ือง สรุปผลถา่ยทอดความรู้
และเศรษฐกจิพอเพียง

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ส านักงานเกษตร
อ าเภอแกลง และ
ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์
จงัหวัดระยอง

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง.................. เร่ือง

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรต าบลกระแสบน

1 ศูนย์

    -ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต าบลวังหว้า

1 ศูนย์

    - ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรต าบลทุ่งควายกนิ

1 ศูนย์

    - ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรต าบลเนินฆ้อ

1 ศูนย์

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง * * * สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 ครั ง ทุกวันที่ 20 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
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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
หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 12 ครั ง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 12 ครั ง
 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 12 ครั ง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

ครั ง

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร 1 ครั ง
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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
หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3ครั ง/50
ราย

ครั ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา)

 1) วิชาการชักน าการออกดอกและควบคุม
ปริมาณดอกและผลและการลดต้นทุนการผลิต

50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 2) วิชาการจดัการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของ
ผลและเพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพและการ
ลดต้นทุนการผลิต

50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 3) วิชากระบวนการเรียนรู้เร่ือง  การเกบ็
เกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเกบ็เกี่ยวและการ
ลดต้นทุนการผลิต

50 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั ง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1ครั ง/

132ราย
ครั ง/ราย ส านักงานเกษตร

และสหกรณ์
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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
หน่วยงานทีร่่วม

ด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพองค์กรเกษตรกร 1ครั ง
/70ราย

ครั ง/ราย ส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์

 2) วิชา................................... ครั ง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) 50 ราย ส านักงาน

สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ 35 ราย ศูนยว์ิจยัและ
พัฒนาการเกษตร
จงัหวัดระยอง

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขบัเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม โครงการ
พัฒนาการเกษตรในพื นที่ที่มีศักยภาพ 
(Zoning)

60 ราย

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

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................ 
 ชื่อกจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอบ้านค่าย  จังหวดัระยอง  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.เกษตรอ าเภอ

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

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 1-30

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง น  าหมักชีวภาพ 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง กบัดักแมลงผลไม้ 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุย๋หมัก 1 ฐาน สถานีพฒันาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .............................. ฐาน
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการผลิตมงัคุดคุณภาพ 1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง สนง.กษอ.,พัฒนาที่ดิน

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ม. 7 ต.ตาขนั 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ม. 3 ต.หนองบัว 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
    - ศูนย ์......................................... ศูนย์

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

25 พ.ย.-30 ธ.ค.

1 ธ.ค. - 30 ธ.ค.

1 ธ.ค. - 30 ธ.ค.

1 ธ.ค. - 30 ธ.ค.
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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 หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง
 3.2 การประชาสัมพันธ์ ครั ง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร ครั ง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร ครั ง
 4.3 Field Day 1/100 ครั ง/ราย
 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

ครั ง

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

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

1/50 ครั ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาน  าหมึกชีวภาพ 1/50 ครั ง/ราย
 2) วิชาการป้องกนัและก าจดัแมลงวันผลไม้ 1/50 ครั ง/ราย
3) วิชาการท าปุย๋หมัก 1/50 ครั ง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั ง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1/180 ครั ง/ราย เกษตรและสหกรณ์จ.ระยอง

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

ครั ง/ราย

 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1/50 ครั ง/ราย
 2) วิชาการใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 1/50 ครั ง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขบัเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรยีนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 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
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การตรวจวเิคราะห์ดิน 1 ฐาน สถานีพฒันาที่ดิน
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุนการผลิต
สับปะรด

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การป้องกันก าจัด  โรค
เหี่ยวในสับปะรด

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพยีง 1 ฐาน ศสพ.ระยอง
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การ
ป้องกันก าจัดโรคเหี่ยวในสับปะรด, พนัธุ์
สับปะรด / การลดต้นทุนการผลิตสับปะรด

2 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 4 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ
 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ัดการศัตรูพชืชุมชน 2 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนยจ์ัดการดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง 1 ศูนย์ ศสพ.ระยอง
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง * * *

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 ครั ง
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 12 ครั ง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 12 ครั ง
 4.3 Field Day 1 / 200 ครั ง/ราย *19 สนง.เกษตรอ าเภอ,

 ศสพ.ระยอง, 
สถานีพฒันาที่ดิน,
 ประมง, ปศุสัตว,์ 
ชลประทาน, 
ตรวจบัญชีสหกรณ์,
 สหกรณ์

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง
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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 ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวจิัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

11 ครั ง

  4.5.1 วจิัยร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวดัระยอง 1 ครั ง สภาเกษตรกร
จงัหวัดระยอง

  4.5.2 ทดสอบผลการวจิัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ เป็นแหล่งศึกษาดูงานเกษตรกรผู้
ปลูกสับปะรด

 4.6 คลินิกเกษตร 10 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

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

3 / 50 ครั ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวชิา))

 1) วชิาการลดต้นทุนโดยการผลิตสับปะรด
ระบบ GAP

1 / 50 ครั ง/ราย

 2) วชิาการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสับปะรด
โดยการป้องกันก าจัดโรคเหี่ยว

1 / 50 ครั ง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวชิา) ครั ง/ราย
 1) วชิาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง 1 / 50 ครั ง/ราย
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปรมิาณ หน่วย หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวชิา)

ครั ง/ราย

 1) วชิาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 ครั ง/ราย
 2) วชิาการใช้น  าอยา่งรู้คุณค่าในสับปะรด 1 / 50 ครั ง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบพฒันาจังหวดั ชื่อกิจกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกิจกรรมพฒันาศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้า
เกษตร ด้านสาธารณูปโภคพื นฐาน และ
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพยีง

อบต.ตาสิทธิ์

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  
ชื่อกิจกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอบ้านฉาง จงัหวดัระยอง ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 25 ต.ค.- 30 พ.ย. สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..... 1 เร่ือง
 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

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

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

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

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร ครั ง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร ครั ง
 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย สนง.เกษตร

อ าเภอ

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

ครั ง

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

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

1 / 50 ครั ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) เร่ือง การใชส้ารชภีัณฑ์ เพือ่ป้องกนัก าจดั
โรคและแมลงทีส่ าคัญมันส าปะหลัง

1 / 50 ครั ง/ราย

 2) เร่ือง การเลือกใชท้่อนพันธุ์มันส าปะหลังที่
เหมาะสมกบัพื นที่

1 / 50 ครั ง/ราย

 3) เร่ือง การใชปุ้ย๋เคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 1 / 50 ครั ง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 ครั ง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 ครั ง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี 
องค์กรเกษตรกร การใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

ครั ง/ราย

 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1 / 50 ครั ง/ราย
 2) วิชาการใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า 1 / 50 ครั ง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขบัเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชมุชน)
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม โครงการ
พัฒนาการเกษตรในพื นทีท่ีม่ีศักยภาพ (Zoning)

30 ราย

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

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  
ชื่อกจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 25 ต.ค.- 30 พ.ย. สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..... 1 เร่ือง
 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

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

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

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

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

25 พ.ย.- 30 ม.ค.

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
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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

หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร ครั ง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร ครั ง
 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย สนง.เกษตร

อ าเภอ

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

ครั ง

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง
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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

หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

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

1 / 50 ครั ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) เร่ือง การปฏิบัติดูแลทุเรียนชว่งติดผล 
และพัฒนาผล

1 / 50 ครั ง/ราย

 2) เร่ือง การปฏิบัติดูแลทุเรียนให้ได้คุณภาพ
และการปฏิบัติหลังการเกบ็เกี่ยว

1 / 50 ครั ง/ราย

 3) เร่ืองการใชส้ารชภีัณฑ์ เพือ่ป้องกนัก าจดั
โรคและแมลงทีส่ าคัญของทุเรียน

1 / 50 ครั ง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 ครั ง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 ครั ง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี 
องค์กรเกษตรกร การใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

ครั ง/ราย

 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1 / 50 ครั ง/ราย
 2) วิชาการใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า.
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ 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

หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขบัเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชมุชน)
 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม โครงการ
พัฒนาการเกษตรในพื นทีท่ีม่ีศักยภาพ (Zoning)

30 ราย

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

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  
ชื่อกจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอเขาชะเมา ..จงัหวดัระยอง...... ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ *1-5 สนง.เกษตรอ าเภอ

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

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

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

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การลดต้นทุนการผลิต
มังคุด

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใชส้ารชวี
ภัณฑ์เพือ่ก าจดัศัตรูพืช..

1 ฐาน
25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ต้นทุนการผลิตมังคุด

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

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

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

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ ครั ง

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร ครั ง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร ครั ง
 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย *15 สนง.เกษตร

อ าเภอ, ศสพ.
ระยอง, สถานี
พัฒนาทีดิ่น, 
ประมง, ปศุสัตว์,
 ชลประทาน, 
ตรวจบัญชี
สหกรณ์, สหกรณ์

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร 1 ครั ง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การจดัการดินและปุย๋ 1 / 50 ครั ง/ราย
 2) วิชา การผสมปุย๋เคมีใชเ้อง 1 / 50 ครั ง/ราย
 3) วิชา การผลิตสารสกดัสมุนไพรก าจดั
ศัตรูพืชด้วยหม้อต้มพลังงานแสงอาทิตย์

1 / 50 ครั ง/ราย

 4) วิชา การผลิตและใชเ้ชื อไตรโครเดอร์ม่า,บิว
เวอร์เรียและเมตาไรเซียมเพือ่ป้องกนัก าจดั
ศัตรูพืช

1 / 50 ครั ง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 ครั ง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 ครั ง/ราย
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี 
องค์กรเกษตรกร การใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

ครั ง/ราย

 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1 / 50 ครั ง/ราย
 2) วิชาการใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 ครั ง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรมโครงการ
พัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื นทีท่ีม่ี
ศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปี 2560(ด้านพืช)
6.2 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรมโครงการ
พัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื นทีท่ีม่ี
ศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปี 2560(ด้าน
แปรรูป)

6.3งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม"หลักสูตรการ
จดัการดินปุย๋เพือ่ลดต้นทุนการผลิต"โครงการ
ส่งเสริมการใชปุ้ย๋อนีทรียเ์พือ่ลดต้นทุนการ
ผลิตปี 2560

 6.4งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรมโครงการชื่อ
กจิกรรมโครงการป้องกนัก าจดัแมลงวันผลไม้
อยา่งยั่งยนื
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอนิคมพัฒนา จงัหวดัระยอง ประจ าปีงบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 25 ต.ค.- 30 พ.ย. สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ 1 เร่ือง 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..... เร่ือง
 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

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

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชน ต. นิคมพัฒนา 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ม.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชมุชน ต . นิคมพัฒนา 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ม.ค.

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 10 ครั ง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

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

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร ครั ง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร ครั ง
 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย สนง.เกษตร

อ าเภอ

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

ครั ง

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

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

1 / 50 ครั ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา)

 1) เร่ือง การป้องกนัและก าจดัโรคเหีย่ว  
(การเตรียมดิน การชบุหน่อพันธุ์ การปลูกและ
ดูแลรักษา การตัดหน่อพันธุ์ การก าจดัแมลง
พาหะ)

1 / 50 ครั ง/ราย

 2) เร่ือง การลดต้นทุนการผลิตสับปะรด (การ
ใชปุ้ย๋น  าชวีภาพ ปุย๋คอก ปุย๋หมัก)

1 / 50 ครั ง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 ครั ง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 ครั ง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี 
องค์กรเกษตรกร การใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

ครั ง/ราย

 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1 / 50 ครั ง/ราย
 2) วิชาการใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า 1 / 50 ครั ง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขบัเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชมุชน)
 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม โครงการ
พัฒนาการเกษตรในพื นทีท่ีม่ีศักยภาพ (Zoning)

30 ราย

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

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