
แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอ....โคกเจริญ........จงัหวดั....ลพบุร.ี..... 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 สนง.เกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใชปุ้ย๋พืชสด(ปอเทือง) 1 ฐาน พัฒนาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..บัญชคีรัวเรือน.. 1 ฐาน ตรวจบัญชสีหกรณ์
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง .การใชส้ารชวีภัณฑ์.. 1 ฐาน สนง.เกษตรจงัหวดัลพบุรี

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การตลาดและการแปรรูป 1 ฐาน สหกรณ์จงัหวดัลพบุรี

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง..การใช้
เคร่ืองหยอดเมล็ดขา้วเพือ่ลดต้นทุนเมล็ดพันธุ์....

1 เร่ือง ศูนยเ์มล็ดพนัธุ์ขา้วฯ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ
 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย ์จดัการศัตรูพืชชมุชนต.โคกเจริญ.... ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย ์จดัการดินปุย๋ชมุชนต .วังทอง. ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย ์ขา้วชมุชนต าบลโคกเจริญ. ศูนย์ ศูนยเ์มล็ดพนัธุ์ขา้วฯ

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

กิจกรรม หน่วยปริมาณ 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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.2 การประชาสัมพันธ์ 5 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทุกวันที ่25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  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 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

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

  9/20 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา)

 

 1) วิชา...การเตรียมดิน...  1/20 คร้ัง/ราย ศูนยเ์มล็ดพนัธุ์ขา้วฯ

 2) วิชา....การเตรียมเมล็ดพันธุ์...  1/20 คร้ัง/ราย ศูนยเ์มล็ดพนัธุ์ขา้วฯ

 3) วิชา..การใชเ้คร่ืองหยอด..  1/20 คร้ัง/ราย ศูนยเ์มล็ดพนัธุ์ขา้วฯ

4) วิชา..การท าน้ าหมักชวีภาพ...  1/20 คร้ัง/ราย พัฒนาทีดิ่น
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง  1/20 คร้ัง/ราย กษ.
5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี 
องค์กรเกษตรกร การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

 1/20 คร้ัง/ราย

 1) วิชา..บัญชต้ีนทุนอาชพี....  1/20 คร้ัง/ราย ตรวจบัญชสีหกรณ์
 2) วิชา..การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า....  1/20 คร้ัง/ราย ชลประทาน
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย
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6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขบัเคล่ือน ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชมุชน)

 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม ..................
 .........................................................................

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

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ..ศูนยส่์งเสริม
และพัฒนาอาชพีการเกษตร จงัหวัดลพบุรี...  
ชื่อกจิกรรม ..การเล้ียงจิ้งหรีด..

 1/25 คร้ัง/ราย
ศูนยส่์งเสริมและ
พฒันาอาชีพการเกษตร
 จังหวัดลพบรีุ

6.4 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ..ศูนยส่์งเสริม
และพัฒนาอาชพีการเกษตร จงัหวัดลพบุรี...   
    ชื่อกจิกรรม ..เคร่ืองหยอดเมล็ดขา้ว..

 1/25 คร้ัง/ราย
ศูนยส่์งเสริมและ
พฒันาอาชีพการเกษตร
 จังหวัดลพบรีุ
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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. การวเิคราะหศั์กยภาพ

 1.1 การวเิคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ * สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนนิการ 1 แผน * สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.

 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง * สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและใช้สารชีวภณัฑ์เพือ่ก าจัดศัตรูพชืโดยชีววธิี 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพยีง (ประมง, ปศุสัตว,์ พชืสวนครัว ฯลฯ) 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ, กรมประมง, กรมปศุสัตว์

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ด้านขา้ว (สนบัสนนุเอกสาร) 1 ศูนย์ ศูนย์วจิัยข้าวลพบุรี

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การพฒันาทีดิ่น 1 ศูนย์ กรมพัฒนาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ด้านบญัชี 1 ฐาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การใชปุ้ย๋เพือ่ลดต้นทนุการผลิต 1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มลูประจ า ศพก. เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ, กรมส่งเสริมสหกรณ์, 
กรมพัฒนาที่ดิน, กรมปศุสัตว,์ กรม
ชลประทาน, กรมฝนหลวงและการบินเกษตร,
 ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ, กรมประมง

 2.5 พฒันาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบชุือ่ศูนย์)

    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชน 2 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชมุชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน

3. การบริหารจดัการ ศพก.

 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * * สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพนัธ์ คร้ัง

แผนการด าเนินงานของ  

ศูนยเ์รยีนรูก้ารเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบรุ ีประจ าปงีบประมาณ 2560

กิจกรรม หน่วยปรมิาณ หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ
ระยะเวลา
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 3.3 การรายงานความกา้วหนา้ 12 คร้ัง ทกุวนัที ่25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนนิงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.

 4.1 การใหบ้ริการขอ้มลู ขา่วสาร คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ, กรมชลประทาน

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย * สนง.เกษตรจังหวดั, สนง.เกษตรอ าเภอ, 
ศูนยว์จิัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี, สถานี
พัฒนาที่ดิน,  ปศุสัตว,์ ชลประทาน, ประมง, 
บริษัทเอกชน

 4.4 การแกป้ญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ 
ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร)

1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน, ศวพ.
ลพบุรี, ศูนยส่์งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวดัลพบุรี, กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์, กรมประมง, กรมชลประทาน

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิม่ประสิทธภิาพการผลิต
สินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบวุชิา))

 1) วชิาการจดัการดินและปุย๋ 1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน

 1) วชิาการเตรียมทอ่นพนัธุท์ีดี่ 1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ, ศวพ.ลพบรีุ

 2) วชิาการจดัการศัตรูพชืแบบผสมผสาน (IPM) 1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 3) วชิาการการใชร้ะบบน้ าหยด 1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ, ศูนยส่์งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวดัลพบุรี

 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ (ระบวุชิา) คร้ัง/ราย

 1) วชิาเกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิพอเพยีง 1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บญัชต้ีนทนุอาชพี องค์กรเกษตรกร การใช้
น้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบวุชิา)

คร้ัง/ราย

 1) วชิา การสหกรณ์ การรวมกลุ่มแบบสหกรณ์ 1/50 คร้ัง/ราย กรมส่งเสริมสหกรณ์
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 2) วชิา การจดัท าบญัชแีกเ่กษตรกรโดยครูบญัชี 1/50 คร้ัง/ราย กรมตรวจบญัชสีหกรณ์

 3) วชิา การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 1/50 คร้ัง/ราย กรมชลประทาน, ศูนยส่์งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวดัลพบุรี

5.2 การอบรมอืน่ๆ (นอกเหนอืจาก ขอ้ 5.1) ราย

     1) การสร้างครูบญัชปีระจ าศูนย์ 2 ราย กรมตรวจบญัชสีหกรณ์

     2) พฒันาศักยภาพเจา้ของ ศพก. 1 ราย กรมปศุสัตว์

     3) ฝึกอบรมเพือ่พฒันาเศรษฐกจิการเกษตรอาสา (ศกอ.) เพือ่
วทิยากรให ้ศพก.

1 ราย ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร

     4) สัมมนาเชงิปฏบิติัการเศรษฐกจิการเกษตรอาสา (ศกอ.) เพือ่
แลกเปล่ียนรู้

1 ราย ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร

5.3 การอบรมอืน่ๆ อยา่งไมเ่ปน็ทางการ ราย

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

 6.1 งบพฒันาจงัหวดั ชือ่กจิกรรม .................. ...................................

 6.2 งบจากทอ้งถิน่ ชือ่กจิกรรม ...................... ..................................

 6.3 (ระบแุหล่งงบประมาณ) ........................  ชือ่กจิกรรม ...............
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 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 สนง.เกษตรอ าเภอ
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การป้องกนัและก าจดั
แมลงศัตรูพืชโดยวิธีชีววิธี

1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกจิพอเพียง 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า
(ระบบน  าหยด)

1 ฐาน ศูนยส่์งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตร
จงัหวัดลพบุรี

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การปรับปรุงบ ารุงดิน 1 ฐาน สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง การ
ปรับปรุงบ ารุงดิน/ระบบน  าหยด

1 เร่ือง สถานีพัฒนาที่ดิน
ลพบุรี/ศูนยส่์งเสริม
และพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจงัหวัดลพบุรี

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานที่ร่วมด 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
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ
,สถานีพัฒนาที่ดิน,กรม
วิชาการเกษตร, กรม
ส่งเสริมสหกรณ์, กรม
ประมง,กรมปศุสัตว์, 
กรมชลประทาน,สนง.
ปฏิรูปที่ดิน, ฯลฯ

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย ์จดัการศัตรูพืชชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย ์ขา้วชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย ์จดัการดินปุ๋ยชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

,สถานีพัฒนาที่ดิน

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

ทุกวันที่ 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

กิจกรรม หน่วยปริมาณ
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย

*

สนง.เกษตรจงัหวัด
,สนง.เกษตรอ าเภอ, 
ศูนยว์ิจยัและพัฒนาการ
เกษตรลพบุรี, สถานี
พัฒนาที่ดิน,ปศุสัตว์,
ชลประทาน
,บริษัทเอกชน

 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 หน่วยปริมาณ
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

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

 1/110 ครั ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

      1) วิชา การปรับปรุงบ ารุงดิน  1/110 ครั ง/ราย สถานีพัฒนาที่ดิน
      2) วิชา การเตรียมท่อนพันธุท์ี่ดี  1/110 ครั ง/ราย กรมวิชาการเกษตร
      3) วิชา การป้องกนัและก าจดัแมลง
ศัตรูพืชโดยวิธีชึววิธี

 1/110 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา)
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง  1/110 ครั ง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ/

สนง.ปฏิรูปที่ดิน

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

   1) วิชา บัญชีต้นทุนอาชีพ  1/110 ครั ง/ราย สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ์จงัหวัดลพบุรี

   2) วิชา การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า(ระบบน  าหยด)  1/110 ครั ง/ราย ศูนยส่์งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตร
จงัหวัดลพบุรี

  3) วิชา การบริหารจดัการแปรรูป / การตลาด  1/110 ครั ง/ราย สนง.ปฏิรูปที่ดิน

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 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 หน่วยปริมาณ
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 5.2.1 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกจิ
การเกษตรอาสา(ศกอ.)เพื่อเป็นวิทยากรให้ 
ศพก.

ราย ส านักงานเศรษฐกจิ
การเกษตร

5.2.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเศรษฐกจิ
การเกษตรอาสา(ศกอ.)เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้

ราย ส านักงานเศรษฐกจิ
การเกษตร

5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากท้องถิน่ ชื่อกจิกรรม ......................
 .........................................................................

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

12

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2559



แผนการด าเนินงานของ  

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 sc, เกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน sc, เกษตรอ าเภอ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง ศพก
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกจิพอเพียง 1 ฐาน เกษตรอ าเภอ
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจดัการศัตรูพืชโดย
วิธีผสมผสาน

1 ฐาน เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เทคโนโลยกีารผลิตขา้วที่
เหมาะสม

1 ฐาน เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การจดัการดินและปุย๋ 1 ฐาน เกษตรอ าเภอ, พด

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการ
ปรับปรุงบ ารุงดิน

1 เร่ือง เกษตรอ าเภอ, พด

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง
 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย ์ศดบช. 1 ศูนย์ เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย ์ศจช. 2 ศูนย์ เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย ์ขา้วชมุชน 2 ศูนย์ เกษตรอ าเภอ
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง sc, เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 3 คร้ัง ศพก

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอ.......ท่าวุ้ง................จงัหวดั....ลพบุร.ี....... ประจ าปีงบประมาณ 2560
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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 หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 2 คร้ัง เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง เกษตรอ าเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 4 คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 6 คร้ัง
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย
 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน 2 คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  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 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

กิจกรรม หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

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

คร้ัง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาการบัญชต้ีนทุนอาชพี  1/200 คร้ัง/ราย ตรวจบัญชฯี
 2) วิชาการใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า  1/200 คร้ัง/ราย เกษตรอ าเภอ,ชลประทาน

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง คร้ัง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี 
องค์กรเกษตรกร การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชา................................... คร้ัง/ราย
 2) วิชา................................... คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอทา่หลวง  จังหวัดลพบรุี  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.เกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ
2.การพฒันาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง ศพก. อ าเภอ
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้เร่ือง การปลูกมันส าปะหลัง 1 ฐาน ศูนยว์จิัยและพัฒนาการเกษตร
    - ฐานเรียนรู้เร่ือง การท าปุย๋น  าหมัก 1 ฐาน สถานีพัฒนาทีดิ่น
    - ฐานเรียนรู้เร่ือง ระบบน  าหยด 1 ฐาน ศูนยส่์งเสริมและพัฒนาอาชีพ

    - ฐานเรียนรู้เร่ือง การผลิตและใช้สารชีวภณัฑ์ 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การพฒันาแปลงเรียนรู้ เร่ือง การลด
ต้นทนุการผลิตมันส าปะหลัง 1 เร่ือง

สนง.เกษตรอ าเภอ, สถานี
พัฒนาทีดิ่น

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมูลประจ า ศพก. เร่ือง
สนง.เกษตรอ าเภอ, สถานี

พฒันาทีดิ่น, ประมง, ปศุสัตว์

 2.5 พฒันาศูนย์เครือข่าย (ระบชุื่อศูนย)์
    - ศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชนต าบลซับจ าปา 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชนต าบลแก่งผักกูด 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่มด 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.-60กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง * * *
 3.2 การประชาสัมพนัธ์ ครั ง
 3.3 การรายงานความก้าวหน้า 12 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง สนง.เกษตรอ าเภอ
4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร ครั ง
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร ครั ง

 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย *6

สนง.เกษตรอ าเภอ, สนง.เกษตร
จงัหวดั, ศูนยว์จิยัและพฒันาการ
เกษตร, สถานพีฒันาทีดิ่น, ศูนย์

ส่งเสริมและพฒันาอาชพี

 4.4 การแก้ปญัหาและรับเร่ืองร้องเรียน ครั ง

 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 อื่นๆ เร่ือง การพฒันาการตลาด 3 ครั ง บริษัททรัพยท์ิพย ์จ ากัด
 4.6 คลินิกเกษตร

ทกุวันที ่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.-60กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่มด าเนินการ

5. การอบรมเกษตรกร

5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิต
ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร) 1 / 50 ครั ง/ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ, สนง.เกษตร
จงัหวดั, ศูนยว์จิยัและพฒันาการ
เกษตร, สถานพีฒันาทีดิ่น, ศูนย์

ส่งเสริมและพฒันาอาชพี

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทนุ และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง)
 1) วิชา การปลูกมันส าปะหลัง 1 / 50 ครั ง/ราย
 2) วิชา การท าปุย๋น  าหมัก 1 / 50 ครั ง/ราย
 3) วิชา ระบบน  าหยด 1 / 50 ครั ง/ราย
 4) วิชา การผลิตและใช้สารชีวภณัฑ์ 1 / 50 ครั ง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบงัคับ
 1) วิชา เศรษฐกิจพอเพยีง 1 / 50 ครั ง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม
 1) วิชาบญัชีรายรับ-รายจ่าย 1 / 50 ครั ง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไม่เปน็ทางการ ราย

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

 6.1 งบพฒันาจังหวัด ชื่อกิจกรรม ..................
 .........................................................................

 6.2 งบจากทอ้งถิ่น ชื่อกิจกรรม ......................
 .........................................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอบ้านหมี ่ จงัหวดัลพบุรี 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 สนง.เกษตรอ าเภอ
 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ สนง.เกษตรอ าเภอ
  - ฐานเรียนรู้เร่ืองการผลิตเชื้อบิวเวอร์เรีย 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ
  - ฐานเรียนรู้เร่ืองการผลิตเชื้อไตรโครเดอร์มา 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ
  - ฐานเรียนรู้เร่ืองเศรษฐกจิพอเพียง 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ
  - ฐานเรียนรู้เร่ืองการท าน้ าหมักชวีภาพ 1 ฐาน สถานีพัฒนาทีดิ่น
 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการลด
ต้นทุนการผลิตขา้ว

1 เร่ือง ศูนยว์ิจยัขา้ว,

สนง.เกษตรอ าเภอ,

สถานีพัฒนาทีดิ่น
 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 3 เร่ือง ศูนยว์ิจยัขา้ว,

สนง.เกษตรอ าเภอ,
สถานีพัฒนาทีดิ่น
ประมง, ปศุสัตว์

กิจกรรม หน่วยปริมาณ 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 หน่วยปริมาณ หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย ์จดัการศัตรูพืชชมุชน 4 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย ์จดัการดินและปุย๋ 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ
    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * * สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ
 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย * สนง.เกษตรอ าเภอ,

ศูนยว์ิจยัขา้ว,
สถานีพัฒนาทีดิ่น,
ประมง, ปศุสัตว์,
ชลประทาน

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
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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 หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

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

 

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาการป้องกนัก าจดัศัตรูพืชโดยวิธี
ผสมผสาน

 4/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ 

 2) วิชา................................... คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง  1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี 
องค์กรเกษตรกร การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาการบัญชต้ีนทุนอาชพี  1/50 คร้ัง/ราย 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 หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

 2) วิชาการใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า  1/50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

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

 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม ..................
 .........................................................................

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

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  
ชื่อกจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอพัฒนานิคม  จงัหวดัลพบุรี  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  9-11 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน  12-13 สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง 15 10

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การเล้ียงจิ้งหรีด.... 1 ฐาน 15

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การท าปุย๋หมัก....... 1 ฐาน  16-31 สถานีพัฒนาทีดิ่น

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใชส้ารชวี
ภัณฑ์..

1 ฐาน  6-10 สนง.เกษตรจังหวดั

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การจดัการศัตรูพืช.. 1 ฐาน  13-17 สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การ
จดัการศัตรูผัก......

1 เร่ือง สนง.เกษตรจังหวดั

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. 5 เร่ือง ศพก.หว้ยขนุราม

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยก์ารจดัการศัตรูพืชชมุชน
.......................

1 ศูนย์ ศพก.ห้วยขุนราม

    - ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต
ขา้วโพดเล้ียงสัตว์ ต.ชอ่งสาริกา........

1 ศูนย์ ศพก.ช่องสาริกา

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชมุชน........................ 1 ศูนย์ ศพก.ช่องสาริกา

    - ศูนย ์......................................... ศูนย์
3. การบริหารจดัการ ศพก.

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

 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. คร้ัง
 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน คร้ัง
4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 5 คร้ัง
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร คร้ัง
 4.3 Field Day คร้ัง/ราย
 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง
 4.5 ร่วมด าเนินการกบัสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนในด้านการวิจยั ฝึกงาน 
ฯลฯ

คร้ัง

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  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 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 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

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

 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 3) วิชา การท าและใชน้ าหมักชวีภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 4) วิชา การท าและใชน้้ าส้มควันไม้ 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี 
องค์กรเกษตรกร การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

 2) วิชาการใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย สนง.เกษตรอ าเภอ

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

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

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  
ชื่อกจิกรรม ....................................................
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอ......เมืองลพบุรี.........จงัหวดั...ลพบุร.ี...... 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. สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ลดต้นทุนการผลิตขา้ว 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ,

 ศูนย์วจิัยข้าว

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใส่ปุย๋ตามค่าวิเคราะห์ดิน 1 ฐาน
สถานีพัฒนาทีดิ่น
, สนง.เกษตร
อ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงปลาในนาขา้ว 1 ฐาน
สถานีพัฒนาทีดิ่น
,สนง.ประมง
จงัหวัด

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกจิพอเพียง 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลด
ต้นทุนการผลิตขา้ว......

1 เร่ือง ศูนย์วจิัยข้าว,  
สนง.เกษตรอ าเภอ,
 สถานีพัฒนาทีดิ่น

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยว์จิยัขา้ว, 
สถานีพฒันาทีดิ่น, 
ประมง, ปศุสัตว์

1 มี.ค.- 31 พ.ค.

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

25 พ.ย.- 30 ม.ค.

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย หน่วยงานทีร่ว่ม
ด าเนินการ

25 พ.ย.- 28 ก.พ.

1 ก.พ.- 31 พ.ค.

1 ก.พ.- 31 พ.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

 2.5 พัฒนาศูนยเ์ครือขา่ย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชน....................... 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนยข์า้วชมุชน......................................... 1 ศูนย์ ศูนย์วจิัยข้าว

    - ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชมุชน........................ 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

3. การบริหารจดัการ ศพก.
 3.1 ประชมุคณะกรรมการ ศพก. 3 คร้ัง * * * สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.2 การประชาสัมพันธ์ 2 คร้ัง 1 2 สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง ทกุวันที่ 25 ของเดือน สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การให้บริการของ ศพก.
 4.1 การให้บริการขอ้มูล ขา่วสาร 4 คร้ัง 1 2 3 4 สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร 4 คร้ัง 1 2 3 4 สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day

1 /200 คร้ัง/ราย *15

สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยว์จิยัขา้ว, 
สถานีพฒันาทีดิ่น, 
ประมง, ปศุสัตว์, 
ชลประทาน

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง

1 ม.ค. - 28 ก.พ.

1 ส.ค.-30 ก.ย.

1 มี.ค.-30 เม.ย.

1 ม.ค.-28 ก.พ.
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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 - คร้ัง

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร คร้ัง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตาม
แนวทางโรงเรียนเกษตรกร) 1 / 50 คร้ัง/ราย

สนง.เกษตรอ าเภอ,
ศูนยว์จิยัขา้ว, 
สถานีพฒันาทีดิ่น, 
ประมง, ปศุสัตว์, 
ชลประทาน

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก 
(ระบุวิชา)

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี 1 / 50 คร้ัง/ราย 1-30 เม.ย.

 3) วิชา การท าและใชน้ าหมักชวีภาพ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 4) วิชา การท าและใชส้ารชวีภัณฑ์ 1 / 50 คร้ัง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 คร้ัง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎีใหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 คร้ัง/ราย

1 พ.ค.-31 ส.ค.

1 ก.พ. - 30 มี.ค.

1 ม.ค. - 30 มี.ค.

1 ม.ค. - 30 มี.ค.

1 พ.ค.-30 มิ.ย.

ไม่มี
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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 การใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

คร้ัง/ราย

 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1 / 50 คร้ัง/ราย
 2) วิชาการใชน้้ าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 คร้ัง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอยา่งไม่เป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขบัเคล่ือน ศพก.(รัฐ/
เอกชน/ชมุชน)
 6.1 งบพัฒนาจงัหวัด ชื่อกจิกรรม ..................
 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม ......................

 6.3 (ระบุแหล่งงบประมาณ) ........................  ชื่อ
กจิกรรม ....................................................

1 มี.ค.- 30 เม.ย.

1 ก.พ.-30 มี.ค.
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แผนการด าเนินงานของ  

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

1. การวิเคราะหศั์กยภาพ
 1.1 การวิเคราะหศั์กยภาพ ศพก. 1 ศูนย์ *10-25 สนง.เกษตรอ าเภอ

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ 1 แผน สนง.เกษตรอ าเภอ

2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
 2.1 สร้างศาลาเรียนรู้ 1 หลัง
 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การไถระเบิดดินดาน 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกจิพอเพียง 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง แปรรูปอาหาร 1 ฐาน สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การบริหารและจัดการ
ร้านค้าชุมชน

1 ฐาน พฒันาชมุชน

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองลดต้นทุน
และเพิม่ผลผลิตมนัส าปะหลัง

1 เร่ือง สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมลูประจ า ศพก. เร่ือง
 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์จัดการดินปุย๋ชุมชน 1 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 2 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ข้าวชุมชน 2 ศูนย์ สนง.เกษตรอ าเภอ

หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอ ล าสนธิ จงัหวัด ลพบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2560

25พย.-20มค.

25พย.-20มค.

25พย.-20มค.

25ตค-20พย

9ธค-20มค

กิจกรรม หน่วยปริมาณ

25พย.-20มค.

25พย.-20มค.

20เมย.-25มยิ.

20พย.-28มค.

25พย.-20มค.

25พย.-20มค.
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

กิจกรรม หน่วยปริมาณ

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 4 คร้ัง * * * *

 3.2 การประชาสัมพันธ์ คร้ัง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมลู ข่าวสาร คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.3 Field Day 1/200 คร้ัง/ราย *22 สนง.เกษตรอ าเภอ

 4.4 การแกป้ัญหาและรับเร่ืองร้องเรียน คร้ัง สนง.เกษตรอ าเภอ

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

50/1 คร้ัง/ราย *24

สนง.เกษตรอ าเภอ

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ 
ศพก (ระบุวิชา))

 1) วิชาการไถระเบิดดินดาน 1/25 คร้ัง/ราย *22,23

 2) วิชาเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกบัพืน้ที่ 1/50 คร้ัง/ราย *16

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) คร้ัง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิพอเพียง 1/50 คร้ัง/ราย *20

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

1/50 คร้ัง/ราย *12

 1) วิชาการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุย๋ 2/20 คร้ัง/ราย *17,30

ทกุวันที่ 25 ของเดือน
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ระยะเวลา
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ

กิจกรรม หน่วยปริมาณ

 2) วิชาพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรตาม
มาตรฐานGAP

1/60 คร้ัง/ราย
*22

5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไมเ่ป็นทางการ ราย
1) วิชาการเล้ียงจิ้งหรีด 25 ราย *21

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

 6.1 (งบจากส านักงานสลากกนิแบ่งรัฐบาล)  
ชื่อกจิกรรม สร้างศาลาเรียนรู้ ศพก.

1 หลัง 9ธค.-20มค.
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอ....สระโบสถ์.....จังหวดั...ลพบุรี...... 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 ..การใชปุ้๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน.... 1 ฐาน 25 พ.ย.- 28 ก.พ. สถานพีฒันาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตน  าหมักชวีภาพ....... 1 ฐาน 25 พ.ย.- 28 ก.พ. สนง.เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การตรวจวิเคราะห์ดิน 1 ฐาน 25 พ.ย.- 28 ก.พ. สถานพีฒันาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ..การผลิตและใชส้ารชวีภณัฑ์เพื่อ
ก าจดัศัตรูพืช..

1 ฐาน

25 พ.ย.- 28 ก.พ.

สนง.เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ือง ..การลดต้นทุนการ
ผลิตขา้ว......

1 เร่ือง

25 มิ.ย.- 30 ส.ค.

ศูนยว์ิจยัขา้ว,  สนง.เกษตร
อ าเภอ, สถานพีฒันาที่ดิน

กิจกรรม ปริมาณ หน่วย
หน่วยงานที่ร่วมด 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
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

 2.4 การปรับปรุง/จดัท า/ขอ้มูลประจ า ศพก. เร่ือง

25 พ.ย.- 30 ธ.ค.

สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วิจัย
ข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, 
ประมง, ปศุสัตว์

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

    - ศูนยข์า้วชมุชนต าบลมหาโพธิ 1 ศูนย์ 25 พ.ย.- 30 ธ.ค. ศูนยว์ิจยัขา้ว

    - ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชมุชนต าบลทุ่งท่าชา้ง 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 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
 4.2 การให้บริการด้านการเกษตร ครั ง
 4.3 Field Day 1 /200 ครั ง/ราย *15 สนง.เกษตรอ าเภอ,ศูนย์วิจัย

ข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, 
ประมง, ปศุสัตว,์ ชลประทาน
, .....

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

2 ครั ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  4.5.1 วิจยัร่วมกบั..........................................
  4.5.2 ทดสอบผลการวิจยัร่วมกบั.................
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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
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ

  4.5.3 ฝึกงานของ ..........................................
  4.5.4 อื่นๆ .....................................................
 4.6 คลินิกเกษตร ครั ง
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้น าตามหลักสูตรและแผนการ
เรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทาง
โรงเรียนเกษตรกร)

1 / 50 ครั ง/ราย

 5.1.1 หลักสูตรหลัก (การลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก (ระบุ
วิชา))

 1) วิชา การเตรียมดิน 1 / 50 ครั ง/ราย
 2) วิชา การเตรียมเมล็ดพันธุ์ดี 1 / 50 ครั ง/ราย
 3) วิชา การท าและใชน้ าหมักชวีภาพ 1 / 50 ครั ง/ราย
 4) วิชา การท าและใชน้  าส้มควันไม้ 1 / 50 ครั ง/ราย
 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) 1 / 50 ครั ง/ราย
 1) วิชา เกษตรทฤษฎใีหม่ /เศรษฐกจิพอเพียง 1 / 50 ครั ง/ราย
5.1.3 หลักสูตรเสริม เชน่ บัญชต้ีนทุนอาชพี องค์กร
เกษตรกร การใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

ครั ง/ราย

 1) วิชาบัญชต้ีนทุนอาชพี 1 / 50 ครั ง/ราย
 2) วิชาการใชน้  าอยา่งรู้คุณค่า. 1 / 50 ครั ง/ราย
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แผนการด าเนินงานของ  
ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร อ าเภอ หนองมว่ง จงัหวัด ลพบรุี ประจ าปงีบประมาณ 2560

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

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

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

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

 2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตปุย๋อนิทรีย์ ฐาน 25 พ.ย. - 30 ธ.ค. สถานีพัฒนาที่ดิน

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้ปุย๋ตามค่า
วิเคราะหดิ์น

ฐาน
25 พ.ย. - 30 ธ.ค.

สนง. เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง ระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์

ฐาน
25 พ.ย. - 30 ธ.ค.

สนง. เกษตรอ าเภอ

   - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การใช้ระบบน  าหยด ฐาน สนง. เกษตรอ าเภอ

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกจิพอเพียง ฐาน เกษตรและสหกรณ์

    - ฐานเรียนรู้ เร่ือง การผลิตฮอร์โมนไข่ ฐาน สนง. เกษตรอ าเภอ

 2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เร่ืองการใช้ปุย๋
เพือ่ลดต้นทุนการผลิต

เร่ือง P

 2.4 การปรับปรุง/จัดท า/ข้อมลูประจ า ศพก. เร่ือง สนง. เกษตรอ าเภอ 
สถานีพฒันาที่ดิน, 
ปศุศัตว,์ เกษตร
และสหกรณ์,

 2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ระบุชื่อศูนย)์
    - ศูนย์ จัดการดินปุย๋ชุมชน ศูนย์ สนง. เกษตรอ าเภอ

    - ศูนย์ จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์ สนง. เกษตรอ าเภอ

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 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

3. การบริหารจัดการ ศพก.
 3.1 ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 3 ครั ง P P P

 3.2 การประชาสัมพันธ์ ครั ง
 3.3 การรายงานความกา้วหน้า 12 ครั ง ทุกวนัที่ 25 ของเดือน

 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั ง
4. การใหบ้ริการของ ศพก.
 4.1 การใหบ้ริการข้อมลู ข่าวสาร ครั ง
 4.2 การใหบ้ริการด้านการเกษตร ครั ง
 4.3 Field Day 1/200 ครั ง/ราย P สนง. เกษตรอ าเภอ

, สถานีพฒันาที่ดิน,
 ปศุศัตว,์ เกษตร
และสหกรณ์,

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

ครั ง

  4.5.1 วิจัยร่วมกบั
................-..........................  4.5.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกบั...-.........
  4.5.3 ฝึกงานของ .......-.....................
  4.5.4 อื่นๆ .......-.......................
 4.6 คลินิกเกษตร 1 ครั ง P

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

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 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

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

 1) วิชาการผลิตฮอร์โมนไข่ 1/50 ครั ง/ราย P

 2) วิชาการผลิตปุย๋อนิทรีย์ 1/50 ครั ง/ราย P

 3) วิชาการใช้ปุย๋ตามค่าวิเคราะหดิ์น 1/50 ครั ง/ราย P

 5.1.2 หลักสูตรบังคับ (ระบุวิชา) ครั ง/ราย
 1) วิชาเกษตรทฤษฎใีหม ่/เศรษฐกจิพอเพียง 1/50 ครั ง/ราย P

5.1.3 หลักสูตรเสริม เช่น บัญชีต้นทุนอาชีพ 
องค์กรเกษตรกร การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 
 (ระบุวิชา)

ครั ง/ราย

 1) วิชาบัญชีต้นทุนอาชีพ 1/50 ครั ง/ราย
 2) วิชาการใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 1/50 ครั ง/ราย
5.2 การอบรมอื่นๆ (นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 ) ราย
  1) การอบรมการบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์
การเกษตร

1/25 ครั ง/ราย P

  2) อบรมการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตมนั
ส าปะหลัง

3/300 ครั ง/ราย

5.3 การอบรมอื่นๆอย่างไมเ่ป็นทางการ ราย

6. การสนับสนุนเพิม่เติมเพือ่ขับเคล่ือน ศพก .
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
 6.1 งบพัฒนาจังหวัด ชื่อกจิกรรม  -
 6.2 งบจากท้องถิ่น ชื่อกจิกรรม Field Day 5,000 บาท P

 6.3 งบกรมส่งเสริมการเกษตร
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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

  1) สนับสนุนข่าว ศพก. 4,900 บาท
  2) การจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการ
ศัตรูพืชแบบผสมผสาน 10,800 บาท P

  3) ถ่ายทอดความรู้ใหก้บัเกษตรกรตามระบบ
 GAP พืชอาหาร 24,000 บาท P

  4) ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 6,000 บาท
  5) พัฒนาศักยภาพ ศพก. 2,000 บาท P

  6) Field Day 20,000 บาท P
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