
แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 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 *5-10 สนง.เกษตรอ าเภอ

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง  การปรับปรุงบ ารุงดิน  
โดยการใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สถานีพฒันาที่ดิน

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต

1 ฐาน

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

กรมวิชาการเกษตร

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ระบบการให้น้ า 1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. กรมชลประทาน
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด
ต้นทุนการผลิตมันส าปะหลัง

1 เร่ือง กรมวิชาการเกษตร,  
สนง.เกษตรอ าเภอ, 
สถานีพฒันาที่ดิน

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ,กรม
วิชาการเกษตร, สถานี
พฒันาที่ดิน, ประมง, 
ปศุสัตว์

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

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

    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์
    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์
3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * *
 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง

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

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง ทุกวนัที ่25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย *16 สนง.เกษตรอ าเภอ,กรม

วิชาการเกษตร, สถานี
พฒันาที่ดิน, ประมง, 
ปศุสัตว์, ชลประทาน, .....

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

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

1 / 50 คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาการปรับปรุงบ ารุงดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชาการลดต้นทุนการผลิตมันส าปะหลัง 
ลดการใช้สารเคมี โดยการ ใช้สารชีวภัณฑ์

1 / 50 คร้ัง/ราย

 3) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 1 / 50
 4) ระบบการให้น้ า 1 / 50
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชาการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพ่ือขับเคล่ือน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

  6.1 การจดัท าแปลงตน้แบบมนัส าปะหลงั 3 ไร่ ศวพ.
  6.2 การอบรมหลกัสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ 50 ราย ศวพ.
การผลิตพืช

6.3 เอกสารวิชาการ

  1) เอกสารวิชาการ 50 เล่ม ศวพ.
  2) โปสเตอร์ 3 แผ่น ศวพ.
 3) แผ่นพบั 300 แผ่น ศวพ.

6.3 สนบัสนุนเมล็ดพนัธุ์ปุ๋ ยพืชสด 50 ไร่ พฒันาท่ีดิน
6.4 สนบัสนุนสารเร่งจุลินทรีย์ 1 ชุด พฒันาท่ีดิน
6.5 สนบัสนุนปุ๋ ยน ้าหมกัชีวภาพ 200 ลิตร พฒันาท่ีดิน
6.6 เอกสารเผยแพร่งานพฒันาท่ีดิน 1 ชุด พฒันาท่ีดิน
6.7 แผนท่ีการใชท่ี้ดิน 1 ชุด พฒันาท่ีดิน
6.8 ป้ายส่ือประชาสมัพนัธ์งานพฒันาท่ีดิน 1 ชุด พฒันาท่ีดิน
6.9 ถ่ายทอดความรู้และอกสารแนะน า 1 คร้ัง เศรษฐกิจการเกษตร
วิธีการค านวณตน้ทุนการผลิต

6.10 ถ่ายทอดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1 คร้ัง เกษตรและสหกรณ์
6.11 จดัท าส่ือเรียนรู้ดา้นบญัชี 1 ส่ิอ ตรวจบญัชี
6.12 เบ้ียเล้ียงครู/การติดตาม/ประสานงาน 1 ปี ตรวจบญัชี
6.13 สนบัสนุนกิจกรรมดา้นประมง 1 คร้ัง ประมงจงัหวดั
6.14 สนบัสนนักิจกรรมดา้นปศุสตัว์ 1 คร้ัง ปศุสตัวจ์งัหวดั
6.15 สนบัสนุนส่ือเรียนรู้ดา้นสหกรณ์ 1 คร้ัง สหกรณ์จงัหวดั
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบรุี ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ 1-5 สนง.เกษตรอ าเภอฯ

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 5-10 สนง.เกษตรอ าเภอฯ

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 25 พ.ย. 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอฯ

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 1 ฐาน 25 พ.ย. 30 ธ.ค. ชลประทาน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตเชื อราไตรโครเดอร๋ม่า 1 ฐาน 25 พ.ย. 30 ธ.ค. กรมวชิาการ/กษอ.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปุย๋หมักโดยใช้สารเร่ง พด.1 1 ฐาน 25 พ.ย. 30 ธ.ค. พฒันาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเลี ยงชันโรง 1 ฐาน 25 พ.ย. 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอฯ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุน 1 เร่ือง 1 ม.ีค. 31 พ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอฯ

การผลิตมะพร้าว

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง 25 พ.ย. 30 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอฯ

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบชุือ่ศูนย์)
    - ศูนย ์จัดการดินปุย๋ชุมชนต าบลบ้านไร่ 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอฯ

    - ศูนย ์จัดการดินปุย๋ชุมชนต าบลส่ีหมืน่ 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอฯ

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

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

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง 18 พ.ย. 23 ธ.ค. 12 ม.ค. สนง.เกษตรอ าเภอฯ

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 1 ครั ง 1-30 ต.ค. สนง.เกษตรอ าเภอฯ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง ทุกวนัที่ 25 ของ เดือน สนง.เกษตรอ าเภอฯ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอฯ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอฯ

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 10 ครั ง พฒันาทีดิ่น/กษอ.

 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย กษอ./พด./กป./ปศ./
ชป./กวก.

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอฯ

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

1 ครั ง ม.ราชภฎันครปฐม

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

3 ครั ง/ราย 
50

24 ม.ค. 8 ก.พ. 7 ม.ีค. สนง.เกษตรอ าเภอฯ
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพ่ือขับเคล่ือน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

  6.1 การจดัท าแปลงตน้แบบชมพู่ 3 ไร่ ศวพ.
  6.2 การอบรมหลกัสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ 50 ราย ศวพ.
การผลิตพืช

6.3 เอกสารวิชาการ

  1) เอกสารวิชาการ 50 เล่ม ศวพ.
  2) โปสเตอร์ 3 แผน่ ศวพ.
 3) แผน่พบั 300 แผน่ ศวพ.

6.3 สนบัสนุนเมล็ดพนัธุป์ุ๋ ยพืชสด 50 ไร่ พฒันาท่ีดิน
6.4 สนบัสนุนสารเร่งจุลินทรีย์ 1 ชุด พฒันาท่ีดิน
6.5 สนบัสนุนปุ๋ ยน ้าหมกัชีวภาพ 200 ลิตร พฒันาท่ีดิน
6.6 เอกสารเผยแพร่งานพฒันาท่ีดิน 1 ชุด พฒันาท่ีดิน
6.7 แผนท่ีการใชท่ี้ดิน 1 ชุด พฒันาท่ีดิน
6.8 ป้ายส่ือประชาสมัพนัธ์งานพฒันาท่ีดิน 1 ชุด พฒันาท่ีดิน
6.9 ถ่ายทอดความรู้และอกสารแนะน า 1 คร้ัง เศรษฐกิจการเกษตร

วิธีการค านวณตน้ทนุการผลิต

6.10 ถ่ายทอดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1 คร้ัง เกษตรและสหกรณ์

6.11 จดัท าส่ือเรียนรู้ดา้นบญัชี 1 ส่ิอ ตรวจบญัชี
6.12 เบ้ียเล้ียงครู/การติดตาม/ประสานงาน 1 ปี ตรวจบญัชี
6.13 สนบัสนุนกิจกรรมดา้นประมง 1 คร้ัง ประมงจงัหวดั
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

6.14 สนบัสนนักิจกรรมดา้นปศุสตัว์ 1 คร้ัง ปศุสัตวจ์งัหวดั

6.15 สนบัสนุนส่ือเรียนรู้ดา้นสหกรณ์ 1 คร้ัง สหกรณ์จงัหวดั

6.16 สนบัสนุนการรวมกลุ่ม 1 กลุ่ม สหกรณ์จงัหวดั
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แผนการด าเนินงานของ  

ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอบางแพ  จงัหวดัราชบุรี 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 *3-7  สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน *10-14

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

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

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจดัการหลังการเกบ็
เกี่ยวเพือ่เพิม่มูลค่าผลผลิต

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

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การสร้างส่ิงแวดล้อมให้
เหมาะสมในการเจริญเติบโตของพืช

1 ฐาน 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. กรมวิชาการเกษตร

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การ 1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

จดัการส่ิงแวดล้อมให้เหมาะสมในการ กรมวิชาการเกษตร

เจริญเติบโตของพืชเพือ่เพิม่มูลค่าและลดต้นทุน สถานพีฒันาที่ดิน

องพืชเพือ่เพิม่มูลค่าและลดต้นทุน

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

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชมุชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

หน่วยงานที่
รว่มด าเนินการ

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
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ระยะเวลา

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

หน่วยงานที่
รว่มด าเนินการ

กิจกรรม หน่วยปริมาณ

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง     *    *    * สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ์ ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย 21 สนง.เกษตรอ าเภอ

กรมวิชาการเกษตร

สถานพีฒันาที่ดิน

ประมง ปศุสัว์

เครือข่ายต่างๆ

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 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 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

หน่วยงานที่
รว่มด าเนินการ

กิจกรรม หน่วยปริมาณ

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั มจธ และ ม.อสัสัมชญั

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................

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

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

 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาล
ผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั ง/ราย 31

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

1 / 50 ครั ง/ราย

 1) วิชาการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตพืชผัก 1 / 50 ครั ง/ราย

 2) วิชาการลดต้นทุนการผลิตพืชผัก 1 / 50 ครั ง/ราย

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /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
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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

หน่วยงานที่
รว่มด าเนินการ

กิจกรรม หน่วยปริมาณ

 2) วิชาการใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า 1 / 50 ครั ง/ราย

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพ่ือขบัเคล่ือน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

  6.1 การจดัท าแปลงตน้แบบชมพู่ 3 ไร่ ศวพ.
  6.2 การอบรมหลกัสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ 50 ราย ศวพ.
การผลิตพืช

6.3 เอกสารวิชาการ

  1) เอกสารวิชาการ 50 เล่ม ศวพ.
  2) โปสเตอร์ 3 แผน่ ศวพ.
 3) แผน่พบั 300 แผน่ ศวพ.

6.3 สนบัสนุนเมลด็พนัธุ์ปุ๋ ยพืชสด 50 ไร่ พฒันาท่ีดิน
6.4 สนบัสนุนสารเร่งจุลินทรีย์ 1 ชุด พฒันาท่ีดิน
6.5 สนบัสนุนปุ๋ ยน ้าหมกัชีวภาพ 200 ลิตร พฒันาท่ีดิน
6.6 เอกสารเผยแพร่งานพฒันาท่ีดิน 1 ชุด พฒันาท่ีดิน
6.7 แผนท่ีการใชท่ี้ดิน 1 ชุด พฒันาท่ีดิน
6.8 ป้ายส่ือประชาสมัพนัธง์านพฒันาท่ีดิน 1 ชุด พฒันาท่ีดิน
6.9 ถ่ายทอดความรู้และอกสารแนะน า 1 คร้ัง เศรษฐกิจการเกษตร

วิธีการค านวณตน้ทุนการผลิต

6.10 ถ่ายทอดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1 คร้ัง เกษตรและสหกรณ์

6.11 จดัท าส่ือเรียนรู้ดา้นบญัชี 1 ส่ิอ ตรวจบญัชี
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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

หน่วยงานที่
รว่มด าเนินการ

กิจกรรม หน่วยปริมาณ

6.12 เบ้ียเล้ียงครู/การติดตาม/ประสานงาน 1 ปี ตรวจบญัชี
6.13 สนบัสนุนกิจกรรมดา้นประมง 1 คร้ัง ประมงจงัหวดั
6.14 สนบัสนนักิจกรรมดา้นปศสุตัว์ 1 คร้ัง ปศุสตัวจ์งัหวดั

6.15 สนบัสนุนส่ือเรียนรู้ดา้นสหกรณ์ 1 คร้ัง สหกรณ์จงัหวดั

6.16 สนบัสนุนการรวมกลุ่ม 1 กลุ่ม สหกรณ์จงัหวดั
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบา้นคา จังหวัดราชบรุี ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.กษอ.

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.กษอ.

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.กษอ.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปอ้งกันและก าจัด
ศัตรูพชืโดยชีววิธี

1 ฐาน กรมวชิาการ
เกษตร

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเกษตรตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพยีง

1 ฐาน สนง.กษอ.

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการใหน้  า
ในแปลงสับปะรด

1 เร่ือง สนง.กษอ.

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง สนง.กษอ.

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน 1 ศูนย์ สนง.กษอ.

    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ สนง.กษอ.

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง * * * สนง.กษอ.

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ ครั ง สนง.กษอ.

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.กษอ.

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.กษอ.

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

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร ครั ง สนง.กษอ.

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร ครั ง สนง.กษอ.

 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย * สนง.กษอ, 
สถานีพัฒนา
ที่ดิน, ประมง,
 ปศุสัตว์, 
ชลประทาน, .....

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง สนง.กษอ.

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

 - ครั ง

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อืน่ๆ .....................................................
 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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

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

 3/50 ครั ง/ราย * * * สนง.กษอ, 
สถานีพัฒนา
ที่ดิน, ประมง,
 ปศุสัตว์, 
ชลประทาน, .....

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบวุิชา))

 1/50 ครั ง/ราย

 1) วิชา การลดต้นทนุการผลิตสับปะรด  1/50 ครั ง/ราย * สนง.กษอ, 
สถานีพัฒนา
ที่ดิน, กรม
วชิาการเกษตร

 2) วิชา การพฒันาคุณภาพสับปะรด  1/50 ครั ง/ราย * สนง.กษอ, 
กรมวชิาการ
เกษตร

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา)  1/50 ครั ง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง  1/50 ครั ง/ราย * สนง.กษอ, 

ประมง,     
ปศุสัตว์,

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

 1/50 ครั ง/ราย

 1) วิชา บญัชีต้นทนุ  1/50 ครั ง/ราย * สนง.กษอ, 
สนง.ตรวจ
บัญชสีหกรณ์

 2) วิชา การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า  1/50 ครั ง/ราย * สนง.กษอ, 
ชลประทาน

 3) วิชา การสร้างความเข้มแข็งองค์กร  1/50 ครั ง/ราย * สนง.สหกรณ์
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอืน่ๆอย่างไม่เปน็ทางการ ราย
6. การสนบัสนุนเพิ่มเติมเพ่ือขับเคล่ือน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

  6.1 การจดัท าแปลงตน้แบบสบัปะรด 3 ไร่ ศวพ.
  6.2 การอบรมหลกัสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ 50 ราย ศวพ.
การผลิตพืช
6.3 เอกสารวิชาการ
  1) เอกสารวิชาการ 50 เล่ม ศวพ.
  2) โปสเตอร์ 3 แผ่น ศวพ.
 3) แผ่นพบั 300 แผ่น ศวพ.
6.3 สนบัสนุนเมล็ดพนัธุ์ปุ๋ ยพืชสด 50 ไร่ พฒันาท่ีดิน
6.4 สนบัสนุนสารเร่งจุลินทรีย์ 1 ชุด พฒันาท่ีดิน
6.5 สนบัสนุนปุ๋ ยน ้าหมกัชีวภาพ 200 ลิตร พฒันาท่ีดิน
6.6 เอกสารเผยแพร่งานพฒันาท่ีดิน 1 ชุด พฒันาท่ีดิน
6.7 แผนท่ีการใชท่ี้ดิน 1 ชุด พฒันาท่ีดิน
6.8 ป้ายส่ือประชาสมัพนัธ์งานพฒันาท่ีดิน 1 ชุด พฒันาท่ีดิน
6.9 ถ่ายทอดความรู้และอกสารแนะน า 1 คร้ัง เศรษฐกิจการเกษตร

วิธีการค านวณตน้ทนุการผลิต
6.10 ถ่ายทอดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1 คร้ัง เกษตรและสหกรณ์

6.11 จดัท าส่ือเรียนรู้ดา้นบญัชี 1 ส่ิอ ตรวจบญัชี
6.12 เบ้ียเล้ียงครู/การติดตาม/ประสานงาน 1 ปี ตรวจบญัชี
6.13 สนบัสนุนกิจกรรมดา้นประมง 1 คร้ัง ประมงจงัหวดั
6.14 สนบัสนนักิจกรรมดา้นปศุสตัว์ 1 คร้ัง ปศุสตัวจ์งัหวดั
6.15 สนบัสนุนส่ือเรียนรู้ดา้นสหกรณ์ 1 คร้ัง สหกรณ์จงัหวดั
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

6.16 สนบัสนุนการรวมกลุ่ม 1 กลุ่ม สหกรณ์จงัหวดั
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ  บ้านโป่ง จังหวัด  ราชบุรี 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 25-30 พ.ย. สนง.เกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 25พ.ย.- 8 ธ.ค. สนง.เกษตรอ าเภอ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 21 พ.ย.- 25 ธ.ค. ผู้น า,ชุมชน
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท านาแบบวิธีการโยนกล้า 1 ฐาน ศูนยว์ิจยัขา้ว
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุนการผลิตขา้ว 1 ฐาน สนง.พัฒนาที่ดิน, ศูนย์

ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการอารักขาพืช

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเพิ่มมูลค่าสินค้า 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่าตาม
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง(เปียกสลับแห้งแกล้งขา้ว)

1 ฐาน สนง.ชลประทาน

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ขา้ว 1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ
 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ
 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน 3 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนยข์า้วชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 12 ครั ง 22 18 16 คณะกรรมการศพก.
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม หน่วยปริมาณ 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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง ทุกวนัที่ 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 สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร โรงสีขา้วชุมชน 1500 กโิลกรัม 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย 22 สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนย์วิจัยข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง, 
ปศุสัตว์, ชลประทาน
,สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน ฯลฯ

ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร 1 ครั ง 22 สนง.เกษตรอ าเภอ,

ศูนย์วิจัยข้าว, สถานี
พัฒนาที่ดิน, ประมง, 
ปศุสัตว์, ชลประทาน
,สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์

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

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

3/50 ครั ง/ราย 19 17 17 สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 
(ระบุวิชา))

3/25 ครั ง/ราย 22 15 สนง.เกษตรจงัหวัด

 1) วิชา การรวมกลุ่ม 1/30 ครั ง/ราย สนง.สหกรณ์ จ.
ราชบุรี

 2) วิชา ต้นทุนการผลิต 1/30 ครั ง/ราย ศศก.
 3) วิชา การลดต้นทุนการผลิต                     
3.1 การใช้ปุ๋ยตามผลการวิเคราะห์ดิน            
3.2 การใช้ปุ๋ยอินทรียใ์นนาขา้ว                   3.3
 การใช้สารจลิุนทรียช์ีวภัณฑ์

1/30 ครั ง/ราย 15 สนง.พัฒนาที่ดิน, ศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการอารักขาพืช

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั ง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1/30 ครั ง/ราย สนง.เกษตร
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

ครั ง/ราย

 1) วิชา การจดัท าบัญชีรายบุคคล 1/30 ครั ง/ราย สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ์

 2) วิชา การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า (เปียกสลับแห้ง
แกล้งขา้ว)

4/25 ครั ง/ราย ชลประทาน

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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพ่ือขับเคล่ือน ศพก.(รัฐ/

เอกชน/ชุมชน)

  6.1 ชุดเรียนรู้การลดตน้ทุนการผลิตขา้วและ 1 ชุด ศูนยวิ์จยัขา้ว
ชุดก าจดัวชัพืช
  6.2ป้ายฐานเรียนรู้ดา้นขา้ว 1 ป้าย ศูนยวิ์จยัขา้ว
 6.3 ส่ือองคค์วามรู้เร่ืองขา้ว 100 แผน่ ศูนยวิ์จยัขา้ว
6.4 ถ่ายทอดความรู้เร่ืองขา้ว 1 คร้ัง ศูนยวิ์จยัขา้ว
6.5 สนบัสนุนเมลด็พนัธุ์ปุ๋ ยพืชสด 50 ไร่ พฒันาท่ีดิน
6.6 สนบัสนุนสารเร่งจุลินทรีย์ 1 ชุด พฒันาท่ีดิน
6.5 สนบัสนุนปุ๋ ยน ้าหมกัชีวภาพ 200 ลิตร พฒันาท่ีดิน
6.6 เอกสารเผยแพร่งานพฒันาท่ีดิน 1 ชุด พฒันาท่ีดิน
6.7 แผนท่ีการใชท่ี้ดิน 1 ชุด พฒันาท่ีดิน
6.8 ป้ายส่ือประชาสัมพนัธ์งานพฒันาท่ีดิน 1 ชุด พฒันาท่ีดิน
6.9 ถ่ายทอดความรู้และอกสารแนะน า 1 คร้ัง เศรษฐกิจการเกษตร
วิธีการค านวณตน้ทุนการผลิต
6.7 ถ่ายทอดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1 คร้ัง เกษตรและสหกรณ์
6.8 จดัท าส่ือเรียนรู้ดา้นบญัชี 1 ส่ิอ ตรวจบญัชี
6.9 เบ้ียเล้ียงครู/การติดตาม/ประสานงาน 1 ปี ตรวจบญัชี
6.10 สนบัสนุนกิจกรรมดา้นประมง 1 คร้ัง ประมงจงัหวดั
6.11 สนบัสนนักิจกรรมดา้นปศุสัตว์ 1 คร้ัง ปศุสัตวจ์งัหวดั
6.12 สนบัสนุนส่ือเรียนรู้ดา้นสหกรณ์ 1 คร้ัง สหกรณ์จงัหวดั
6.13 สนบัสนุนการรวมกลุ่ม 1 กลุ่ม สหกรณ์จงัหวดั
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 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 5-10 สนง.กษอ.ปากท่อ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 5-10 สนง.กษอ.ปากท่อ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 15-26 สนง.กษอ.ปากท่อ

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปุ๋ยหมัก 1 ฐาน 15-27

สนง.กษอ.ปากท่อ 
พฒันาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตผักปลอดภัย 1 ฐาน 15-31
สนง.กษอ.ปากท่อ 
กรมวชิาการเกษตร

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 1 ฐาน 15-31 สนง.กษอ.ปากท่อ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การลดต้นทุนการผลิต
ข้าว

1 ฐาน
15-31

สนง.กษอ.ปากท่อ 
ศูนย์วจิยัข้าว

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าว

1 เร่ือง สนง.กษอ.ปากท่อ 
ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้าว

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง 1-31 สนง.กษอ.ปากท่อ

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย์)
    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์
    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์
    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์
    - ศูนย์ ......................................... ศูนย์

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

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

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง 10 10 10 สนง.กษอ.ปากท่อ

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 5 ครั ง สนง.กษอ.ปากท่อ

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง ทกุวนัที่ 25 ของเดือน สนง.กษอ.ปากท่อ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.กษอ.ปากท่อ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 50 ครั ง สนง.กษอ.ปากท่อ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 30 ครั ง สนง.กษอ.ปากท่อ

 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย
26

สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วิจัย
ข้าว, สถานีพฒันาทีดิ่น, ประมง
, ปศุสัตว,์ ชลประทาน, .....

 4.4 การแก้ปัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง สนง.กษอ.ปากท่อ

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

ครั ง

  4.5.1 วิจัยร่วมกับ..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง
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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 หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

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

1/50 ครั ง/ราย
สนง.กษอ.ปากท่อ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 ครั ง/ราย 15 สนง.กษอ.ปากท่อ

 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี 1 / 50 ครั ง/ราย 10 สนง.กษอ.ปากท่อ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั ง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.กษอ.ปากท่อ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

ครั ง/ราย

 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.กษอ.ปากท่อ

 2) วิชาการใช้น  าอย่างรู้คุณค่า. 1 / 50 ครั ง/ราย สนง.กษอ.ปากท่อ

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เป็นทางการ ราย
6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพ่ือขับเคล่ือน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

  6.1 ชุดเรียนรู้การลดตน้ทุนการผลิตขา้วและ 1 ชุด ศูนยวิ์จยัขา้ว
ชุดก าจดัวชัพืช

  6.2ป้ายฐานเรียนรู้ดา้นขา้ว 1 ป้าย ศูนยวิ์จยัขา้ว
 6.3 ส่ือองคค์วามรู้เร่ืองขา้ว 100 แผน่ ศูนยวิ์จยัขา้ว
6.4 ถ่ายทอดความรู้เร่ืองขา้ว 1 คร้ัง ศูนยวิ์จยัขา้ว
6.5 สนบัสนุนเมล็ดพนัธุ์ปุ๋ ยพืชสด 50 ไร่ พฒันาท่ีดิน
6.6 สนบัสนุนสารเร่งจุลินทรีย์ 1 ชุด พฒันาท่ีดิน
6.5 สนบัสนุนปุ๋ ยน ้าหมกัชีวภาพ 200 ลิตร พฒันาท่ีดิน
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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 หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

6.6 เอกสารเผยแพร่งานพฒันาท่ีดิน 1 ชุด พฒันาท่ีดิน
6.7 แผนท่ีการใชท่ี้ดิน 1 ชุด พฒันาท่ีดิน
6.8 ป้ายส่ือประชาสมัพนัธ์งานพฒันาท่ีดิน 1 ชุด พฒันาท่ีดิน
6.9 ถ่ายทอดความรู้และอกสารแนะน า 1 คร้ัง เศรษฐกิจการเกษตร

วิธีการค านวณตน้ทุนการผลิต

6.7 ถ่ายทอดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1 คร้ัง เกษตรและสหกรณ์

6.8 จดัท าส่ือเรียนรู้ดา้นบญัชี 1 ส่ิอ ตรวจบญัชี
6.9 เบ้ียเล้ียงครู/การติดตาม/ประสานงาน 1 ปี ตรวจบญัชี
6.10 สนบัสนุนกิจกรรมดา้นประมง 1 คร้ัง ประมงจงัหวดั
6.11 สนบัสนนักิจกรรมดา้นปศุสตัว์ 1 คร้ัง ปศุสตัวจ์งัหวดั
6.12 สนบัสนุนส่ือเรียนรู้ดา้นสหกรณ์ 1 คร้ัง สหกรณ์จงัหวดั
6.13 สนบัสนุนการรวมกลุ่ม 1 กลุ่ม สหกรณ์จงัหวดั
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอโพธาราม จังหวดัราชบุรี 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 10-15 สนง.เกษตร

อ าเภอ
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน 15-20 สนง.เกษตร

อ าเภอ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.เกษตร

อ าเภอ
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การตรวจวิเคราะห์ธาตุ
อาหารในดินกอ่นการปลูกพืช

1 ฐาน
สนง.เกษตร
อ าเภอ,สถานี
พัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 1 ฐาน สนง.เกษตร
อ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปุย๋หมัก“สูตร
พระราชทาน” และการใช้ปุย๋อนิทรีย์

1 ฐาน สนง.เกษตร
อ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตสารชีวภัณฑ์
เพื่อลดต้นทุนการผลิต

1 ฐาน สนง.เกษตร
อ าเภอ,กรม
วิชาการเกษตร

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการผลิต
พืชผักให้ได้คุณภาพดี

1 เร่ือง สนง.เกษตร
อ าเภอ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง สนง.เกษตร
อ าเภอ

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลบ้านสิงห์ 1 ศูนย์ สนง.เกษตร

อ าเภอ
    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลบ้านสิงห์ 1 ศูนย์ สนง.เกษตร

อ าเภอ
    - ศูนยข์า้วชุมชนบ้านเขานม 1 ศูนย์ สนง.เกษตร

อ าเภอ
    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง * * * สนง.เกษตร

อ าเภอ
 3.2 การประชาสัมพันธ์ ครั ง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง สนง.เกษตร

อ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตร

อ าเภอ

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

ทุกวนัที ่25 ของเดือน

25 พ.ย.- 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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

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

30
กสก. / พด. / 
ปศ. /ปม. /กวก.

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

1 ครั ง สนง.เกษตร
อ าเภอ
,
มหาวิทยาลัยเ
กษตรศาสตร์

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 ครั ง สนง.เกษตร

อ าเภอ
,
มหาวิทยาลัยเ
กษตรศาสตร์

  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 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

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

3/50 ครั ง/ราย
สนง.เกษตร
อ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาการผลิตพืชผักให้ได้คุณภาพดี 3/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตร
อ าเภอ

 2) วิชาการใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 3/50 ครั ง/ราย สนง.เกษตร
อ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั ง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง ครั ง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

ครั ง/ราย

 1) วิชา................................... ครั ง/ราย
 2) วิชา................................... ครั ง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพ่ือขับเคล่ือน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

  6.1 การจดัท าแปลงตน้แบบผกั 3 ไร่ ศวพ.
  6.2 การอบรมหลกัสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ 50 ราย ศวพ.
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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 หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

การผลิตพืช

6.3 เอกสารวิชาการ

  1) เอกสารวิชาการ 50 เล่ม ศวพ.
  2) โปสเตอร์ 3 แผน่ ศวพ.
 3) แผน่พบั 300 แผน่ ศวพ.
6.3 สนบัสนุนเมลด็พนัธุ์ปุ๋ ยพืชสด 50 ไร่ พฒันาท่ีดิน
6.4 สนบัสนุนสารเร่งจุลินทรีย์ 1 ชุด พฒันาท่ีดิน
6.5 สนบัสนุนปุ๋ ยน ้าหมกัชีวภาพ 200 ลิตร พฒันาท่ีดิน
6.6 เอกสารเผยแพร่งานพฒันาท่ีดิน 1 ชุด พฒันาท่ีดิน
6.7 แผนท่ีการใชท่ี้ดิน 1 ชุด พฒันาท่ีดิน
6.8 ป้ายส่ือประชาสัมพนัธ์งานพฒันาท่ีดิน 1 ชุด พฒันาท่ีดิน
6.9 ถ่ายทอดความรู้และอกสารแนะน า 1 คร้ัง เศรษฐกิจการเกษตร

วิธีการค านวณตน้ทุนการผลิต

6.10 ถ่ายทอดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1 คร้ัง เกษตรและสหกรณ์

6.11 จดัท าส่ือเรียนรู้ดา้นบญัชี 1 ส่ิอ ตรวจบญัชี
6.12 เบ้ียเล้ียงครู/การติดตาม/ประสานงาน 1 ปี ตรวจบญัชี
6.13 สนบัสนุนกิจกรรมดา้นประมง 1 คร้ัง ประมงจงัหวดั
6.14 สนบัสนนักิจกรรมดา้นปศุสัตว์ 1 คร้ัง ปศุสตัวจ์งัหวดั

6.15 สนบัสนุนส่ือเรียนรู้ดา้นสหกรณ์ 1 คร้ัง สหกรณ์จงัหวดั

6.16 สนบัสนุนการรวมกลุ่ม 1 กลุ่ม สหกรณ์จงัหวดั
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอ........เมืองราชบรุี.........จังหวัด....ราชบบรุี...... ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.กษอ.

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.กษอ.

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..เมล็ดพนัธุ.์. 1 ฐาน ม.ค. 60 - พ.ค. 60 ศูนย์วจิัยข้าวราชบุรี

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..สารชีวภณัฑ์..... 1 ฐาน ม.ค. 60 - พ.ค. 60 สนง.กษอ.

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ...ดินและปุ๋ย.... 1 ฐาน ม.ค. 60 - พ.ค. 60 สถานีพัฒนาทีดิ่นราชบุรี

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ...บญัชี.... 1 ฐาน ม.ค. 60 - พ.ค. 60 สนง.สหกรณ์ราชบุรี

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง..การลด
ต้นทนุการผลิตข้าว...

1 เร่ือง

พ.ค. 60 - ส.ค. 60

ศูนย์วจิัยข้าว,  
สนง.เกษตรอ าเภอ
, สถานีพัฒนาทีดิ่น

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

ม.ค. 60 - พ.ค. 60

สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนย์วจิัยข้าว, 
สถานีพัฒนาทีดิ่น,
 ประมง, ปศุสัตว์

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

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบชุือ่ศูนย์)
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชุมชน 1 ศูนย์ ม.ค. 60 - พ.ค. 60 สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยข์้าวชุมชน 1 ศูนย์ ม.ค. 60 - พ.ค. 60 ศูนย์วจิัยข้าว

    - ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ ม.ค. 60 - พ.ค. 60 สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยส์ร้างสุขเกษตรชนบท(หมูหลุมอินทรีย)์ 1 ศูนย์

ม.ค. 60 - พ.ค. 60

ปศุสัตวอ์ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง ม.ค.60 - ม.ีค.60 สนง.กษอ.

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 คร้ัง เดือนละ   1   คร้ัง สนง.กษอ.

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 คร้ัง ทุกวนัที ่25 ของเดือน สนง.กษอ.

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง ส.ค.60 - ก.ย.60 สนง.กษอ.

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 12 คร้ัง ทุกเดือน สนง.กษอ.

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 12 คร้ัง ทุกเดือน สนง.กษอ.

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย

*22

สนง.เกษตรอ าเภอ
,ศูนย์วจิัยข้าว, 
สถานีพัฒนาทีดิ่น,
 ประมง, ปศุสัตว,์
 ชลประทาน

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน 12 คร้ัง ทุกเดือน สนง.กษอ.

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

 - คร้ัง

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

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกับ.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อืน่ๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร  - คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 คร้ัง/ราย ศูนย์วจิัยข้าว,  
สนง.เกษตรอ าเภอ
, สถานีพัฒนาทีดิ่น

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบวุิชา))

 1) วิชา การเตรียมดินและการวิเคราะหดิ์น  1 / 50 คร้ัง/ราย ม.ีค. 60 - พ.ค. 60 สถานีพัฒนาทีดิ่น

 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพนัธุ์ดี  1 / 50 คร้ัง/ราย ม.ีค. 60 - พ.ค. 60 ศูนย์วจิัยข้าว

 3) วิชา การท าปุ๋ยหมักและใช้น้ าหมักชีวภาพ  1 / 50 คร้ัง/ราย ม.ีค. 60 - พ.ค. 60 สถานีพัฒนาทีดิ่น

 4) วิชา การท าและใช้น้ าส้มควันไม้  1 / 50 คร้ัง/ราย ม.ีค. 60 - พ.ค. 60 สนง.เกษตรอ าเภอ
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา)
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง  1 / 50 คร้ัง/ราย

ม.ีค. 60 - พ.ค. 60

ส านักงานวจิัย
และพัฒนาการ
เกษตร

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

 1) วิชาบญัชีต้นทนุอาชีพ  1 / 50 คร้ัง/ราย ม.ีค. 60 - พ.ค. 60 สนง.สหกรณ์

 2) วิชาการใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า.  1 / 50 คร้ัง/ราย ม.ีค. 60 - พ.ค. 60 ชลประทาน

5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอืน่ๆอยา่งไม่เปน็ทางการ ราย
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพ่ือขับเคล่ือน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

  6.1 ชุดเรียนรู้การลดตน้ทนุการผลิตขา้วและ 1 ชุด ศูนยวิ์จยัขา้ว
ชุดก าจดัวชัพืช

  6.2ป้ายฐานเรียนรู้ดา้นขา้ว 1 ป้าย ศูนยวิ์จยัขา้ว
 6.3 ส่ือองคค์วามรู้เร่ืองขา้ว 100 แผน่ ศูนยวิ์จยัขา้ว
6.4 ถ่ายทอดความรู้เร่ืองขา้ว 1 คร้ัง ศูนยวิ์จยัขา้ว
6.5 สนบัสนุนเมล็ดพนัธุป์ุ๋ ยพืชสด 50 ไร่ พฒันาท่ีดิน
6.6 สนบัสนุนสารเร่งจุลินทรีย์ 1 ชุด พฒันาท่ีดิน
6.5 สนบัสนุนปุ๋ ยน ้าหมกัชีวภาพ 200 ลิตร พฒันาท่ีดิน
6.6 เอกสารเผยแพร่งานพฒันาท่ีดิน 1 ชุด พฒันาท่ีดิน
6.7 แผนท่ีการใชท่ี้ดิน 1 ชุด พฒันาท่ีดิน
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ

6.8 ป้ายส่ือประชาสมัพนัธ์งานพฒันาท่ีดิน 1 ชุด พฒันาท่ีดิน
6.9 ถ่ายทอดความรู้และอกสารแนะน า 1 คร้ัง เศรษฐกิจการเกษตร

วิธีการค านวณตน้ทนุการผลิต

6.7 ถ่ายทอดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1 คร้ัง เกษตรและสหกรณ์

6.8 จดัท าส่ือเรียนรู้ดา้นบญัชี 1 ส่ิอ ตรวจบญัชี
6.9 เบ้ียเล้ียงครู/การติดตาม/ประสานงาน 1 ปี ตรวจบญัชี
6.10 สนบัสนุนกิจกรรมดา้นประมง 1 คร้ัง ประมงจงัหวดั

6.11 สนบัสนนักิจกรรมดา้นปศุสตัว์ 1 คร้ัง ปศุสัตวจ์งัหวดั

6.12 สนบัสนุนส่ือเรียนรู้ดา้นสหกรณ์ 1 คร้ัง สหกรณ์จงัหวดั

6.13 สนบัสนุนการรวมกลุ่ม 1 กลุ่ม สหกรณ์จงัหวดั
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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

1. การวิเคราะห์ศกัยภาพ

 1.1 การวิเคราะห์ศกัยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศกัยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลงั ศพก.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงปลาน ้าจืด ฐาน 28 พย.59 ประมงจงัหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและการใชส้าร
ชีวภณัฑ์

ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การท าปุ๋ ยอินทรีย์ ฐาน ศพก

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การพฒันาการผลิตพริก ฐาน  22 พย.59 สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียง
ชนัโรงในสวนมะพร้าว

เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง ศพก.

กจิกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานที่

ร่วมด าเนินการ

แผนการด าเนินงานของ  

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร   อ าเภอวดัเพลง  จังหวดัราชบุรี    ประจ าปีงบประมาณ 2560
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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
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 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือข่าย (ระบช่ืุอศูนย)์

    - ศูนย ์จดัการศตัรูพืชชุมชน ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย ์จดัการดินปุ๋ ยชุมชน ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย ์ยวุเกษตรประจ าอ าเภอ ศูนย์ รร.วดัแจง้เจริญ

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. คร้ัง 15,18 ธค. ศูนย.์ศพก.

 3.2 การประชาสมัพนัธ์ 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.

 4.1 การให้บริการขอ้มูล ข่าวสาร คร้ัง

 4.2 การให้บริการดา้นการเกษตร คร้ัง

 4.3 Field Day คร้ัง/ราย

 4.4 การแกปั้ญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในดา้นการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

2 คร้ัง ม.เกษตรศาสตร์
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5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผูน้ าตามหลกัสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

 1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลกัสูตรหลกั (การลดตน้ทนุ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรหลกัของ 
ศพก (ระบวิุชา))

 1) วิชา การผลิตสารชีวภณัฑ์  1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรจงัหวดั

 2) วิชา การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว  1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ.ด าเนิน

 5.1.2 หลกัสูตรบงัคบั (ระบวิุชา) การผลิต
สินคา้ปลอดภยั GAP

 1/50 คร้ัง/ราย กรมวิชาการ

 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกิจพอเพียง คร้ัง/ราย ศพก

5.1.3 หลกัสูตรเสริม เช่น บญัชีตน้ทนุอาชีพ 
องคก์รเกษตรกร การใชน้ ้าอยา่งรู้คุณค่า

คร้ัง/ราย

 1) วิชา บญัชีตน้ทนุอาชีพ  1/50 คร้ัง/ราย ตรวจบญัชี

 2) วิชา การใชน้ ้าอยา่งรู้คุณค่า  1/50 คร้ัง/ราย ชลประทาน

5.2 การอบรมอ่ืนๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) 
การผลิตปุ๋ ยอินทรียจ์ากไสเ้ดือน

 1/30 ราย ศูนยส่์งเสริมและพฒันา

6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพ่ือขับเคล่ือน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

  6.1 การจดัท าแปลงตน้แบบมะพร้าว 3 ไร่ ศวพ.
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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
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  6.2 การอบรมหลกัสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ 50 ราย ศวพ.
การผลิตพืช

6.3 เอกสารวิชาการ

  1) เอกสารวิชาการ 50 เล่ม ศวพ.
  2) โปสเตอร์ 3 แผน่ ศวพ.
 3) แผน่พบั 300 แผน่ ศวพ.

6.3 สนบัสนุนเมล็ดพนัธุป์ุ๋ ยพืชสด 50 ไร่ พฒันาท่ีดิน
6.4 สนบัสนุนสารเร่งจุลินทรีย์ 1 ชุด พฒันาท่ีดิน
6.5 สนบัสนุนปุ๋ ยน ้าหมกัชีวภาพ 200 ลิตร พฒันาท่ีดิน
6.6 เอกสารเผยแพร่งานพฒันาท่ีดิน 1 ชุด พฒันาท่ีดิน
6.7 แผนท่ีการใชท่ี้ดิน 1 ชุด พฒันาท่ีดิน
6.8 ป้ายส่ือประชาสมัพนัธ์งานพฒันาท่ีดิน 1 ชุด พฒันาท่ีดิน
6.9 ถ่ายทอดความรู้และอกสารแนะน า 1 คร้ัง เศรษฐกิจการเกษตร

วิธีการค านวณตน้ทนุการผลิต

6.10 ถ่ายทอดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1 คร้ัง เกษตรและสหกรณ์

6.11 จดัท าส่ือเรียนรู้ดา้นบญัชี 1 ส่ิอ ตรวจบญัชี
6.12 เบ้ียเล้ียงครู/การติดตาม/ประสานงาน 1 ปี ตรวจบญัชี
6.13 สนบัสนุนกิจกรรมดา้นประมง 1 คร้ัง ประมงจงัหวดั
6.14 สนบัสนนักิจกรรมดา้นปศุสตัว์ 1 คร้ัง ปศุสตัวจ์งัหวดั
6.15 สนบัสนุนส่ือเรียนรู้ดา้นสหกรณ์ 1 คร้ัง สหกรณ์จงัหวดั
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบรุี ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ สนง.กษอ.

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.กษอ.

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.กษอ.

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
ฐานเรียนรู้เร่ืองปศุสัตว์ 1 ฐาน ปศุสัตวอ์ าเภอ

ฐานเรียนรู้เร่ืองประมง 1 ฐาน ประมงอ าเภอ

ฐานเรียนรู้เร่ืองปุ๋ยหมัก 1 ฐาน พัฒนาที่ดิน

ฐานเรียนรู้เร่ืองไส้เดือนฝอย 1 ฐาน กรมวชิาการ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการใช้น  า
หยด

1 เร่ือง ศพก..

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง สนง.กษอ.

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน 1 ศูนย์ สนง.กษอ.

    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ สนง.กษอ.

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง 28 7 7 สนง.กษอ.

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ 12 ครั ง สนง.กษอ.

 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.กษอ.

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.กษอ.

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานที่
ร่วมด าเนินการ
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4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร 12 ครั ง สนง.กษอ.

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร 12 เดือน สนง.กษอ.

 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย สนง.กษอ.

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง สนง.กษอ.

 4.5 ร่วมด าเนินการกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจัย ฝึกงาน 
ฯลฯ

 - ครั ง

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

 3/50 ครั ง/ราย สนง.กษอ, .

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบวุิชา))

 1/50 ครั ง/ราย

 1) วิชา การจัดการดินปุ๋ย  1/50 ครั ง/ราย 18 สนง.กษอ.

 2) วิชา การใช้สารชีวภณัฑ์  1/50 ครั ง/ราย 15 สนง.กษอ.

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุิชา)  1/50 ครั ง/ราย สนง.กษอ.

 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกิจพอเพยีง  1/50 ครั ง/ราย 15 15 สนง.กษอ.

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บญัชีต้นทนุอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบวุิชา)

 1/50 ครั ง/ราย

 1) วิชา บญัชีต้นทนุ  1/50 ครั ง/ราย 15 สนง.กษอ.

 2) วิชา เกษตรผสมผสาน  1/50 ครั ง/ราย 15 สนง.กษอ.
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6. การสนบัสนุนเพิ่มเติมเพ่ือขับเคล่ือน ศพก.

(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)

  6.1 การจดัท าแปลงตน้แบบสบัปะรด 3 ไร่ ศวพ.
  6.2 การอบรมหลกัสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ 50 ราย ศวพ.
การผลิตพืช
6.3 เอกสารวิชาการ
  1) เอกสารวิชาการ 50 เล่ม ศวพ.
  2) โปสเตอร์ 3 แผ่น ศวพ.
 3) แผ่นพบั 300 แผ่น ศวพ.
6.3 สนบัสนุนเมล็ดพนัธุ์ปุ๋ ยพืชสด 50 ไร่ พฒันาท่ีดิน
6.4 สนบัสนุนสารเร่งจุลินทรีย์ 1 ชุด พฒันาท่ีดิน
6.5 สนบัสนุนปุ๋ ยน ้าหมกัชีวภาพ 200 ลิตร พฒันาท่ีดิน
6.6 เอกสารเผยแพร่งานพฒันาท่ีดิน 1 ชุด พฒันาท่ีดิน
6.7 แผนท่ีการใชท่ี้ดิน 1 ชุด พฒันาท่ีดิน
6.8 ป้ายส่ือประชาสมัพนัธ์งานพฒันาท่ีดิน 1 ชุด พฒันาท่ีดิน
6.9 ถ่ายทอดความรู้และอกสารแนะน า 1 คร้ัง เศรษฐกิจการเกษตร

วิธีการค านวณตน้ทนุการผลิต
6.10 ถ่ายทอดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1 คร้ัง เกษตรและสหกรณ์

6.11 จดัท าส่ือเรียนรู้ดา้นบญัชี 1 ส่ิอ ตรวจบญัชี
6.12 เบ้ียเล้ียงครู/การติดตาม/ประสานงาน 1 ปี ตรวจบญัชี
6.13 สนบัสนุนกิจกรรมดา้นประมง 1 คร้ัง ประมงจงัหวดั

6.14 สนบัสนนักิจกรรมดา้นปศุสตัว์ 1 คร้ัง ปศสุัตวจ์งัหวดั

6.15 สนบัสนุนส่ือเรียนรู้ดา้นสหกรณ์ 1 คร้ัง สหกรณ์จงัหวดั
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